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I
(Законодателни актове)

ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ (ЕС, Евратом) 2021/417
на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,
като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския
съюз (1),
като взе предвид проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение
2014/335/ЕС, Евратом,
като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС)
№ 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (2),
като взе предвид регламента на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027,
като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската
комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите
собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси,
като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година, приет от Комисията на 27 юли 2020 г.,
като взе предвид позицията относно проекта на бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година, приета от Съвета на
28 септември 2020 г. и предадена на Парламента на 1 октомври 2020 г.,
като взе предвид резолюцията, приета от Парламента на 12 ноември 2020 г., относно позицията на Съвета относно проекта на общ
бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година,
като взе предвид измененията в проекта на общ бюджет, приети от Парламента на 12 ноември 2020 г.,
като взе предвид изпратеното от председателя на Съвета писмо, в което се посочва, че Съветът не е бил в състояние да одобри всички
изменения, приети от Парламента,
като взе предвид Писмо за внасяне на корекции № 1/2021 в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година,
представено от Комисията на 13 ноември 2020 г.,
като взе предвид писмото от 16 ноември 2020 г., изпратено до председателя на Съвета, за свикване на Помирителния комитет,
(1) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(2) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

L 93/2

BG

Официален вестник на Европейския съюз

17.3.2021 г.

като взе предвид факта, че Помирителният комитет не постигна споразумение по общ проект в рамките на срока от 21 дни, посочен в
член 314, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година, приет от Комисията на 10 декември
2020 г. в съответствие с член 314, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид позицията относно втория проект на бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година, приета от Съвета на
14 декември 2020 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден,
като взе предвид одобрението на позицията на Съвета от Парламента на 18 декември 2020 г.,
като взе предвид членове 95 и 96 от Правилника за дейността на Парламента,
ОБЯВЯВА:

Член единствен
Процедурата, предвидена в член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е приключена и общият бюджет на
Европейския съюз за финансовата 2021 година е окончателно приет.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2020 г.
Председател
D. M. SASSOLI

17.3.2021

EN

Official Journal of the European Union

L 93/3

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ НА СЪЮЗА ЗА 2021 ФИНАНСОВА ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ
Страница
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ
A. ВЪВЕДЕНИЕ В ГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
B. ОБЗОРНИ ТАБЛИЦИ ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. СЪГЛАСНО МФР ЗА ПЕРИОДА 2021—2027 Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
C. ОБЗОРНА ТАБЛИЦА ЗА ЩАТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
D. ОБЗОРНА ТАБЛИЦА ЗА СГРАДИТЕ ПО ИНСТИТУЦИИ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ
А. ФИНАНСИРАНЕ НА ГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
B. ОБЩА ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ
РАЗДЕЛ I: ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
РАЗДЕЛ II: ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ И СЪВЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
РАЗДЕЛ III: КОМИСИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148
РАЗДЕЛ IV: СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1930
— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970
РАЗДЕЛ V: СМЕТНА ПАЛАТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1972
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1983
— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019

L 93/4

EN

Official Journal of the European Union

17.3.2021

Страница
РАЗДЕЛ VI: ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2032
— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2072
РАЗДЕЛ VII: КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2074
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2076
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2085
— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2122
РАЗДЕЛ VIII: ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2124
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2126
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2138
— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2171
РАЗДЕЛ IX: ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2172
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2174
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2183
— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2220
РАЗДЕЛ X: ЕВРОПЕЙСКИ СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2223
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2225
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2273
— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2285

17.3.2021

EN

Official Journal of the European Union

L 93/5

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ
A. ВЪВЕДЕНИЕ В ГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
B. ОБЗОРНИ ТАБЛИЦИ ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. СЪГЛАСНО МФР ЗА ПЕРИОДА 2021—2027 Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
C. ОБЗОРНА ТАБЛИЦА ЗА ЩАТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
D. ОБЗОРНА ТАБЛИЦА ЗА СГРАДИТЕ ПО ИНСТИТУЦИИ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ
А. ФИНАНСИРАНЕ НА ГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
ВЪВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА БЮДЖЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
B. ОБЩА ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
— ДЯЛ 1:

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

— ДЯЛ 2:

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

— ДЯЛ 3:

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

— ДЯЛ 4:

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

— ДЯЛ 5:

БЮДЖЕТНИ ГАРАНЦИИ И ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ . . . . . . . . . . . . . . . 120

— ДЯЛ 6:

ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . 128

ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ
РАЗДЕЛ I: ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
— ДЯЛ 3:

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

— ДЯЛ 4:

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

— ДЯЛ 6:

ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . . . . . 168

— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
— ДЯЛ 1:

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

— ДЯЛ 2:

СГРАДИ, МЕБЕЛИРОВКА, ОБОРУДВАНЕ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

— ДЯЛ 3:

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА . . . . . . . . . . 212

— ДЯЛ 4:

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА . . . 229

EN

L 93/6

Official Journal of the European Union

17.3.2021

Страница

— ДЯЛ 5:

ОРГАН ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И КОМИТЕТ ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ . . . . . . . . . . . . 233

— ДЯЛ 10:

ДРУГИ РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
РАЗДЕЛ II: ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ И СЪВЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
— ДЯЛ 3:

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

— ДЯЛ 4:

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

— ДЯЛ 6:

ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . 253

— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
— ДЯЛ 1:

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

— ДЯЛ 2:

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

— ДЯЛ 10:

ДРУГИ РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
РАЗДЕЛ III: КОМИСИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
— ДЯЛ 3:

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

— ДЯЛ 4:

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

— ДЯЛ 5:

БЮДЖЕТНА ГАРАНЦИЯ, ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

— ДЯЛ 6:

ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . 332

ОБЩ СБОР НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ (2021 Г. И 2020 Г.) И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА (2019 Г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
— ДЯЛ 01:

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

— ДЯЛ 02:

ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

— ДЯЛ 03:

ЕДИНЕН ПАЗАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

— ДЯЛ 04:

КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

— ДЯЛ 05:

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

— ДЯЛ 06:

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611

— ДЯЛ 07:

ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652

— ДЯЛ 08:

СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742

— ДЯЛ 09:

ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801

— ДЯЛ 10:

МИГРАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825

— ДЯЛ 11:

УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838

17.3.2021

EN

Official Journal of the European Union

L 93/7

Страница
— ДЯЛ 12:

СИГУРНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855

— ДЯЛ 13:

ОТБРАНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882

— ДЯЛ 14:

ВЪНШНА ДЕЙНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899

— ДЯЛ 15:

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979

— ДЯЛ 16:

РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА
РАМКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996

— ДЯЛ 20:

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019

— ДЯЛ 21:

ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122

— ДЯЛ 30:

РЕЗЕРВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1139

— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148
ПРИЛОЖЕНИЯ
СЛУЖБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1269
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1274
СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1294
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299
СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1319
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1320
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1344
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1345
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1372
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1583
— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1584

EN

L 93/8

Official Journal of the European Union

17.3.2021

Страница

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1690
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1691
СПИСЪК НА БЮДЖЕТНИТЕ РЕДОВЕ, ДО КОИТО ИМАТ ДОСТЪП СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ И, АКО Е ПРИЛОЖИМО,
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ
КАНДИДАТКИ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И НЯКОИ СТРАНИ ПАРТНЬОРКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1707
ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ — ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА
ЗАЕМИ,
ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА СЪЮЗА (С ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1710
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1755
РАЗДЕЛ IV: СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921
— ДЯЛ 3:

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921

— ДЯЛ 4:

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1928

— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1930
— ДЯЛ 1:

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1932

— ДЯЛ 2:

СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951

— ДЯЛ 3:

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА . . . . 1966

— ДЯЛ 10:

ДРУГИ РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968

— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970
РАЗДЕЛ V: СМЕТНА ПАЛАТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1972
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974
— ДЯЛ 3:

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974

— ДЯЛ 4:

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1981

— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1983
— ДЯЛ 1:

ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984

— ДЯЛ 2:

СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ
РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002

— ДЯЛ 10:

ДРУГИ РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017

— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019
РАЗДЕЛ VI: ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023
— ДЯЛ 3:

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023

— ДЯЛ 4:

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2030

— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2032
— ДЯЛ 1:

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2033

17.3.2021

EN

Official Journal of the European Union

L 93/9

Страница

— ДЯЛ 2:

СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2052

— ДЯЛ 10:

ДРУГИ РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2070

— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2072
РАЗДЕЛ VII: КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2074
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2076
— ДЯЛ 3:

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2076

— ДЯЛ 4:

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2083

— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2085
— ДЯЛ 1:

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2086

— ДЯЛ 2:

СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2103

— ДЯЛ 10:

ДРУГИ РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2120

— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2122
РАЗДЕЛ VIII: ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2124
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2126
— ДЯЛ 3:

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2126

— ДЯЛ 4:

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2134

— ДЯЛ 6:

ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . . . . 2136

— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2138
— ДЯЛ 1:

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2140

— ДЯЛ 2:

СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155

— ДЯЛ 3:

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА . . . . . . . . . 2162

— ДЯЛ 10:

ДРУГИ РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2169

— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2171
РАЗДЕЛ IX: ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2172
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2174
— ДЯЛ 3:

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2174

— ДЯЛ 4:

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2181

— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2183
— ДЯЛ 1:

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2184

— ДЯЛ 2:

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА
ИНСТИТУЦИЯТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2198

L 93/10

EN

Official Journal of the European Union

17.3.2021

Страница
— ДЯЛ 3:

ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2204

— ДЯЛ 10:

ДРУГИ РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2218

— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2220
РАЗДЕЛ X: ЕВРОПЕЙСКИ СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2223
— ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2225
— ДЯЛ 3:

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2225

— ДЯЛ 4:

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2233

— ДЯЛ 6:

ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . 2235

— РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2237
— ДЯЛ 1:

ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2238

— ДЯЛ 2:

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2254

— ДЯЛ 3:

ДЕЛЕГАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2274

— ДЯЛ 10:

ДРУГИ РАЗХОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2283

— ПЕРСОНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2285

17.3.2021 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/11

A. ВЪВЕДЕНИЕ В ГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ НА СЪЮЗА
Годишният бюджет на Съюза ( „бюджетът“), предвиден в шеста част, дял II, глава 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС), е инструментът, с който за всяка година се определят и разрешават всички приходни и разходни бюджетни кредити, считани за
необходими за Европейския съюз и за Европейската общност за атомна енергия за всяка година.

Бюджетът се съставя и изпълнява в съответствие с принципите на единство, точност на бюджета, ежегодност, балансираност, разчетна
единица, универсалност, специфичност, добро финансово управление и прозрачност.
— Принципът на единство и принципът на точност на бюджета означават, че при отразяването си в бюджета всички приходи и
разходи на Съюза трябва да бъдат включени в един документ.
— Принципът на ежегодност означава, че бюджетът се приема за една бюджетна година и че по принцип както бюджетните кредити за
поети задължения, така и бюджетните кредити за плащания за текущата бюджетна година трябва да бъдат използвани през същата
година.
— Принципът на балансираност означава, че очакваните приходи за бюджетната година трябва да бъдат равни на бюджетните кредити
за плащания за същата година; вземането на заеми за покриване на възможен бюджетен дефицит е несъвместимо със системата на
собствените ресурси и не се допуска.
— В съответствие с принципа на разчетна единица бюджетът се съставя и изпълнява в евро и отчетите трябва да се представят в евро.
— Принципът на универсалност означава, че общият размер на приходите следва да покрива общия размер на бюджетните кредити за
плащания, с изключение на ограничен брой приходни позиции, които са предназначени за финансиране на конкретни разходни
позиции. Всички приходи и разходи се вписват в пълния си размер без никакви насрещни корекции.
— Принципът на специфичност означава, че всички бюджетни кредити следва да са предназначени за конкретни цели, за да бъде
предотвратено объркване между бюджетните кредити.
— Принципът на добро финансово управление се определя посредством принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.
— Принципът на прозрачност гарантира достоверна информация за изпълнението на бюджета и за отчетите.

В бюджета приходните и разходните бюджетни кредити се представени по раздели — по един за всяка институция на Съюза съгласно
определението в член 2, точка 67 от Финансовия регламент. Общите за всички институции на Съюза приходни бюджетни кредити
(собствени ресурси, излишъци, салда и корекции) са представени в отделен раздел „Общо приходи“.

В съответствие с член 47 от Финансовия регламент приходите на Комисията и приходните и разходните бюджетни кредити за останалите
институции на Съюза са класифицирани според своя вид или своето предназначение. В бюджетния раздел за Комисията бюджетните
кредити са класифицирани според предназначението на разходите, за да се осигури по-голяма прозрачност при управлението на бюджета
с оглед на принципите на добро финансово управление, и по-специално на ефикасност и ефективност.

В разходната си част бюджетът съдържа многогодишни бюджетни кредити, които се състоят от бюджетни кредити за поети задължения и
бюджетни кредити за плащания, както и едногодишни бюджетни кредити. Бюджетните кредити за поети задължения покриват пълната
стойност на правните задължения, поети през финансовата година, докато бюджетните кредити за плащания покриват плащанията,
извършени за изпълнение на правните задължения, поети през финансовата година или през предходни финансови години.

За 2021 г. общият размер на разходните бюджетни кредити, разрешени в бюджета, възлиза на 164 251 460 615 EUR бюджетни кредити
за поети задължения и 166 060 468 256 EUR бюджетни кредити за плащания, което представлява промяна съответно с -5,5 % и 1,2 %
спрямо бюджета за 2020 г. (включително коригиращите бюджети).
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Съгласно член 312 от ДФЕС бюджетът съответства на таваните за 2021 г. в многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—
2027 г. в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 година за определяне на многогодишната
финансова рамка за годините 2021—2027 (OB L 433I , 22.12.2020г., стр. 11). Във връзка с това настоящият раздел ( „Общ разчет за
разходната част“) съдържа две обзорни таблици, в които бюджетът е представен съгласно структурата по функции от МФР на съвкупно
равнище, както и на равнище клъстери и програми.
Този раздел съдържа също и обзорна таблица за длъжностите в щатните разписания на всички институции (и органи) на Съюза и обзорна
таблица за сградите.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/13

B. ОБЗОРНИ ТАБЛИЦИ ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. СЪГЛАСНО МФР ЗА ПЕРИОДА 2021—2027 Г.
1. ТАВАНИ ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г., ОПРЕДЕЛЕНИ В МФР
Таваните за бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в МФР (1) са представени в таблицата по-долу:
В милиони евро, закръглени стойности по текущи цени
Функция

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.

Единен пазар, иновации и
цифрова икономика

20 919

21 288

21 125

20 984

21 272

21 847

22 077

149 512

2.

Сближаване, устойчивост и
ценности

52 786

55 314

57 627

60 761

63 387

66 536

70 283

426 694

2а.

Икономическо, социално и терито
риално сближаване

48 191

49 739

51 333

53 077

54 873

56 725

58 639

372 577

2б.

Устойчивост и ценности

4 595

5 575

6 294

7 684

8 514

9 811

11 644

54 117

3.

Природни ресурси и околна
среда

58 624

56 519

56 849

57 003

57 112

57 332

57 557

400 996

от които: Разходи, свързани с
пазара, и преки плащания

40 925

41 257

41 518

41 649

41 782

41 913

42 047

291 091

4.

Миграция и управление на гра
ниците

2 467

3 043

3 494

3 697

4 218

4 315

4 465

25 699

5.

Сигурност и отбрана

1 805

1 868

1 918

1 976

2 215

2 435

2 705

14 922

6.

Съседните региони и светът

16 247

16 802

16 329

15 830

15 304

14 754

15 331

110 597

7.

Европейска публична админис
трация

10 635

11 058

11 419

11 773

12 124

12 506

12 959

82 474

8 216

8 528

8 772

9 006

9 219

9 464

9 786

62 991

ОБЩО ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

163 483

165 892

168 761

172 024

175 632

179 725

185 337

1 210 894

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ

166 140

167 585

165 542

168 853

172 230

175 674

179 187

1 195 211

от които: Административни
разходи на институциите

(1) Цифрите се основават на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093.
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2. ОБЗОР НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. ПО ФУНКЦИИ ОТ МФР (СЪВКУПНО)
(Бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ) и бюджетни кредити за плащания (БКП) в евро по текущи цени)
Бюджет

Разлика

Разлика

2021 г.

2020 г. (1)

2021 г. – 2020 г.

2021 г. / 2020 г.

(1)

(2)

(1 – 2)

(1 / 2)

БКПЗ

1.

2а.

2б.

20 816 559 767

Таван

20 919 000 000

Марж

102 440 233

и

52 861 898 534

От които по Инстру
мента за гъвкавост

76 382 534

Таван

52 786 000 000

Марж

484 000

Икономическо, социално
и териториално сбли
жаване

48 190 516 000

Таван

48 191 000 000

Марж

484 000

и

4 671 382 534

От които по Инстру
мента за гъвкавост

76 382 534

Таван

4 595 000 000

Сближаване
ценности

Yстойчивост
ценностите

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

17 191 587 232

21 868 956 371

19 154 733 875

- 1 052 396 604

- 1 963 146 643

-4,8 %

-10,2 %

66 153 765 904

66 213 600 582

62 054 462 429

- 13 351 702 048

4 099 303 475

-20,2 %

6,6 %

61 867 897 545

58 568 100 855

55 208 642 497

- 10 377 584 855

6 659 255 048

-17,7 %

12,1 %

4 285 868 359

7 645 499 727

6 845 819 932

- 2 974 117 193

- 2 559 951 573

-38,9 %

-37,4 %

56 804 203 452

59 936 543 421

58 662 507 809

- 1 367 976 513

- 1 858 304 357

-2,3 %

-3,2 %
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2.

Единен пазар, инова
ции и цифрова сфера

БКП

BG

Втори проектобюджет

Марж
3.

58 568 566 908

Таван

58 624 000 000

Марж

55 433 092

17.3.2021 г.

Природни ресурси и
околна среда

Бюджет

2021 г.

2020 г.

(1)
БКПЗ

40 367 954 000

Подтаван за ЕФГЗ

40 925 000 000

(2)
БКП

БКПЗ

БКП

Разлика

Разлика

2021 г. – 2020 г.

2021 г. / 2020 г.

(1 – 2)

(1 / 2)

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

40 353 742 883

43 458 760 765

43 428 686 876

- 3 090 806 765

- 3 074 943 993

-7,1 %

-7,1 %

2 686 245 978

2 367 811 906

2 168 043 550

- 88 982 147

518 202 428

-3,8 %

23,9 %

670 628 243

831 442 162

814 173 859

877 819 279

- 143 545 616

105,6 %

-17,6 %

10 810 999 356

10 848 581 315

9 603 263 557

5 248 614 889

1 207 735 799

48,4 %

12,6 %

BG

от които: Разходи,
свързани с пазара, и
преки плащания

(1)

17.3.2021 г.

Втори проектобюджет

Разлика от закръгляне,
изключена от
изчислението на
подмаржа

Нетно салдо, налично за
разходите по ЕФГЗ
(подтаван, коригиран с
трансфери между ЕФГЗ
и ЕЗФРСР)

557 046 000

40 367 954 000

Подмарж за ЕФГЗ
4.

5.

6.

Миграция и управле
ние на границите

2 278 829 759

Таван

2 467 000 000

Марж

188 170 241

Сигурност и отбрана

1 709 261 441
1 805 000 000

Марж

95 738 559

Съседните региони и
светът

16 097 196 204

Таван

16 247 000 000

Марж

149 803 796
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Таван
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Нетни трансфери между
ЕФГЗ и ЕЗФРСР

Бюджет

Разлика

Разлика

2021 г.

2020 г. (1)

2021 г. – 2020 г.

2021 г. / 2020 г.

(1)

(2)

(1 – 2)

(1 / 2)

БКПЗ

10 448 313 002

Таван

10 635 000 000

Марж

186 686 998

от които: Администра
тивни разходи на инс
титуциите

8 035 824 720

Подтаван

8 216 000 000

Подмарж

180 175 280

Бюджетни кредити за
функциите

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

10 449 588 091

10 222 258 494

10 225 261 704

226 054 508

224 326 387

2,2 %

2,2 %

8 037 099 809

7 906 139 822

7 909 143 032

129 684 898

127 956 777

1,6 %

1,6 %

162 780 625 615

164 767 018 256

172 289 194 251

162 682 446 783

- 9 508 568 636

2 084 571 473

-5,5 %

1,3 %

Таван

163 483 000 000

166 140 000 000

от които по Инстру
мента за гъвкавост

76 382 534

628 462 086

Марж

778 756 919

2 001 443 830

Бюджетни кредити като % от
БНД

1,16 %

1,18 %

1,01 %

0,96 %

Тематични специални
инструменти

1 470 835 000

1 293 450 000

1 594 857 964

1 425 594 964

- 124 022 964

- 132 144 964

-7,8 %

-9,3 %

Общо бюджетни кредити

164 251 460 615

166 060 468 256

173 884 052 215

164 108 041 747

- 9 632 591 600

1 952 426 509

-5,5 %

1,2 %

Бюджетни кредити като % от
БНД

1,17 %

1,19 %

1,02 %

0,97 %

17.3.2021 г.

(1) Бюджетът за 2020 г. включва коригиращи бюджети 1/2020—9/2020.
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Европейска публична
администрация

БКПЗ
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7.

БКП
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Втори проектобюджет

(Бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ) и бюджетни кредити за плащания (БКП) в евро по текущи цени)
Бюджет

Разлика

Разлика

2021 г.

2020 г. (1)

2021 г. – 2020 г.

2021 г. / 2020 г.

(1)

(2)

(1 – 2)

(1 / 2)

БКПЗ

1.

20 816 559 767

Таван

20 919 000 000

Марж

102 440 233

Клъстер 01 — Научни
изследвания и иновации

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

21 868 956 371

19 154 733 875

- 1 052 396 604

- 1 963 146 643

-4,8 %

-10,2 %

12 646 069 534

10 716 492 949

13 962 502 906

12 658 430 550

- 1 316 433 372

- 1 941 937 601

-9,4 %

-15,3 %

„Хоризонт Европа“

11 506 527 000

9 835 078 549

13 192 688 005

11 605 637 065

- 1 686 161 005

- 1 770 558 516

-12,8 %

-15,3 %

Програма на Евратом за
научни изследвания и
обучение

265 748 511

253 754 071

398 655 901

397 682 200

- 132 907 390

- 143 928 129

-33,3 %

-36,2 %

Международен експери
ментален термоядрен
реактор (ITER)

863 994 023

613 638 694

365 069 000

638 955 144

498 925 023

- 25 316 450

136,7 %

-4,0 %

Пилотни проекти и
подготвителни действия

9 800 000

14 021 635

6 090 000

16 156 141

3 710 000

- 2 134 506

60,9 %

-13,2 %

5 236 934 445

3 954 691 493

5 152 144 069

4 134 883 523

84 790 376

- 180 192 030

1,6 %

-4,4 %

Фонд InvestEU

653 555 000

1 080 964 859

812 586 801

1 736 981 416

- 159 031 801

- 656 016 557

-19,6 %

-37,8 %

Механизъм за свързване
на Европа (МСЕ) —
Транспорт

1 785 393 458

1 428 420 092

2 579 156 234

1 476 650 533

- 793 762 776

- 48 230 441

-30,8 %

-3,3 %

Механизъм за свързване
на Европа (МСЕ) —
Енергетика

784 949 971

471 390 800

1 281 032 586

479 683 196

- 496 082 615

- 8 292 396

-38,7 %

-1,7 %

Механизъм за свързване
на Европа (МСЕ) —
Цифрова сфера

277 376 211

207 173 158

151 527 345

125 156 000

125 848 866

82 017 158

83,1 %

65,5 %

Клъстер 02 — Евро
пейски стратегически
инвестиции

L 93/17

17 191 587 232

Официален вестник на Европейския съюз

Единен пазар, инова
ции и цифрова сфера

БКП

BG

Втори проектобюджет

17.3.2021 г.

3. ОБЗОР НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. ПО ФУНКЦИИ ОТ МФР (ПО КЛЪСТЕРИ И ПРОГРАМИ)

Бюджет

Разлика

Разлика

2021 г.

2020 г. (1)

2021 г. – 2020 г.

2021 г. / 2020 г.

(1)

(2)

(1 – 2)

(1 / 2)

БКПЗ

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

1 129 576 962

158 590 542

86 116 106

91 748 000

1 043 460 856

66 842 542

1 211,7 %

72,9 %

Децентрализирани
агенции

188 092 843

188 092 843

182 729 997

184 042 088

5 362 846

4 050 755

2,9 %

2,2 %

Други действия

375 457 000

375 457 000

0

0

0

0

0

0

Пилотни проекти и
подготвителни действия

17 025 000

23 434 199

37 225 000

18 552 290

- 20 200 000

4 881 909

-54,3 %

26,3 %

Дейности, финансирани
съгласно прерогативите
на Комисията и спе
цифичните правомощия,
предоставени на Коми
сията

25 508 000

21 168 000

21 770 000

22 070 000

3 738 000

- 902 000

17,2 %

-4,1 %

899 252 697

832 705 699

865 731 477

821 317 183

33 521 220

11 388 516

3,9 %

1,4 %

Програма за единния
пазар (вкл. МСП)

575 019 000

547 136 315

607 230 327

569 559 072

- 32 211 327

- 22 422 757

-5,3 %

-3,9 %

Програма на ЕС за борба
с измамите

24 053 000

23 758 262

23 896 600

20 206 853

156 400

3 551 409

0,7 %

17,6 %

Сътрудничество в
областта на данъчното
облагане („Фискалис“)

36 215 550

32 845 655

33 093 000

27 500 000

3 122 550

5 345 655

9,4 %

19,4 %

Сътрудничество в
областта на митни
ците („Митници“)

126 887 000

86 300 000

75 264 000

75 300 000

51 623 000

11 000 000

68,6 %

14,6 %

Децентрализирани
агенции

121 438 147

121 438 147

109 897 550

109 897 550

11 540 597

11 540 597

10,5 %

10,5 %

Други действия

7 500 000

7 500 000

7 000 000

7 000 000

500 000

500 000

7,1 %

7,1 %

Пилотни проекти и
подготвителни действия

8 140 000

13 727 320

9 350 000

11 853 708

- 1 210 000

1 873 612

-12,9 %

15,8 %

BG

Програма „Цифрова
Европа“

БКП

L 93/18

Втори проектобюджет

Европейски фонд за
стратегически инвести
ции (ЕФСИ)

Официален вестник на Европейския съюз

Клъстер 03 — Единен
пазар

17.3.2021 г.

Бюджет

2021 г.

2020 г.

(1)
БКПЗ

2а.

БКП

БКПЗ

БКП

Разлика

2021 г. – 2020 г.

2021 г. / 2020 г.

(1 – 2)

(1 / 2)

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

1 687 697 091

1 888 577 919

1 540 102 619

145 725 172

147 594 472

7,7 %

9,6 %

Европейска космическа
програма

1 997 403 000

1 651 547 000

1 853 975 300

1 505 500 000

143 427 700

146 047 000

7,7 %

9,7 %

Децентрализирани
агенции

35 900 091

35 900 091

34 602 619

34 602 619

1 297 472

1 297 472

3,7 %

3,7 %

Пилотни проекти и
подготвителни действия

1 000 000

250 000

0

0

1 000 000

250 000

0

0

и

52 861 898 534

66 153 765 904

66 213 600 582

62 054 462 429

- 13 351 702 048

4 099 303 475

-20,2 %

6,6 %

От които по Инстру
мента за гъвкавост

76 382 534

Таван

52 786 000 000

Марж

484 000

Икономическо, социално
и териториално сбли
жаване

48 190 516 000

61 867 897 545

58 568 100 855

55 208 642 497

- 10 377 584 855

6 659 255 048

-17,7 %

12,1 %

Таван

48 191 000 000

Марж

484 000
35 378 384 000

45 720 543 337

44 039 396 212

40 671 562 497

- 8 661 012 212

5 048 980 840

-19,7 %

12,4 %

Европейски фонд за
регионално развитие
(ЕФРР)

29 240 315 000

33 870 954 884

32 160 785 102

30 280 816 469

- 2 920 470 102

3 590 138 415

-9,1 %

11,9 %

Кохезионен фонд (КФ)

4 695 703 000

10 595 240 553

10 093 442 692

9 166 630 696

- 5 397 739 692

1 428 609 857

-53,5 %

15,6 %

Кохезионен фонд (КФ),
принос за Механизма за
свързване на Европа
(МСЕ) — Транспорт

1 442 366 000

1 250 074 000

1 780 568 418

1 213 461 793

- 338 202 418

36 612 207

-19,0 %

3,0 %

Пилотни проекти и
подготвителни действия

0

4 273 900

4 600 000

10 653 539

- 4 600 000

- 6 379 639

-100,0 %

-59,9 %

Сближаване
ценности

Клъстер 05 — Регио
нално развитие и сбли
жаване
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2 034 303 091

Официален вестник на Европейския съюз

2.

(2)

Разлика

BG

Клъстер 04 — Косми
ческо пространство

(1)

17.3.2021 г.

Втори проектобюджет

Бюджет

2021 г.

2020 г.

(1)
БКПЗ

(2)
БКП

БКПЗ

БКП

Разлика

Разлика

2021 г. – 2020 г.

2021 г. / 2020 г.

(1 – 2)

(1 / 2)

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

12 812 132 000

16 147 354 208

14 528 704 643

14 537 080 000

- 1 716 572 643

1 610 274 208

-11,8 %

11,1 %

Европейски социален фонд
(ЕСФ)

12 812 132 000

16 147 354 208

14 528 704 643

14 537 080 000

- 1 716 572 643

1 610 274 208

-11,8 %

11,1 %

и

4 671 382 534

4 285 868 359

7 645 499 727

6 845 819 932

- 2 974 117 193

- 2 559 951 573

-38,9 %

-37,4 %

От които по Инстру
мента за гъвкавост

76 382 534

Таван

4 595 000 000

Yстойчивост
ценностите

Марж
31 986 000

34 873 475

37 713 902

38 951 902

- 5 727 902

- 4 078 427

-15,2 %

-10,5 %

Подкрепа за общността
на кипърските турци

31 986 000

34 873 475

37 713 902

38 951 902

- 5 727 902

- 4 078 427

-15,2 %

-10,5 %

Клъстер 06 — Възста
новяване и устойчивост

843 737 421

820 886 793

3 660 236 189

3 083 199 945

- 2 816 498 768

- 2 262 313 152

-76,9 %

-73,4 %

Програма за подкрепа на
реформите (вкл. инс
трумента за
осъществяване на
реформи и механизма за
конвергенция)

116 364 000

109 182 000

86 725 000

56 730 000

29 639 000

52 452 000

34,2 %

92,5 %

Защита на еврото от
фалшифициране (про
грама „Перикъл IV“)

834 082

782 583

1 100 000

850 000

- 265 918

- 67 417

-24,2 %

-7,9 %

Разходи за финансиране
на Инструмента на ЕС
за възстановяване (EURI)

39 591 000

39 591 000

0

0

39 591 000

39 591 000

0

0

Механизъм за
гражданска защита на
Съюза (rescEU)

90 203 000

193 531 962

574 899 000

267 706 250

- 484 696 000

- 74 174 288

-84,3 %

-27,7 %

17.3.2021 г.

Клъстер 05 — Регио
нално развитие и сбли
жаване

Официален вестник на Европейския съюз

Клъстер 07 — Инвести
ране в хората, социал
ното сближаване и
ценностите

BG

2б.

(1)

L 93/20

Втори проектобюджет

Бюджет

2021 г.

2020 г.

(1)
БКПЗ

(1)

(2)
БКП

БКПЗ

БКП

Разлика

Разлика

2021 г. – 2020 г.

2021 г. / 2020 г.

(1 – 2)

(1 / 2)

БКПЗ

БКП

БКПЗ

17.3.2021 г.

Втори проектобюджет

БКП

69 674 000

64 150 000

257 785 000

63 724 200

370,0 %

99,3 %

Инструмент за спешна
подкрепа в рамките на
Съюза (ESI)

0

90 000 000

2 700 000 000

2 470 000 000

- 2 700 000 000

- 2 380 000 000

-100,0 %

-96,4 %

Децентрализирани
агенции

257 886 339

247 644 524

215 838 189

211 792 202

42 048 150

35 852 322

19,5 %

16,9 %

Пилотни проекти и
подготвителни действия

0

1 830 524

0

971 493

0

859 031

0

88,4 %

Дейности, финансирани
съгласно прерогативите
на Комисията и спе
цифичните правомощия,
предоставени на Коми
сията

11 400 000

10 450 000

12 000 000

11 000 000

- 600 000

- 550 000

-5,0 %

-5,0 %

3 795 659 113

3 430 108 091

3 947 549 636

3 723 668 085

- 151 890 523

- 293 559 994

-3,8 %

-7,9 %

Заетост и социални
иновации

102 482 373

85 304 556

102 941 491

85 223 902

- 459 118

80 654

-0,4 %

0,1 %

„Еразъм+“

2 662 616 000

2 407 561 931

2 885 368 000

2 739 450 700

- 222 752 000

- 331 888 769

-7,7 %

-12,1 %

Европейски корпус за
солидарност (ESC)

135 713 495

126 612 926

186 698 779

172 740 960

- 50 985 284

- 46 128 034

-27,3 %

-26,7 %

Творческа Европа

306 381 560

236 541 616

223 572 000

197 421 620

82 809 560

39 119 996

37,0 %

19,8 %

Правосъдие

46 392 538

45 217 015

43 454 000

40 450 000

2 938 538

4 767 015

6,8 %

11,8 %

Права и ценности

97 179 152

87 688 779

100 470 000

100 198 751

- 3 290 848

- 12 509 972

-3,3 %

-12,5 %

Децентрализирани
агенции и Европейска
прокуратура (EPPO)

220 498 295

220 498 295

172 074 247

175 026 650

48 424 048

45 471 645

28,1 %

26,0 %

Други действия

8 634 400

7 258 200

9 423 000

9 000 000

- 788 600

- 1 741 800

-8,4 %

-19,4 %

Пилотни проекти и
подготвителни действия

31 870 000

51 409 673

56 920 119

48 714 502

- 25 050 119

2 695 171

-44,0 %

5,5 %

Клъстер 07 — Инвести
ране в хората, социал
ното сближаване и
ценностите

L 93/21

127 874 200

Официален вестник на Европейския съюз

327 459 000

BG

EU4Health

Бюджет

2021 г.

2020 г.

(1)
БКПЗ

(2)
БКП

БКПЗ

БКП

Разлика

Разлика

2021 г. – 2020 г.

2021 г. / 2020 г.

(1 – 2)

(1 / 2)

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

183 891 300

162 015 100

166 628 000

155 441 000

17 263 300

6 574 100

10,4 %

4,2 %

Природни ресурси и
околна среда

58 568 566 908

56 804 203 452

59 936 543 421

58 662 507 809

- 1 367 976 513

- 1 858 304 357

-2,3 %

-3,2 %

Таван

58 624 000 000

Марж

55 433 092

от които: Разходи,
свързани с пазара, и
преки плащания

40 367 954 000

40 353 742 883

43 458 760 765

43 428 686 876

- 3 090 806 765

- 3 074 943 993

-7,1 %

-7,1 %

Подтаван за ЕФГЗ

40 925 000 000

56 638 551 003

56 372 594 194

59 286 087 283

58 234 546 969

- 2 647 536 280

- 1 861 952 775

-4,5 %

-3,2 %

40 367 954 000

40 353 742 883

43 458 760 765

43 428 686 876

- 3 090 806 765

- 3 074 943 993

-7,1 %

-7,1 %

Разлика от закръгляне,
изключена от
изчислението на
подмаржа
Нетни трансфери между
ЕФГЗ и ЕЗФРСР
Нетно салдо, налично за
разходите по ЕФГЗ
(подтаван, коригиран с
трансфери между ЕФГЗ
и ЕЗФРСР)

557 046 000

Официален вестник на Европейския съюз

Дейности, финансирани
съгласно прерогативите
на Комисията и спе
цифичните правомощия,
предоставени на Коми
сията

BG

3.

(1)

L 93/22

Втори проектобюджет

40 367 954 000

Подмарж за ЕФГЗ
Клъстер 08 — Селско
стопанство и морска
политика

17.3.2021 г.

Европейски фонд за
гарантиране на земеде
лието (ЕФГЗ)

Бюджет

Разлика

Разлика

2021 г.

2020 г. (1)

2021 г. – 2020 г.

2021 г. / 2020 г.

(1)

(2)

(1 – 2)

(1 / 2)

БКПЗ

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

14 698 660 347

13 870 123 550

646 329 613

1 152 076 450

4,4 %

8,3 %

Европейски фонд за
морско дело и рибарство
(ЕФМДР)

760 744 000

829 378 768

960 254 138

769 899 000

- 199 510 138

59 479 768

-20,8 %

7,7 %

Споразумения за
партньорство в
областта на устой
чивото рибарство
(СПОУР) и регионални
организации за управле
ние на рибарството
(РОУР)

148 122 000

144 484 500

147 999 978

142 531 978

122 022

1 952 522

0,1 %

1,4 %

Децентрализирани
агенции

16 741 043

16 741 043

16 737 055

16 737 055

3 988

3 988

0,0 %

0,0 %

Пилотни проекти и
подготвителни действия

0

6 047 000

3 675 000

6 568 510

- 3 675 000

- 521 510

-100,0 %

-7,9 %

1 930 015 905

431 609 258

650 456 138

427 960 840

1 279 559 767

3 648 418

196,7 %

0,9 %

Програма за околната
среда и действията по
климата (LIFE)

738 505 372

371 471 954

589 563 000

371 881 613

148 942 372

- 409 659

25,3 %

-0,1 %

Фонд за справедлив пре
ход

1 137 009 000

42 448

0

0

1 137 009 000

42 448

0

0

Децентрализирани
агенции

50 761 533

50 761 533

44 753 257

44 753 257

6 008 276

6 008 276

13,4 %

13,4 %

Пилотни проекти и
подготвителни действия

3 740 000

9 333 323

16 139 881

11 325 970

- 12 399 881

- 1 992 647

-76,8 %

-17,6 %

Миграция и управле
ние на границите

2 278 829 759

2 686 245 978

2 367 811 906

2 168 043 550

- 88 982 147

518 202 428

-3,8 %

23,9 %

Таван

2 467 000 000

Марж

188 170 241

Клъстер 10 — Миграция

1 011 065 714

1 439 158 714

1 347 017 703

1 070 931 663

- 335 951 989

368 227 051

-24,9 %

34,4 %

L 93/23

15 022 200 000

Официален вестник на Европейския съюз

15 344 989 960

BG

Европейски земеделски
фонд за развитие на
селските райони
(ЕЗФРСР)

Клъстер 09 — Околна
среда и действия по
климата

4.

БКП

17.3.2021 г.

Втори проектобюджет

Бюджет

Разлика

Разлика

2021 г.

2020 г. (1)

2021 г. – 2020 г.

2021 г. / 2020 г.

(1)
БКПЗ

БКПЗ

(1 – 2)
БКП

БКПЗ

(1 / 2)
БКП

БКПЗ

БКП

873 255 000

1 301 348 000

1 228 690 284

952 604 244

- 355 435 284

348 743 756

-28,9 %

36,6 %

Децентрализирани
агенции

137 810 714

137 810 714

118 327 419

118 327 419

19 483 295

19 483 295

16,5 %

16,5 %

1 267 764 045

1 247 087 264

1 020 794 203

1 097 111 887

246 969 842

149 975 377

24,2 %

13,7 %

Фонд за интегрирано
управление на границите
(ФИУГ) — Инструмент
за управлението на гра
ниците и за визите
(ИУГВ)

398 014 000

488 178 219

358 771 440

479 244 124

39 242 560

8 934 095

10,9 %

1,9 %

Фонд за интегрирано
управление на границите
(ФИУГ) — Инструмент
за финансово подпома
гане за оборудване за
митнически контрол
(ИФПОМК)

135 480 000

32 964 000

0

0

135 480 000

32 964 000

0

0

Децентрализирани
агенции

734 270 045

725 945 045

662 022 763

617 867 763

72 247 282

108 077 282

10,9 %

17,5 %

1 709 261 441

670 628 243

831 442 162

814 173 859

877 819 279

- 143 545 616

105,6 %

-17,6 %

1 805 000 000

Марж

95 738 559

Клъстер 12 — Сигурност

536 501 243

527 390 243

576 442 162

595 673 859

- 39 940 919

- 68 283 616

-6,9 %

-11,5 %

Фонд „Вътрешна сигур
ност“ (ISF)

175 643 000

180 582 000

195 196 628

193 558 325

- 19 553 628

- 12 976 325

-10,0 %

-6,7 %

Извеждане от експлоа
тация на ядрени
съоръжения (Литва)

72 500 000

50 000 000

68 290 000

68 050 000

4 210 000

- 18 050 000

6,2 %

-26,5 %

Ядрена безопасност и
извеждане от експлоа
тация на ядрени
съоръжения
(включително за Бълга
рия и Словакия)

69 205 000

78 355 000

110 160 000

132 800 000

- 40 955 000

- 54 445 000

-37,2 %

-41,0 %

17.3.2021 г.
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Фонд „Убежище и
миграция“ (ФУМ)

Клъстер 11 — Управле
ние на границите

5.

(2)
БКП

L 93/24

Втори проектобюджет

Бюджет

2021 г.

2020 г.

(1)
БКПЗ

(2)
БКП

БКПЗ

БКП

Разлика

Разлика

2021 г. – 2020 г.

2021 г. / 2020 г.

(1 – 2)

(1 / 2)

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

197 614 243

179 315 534

179 315 534

18 298 709

18 298 709

10,2 %

10,2 %

Дейности, финансирани
съгласно прерогативите
на Комисията и спе
цифичните правомощия,
предоставени на Коми
сията

21 539 000

20 839 000

21 480 000

21 450 000

59 000

- 611 000

0,3 %

-2,8 %

Пилотни проекти и
подготвителни действия

0

0

2 000 000

500 000

- 2 000 000

- 500 000

-100,0 %

-100,0 %

1 172 760 198

143 238 000

255 000 000

218 500 000

917 760 198

- 75 262 000

359,9 %

-34,4 %

Европейски фонд за
отбрана (научни изслед
вания)

283 262 000

13 112 000

0

0

283 262 000

13 112 000

0

0

Европейски фонд за
отбрана (ненаучна дей
ност)

662 436 000

108 962 000

255 000 000

200 500 000

407 436 000

- 91 538 000

159,8 %

-45,7 %

Военна мобилност

227 062 198

16 664 000

0

0

227 062 198

16 664 000

0

0

Пилотни проекти и
подготвителни действия

0

4 500 000

0

18 000 000

0

- 13 500 000

0

-75,0 %

Съседните региони и
светът

16 097 196 204

10 810 999 356

10 848 581 315

9 603 263 557

5 248 614 889

1 207 735 799

48,4 %

12,6 %

Таван

16 247 000 000

Марж

149 803 796
14 195 757 731

8 928 603 283

9 088 414 835

7 857 544 298

5 107 342 896

1 071 058 985

56,2 %

13,6 %

Инструмент за
съседство, сътрудни
чество за развитие и
международно сътрудни
чество (ИССРМС)

12 070 958 148

6 514 257 059

6 962 972 945

6 063 750 377

5 107 985 203

450 506 682

73,4 %

7,4 %

Европейски инструмент
за сътрудничество в
областта на ядрената
безопасност (EINS)

37 620 000

32 504 800

32 885 000

32 690 710

4 735 000

- 185 910

14,4 %

-0,6 %
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Клъстер 14 — Външна
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Децентрализирани
агенции

Клъстер 13 — Отбрана

6.

(1)

17.3.2021 г.

Втори проектобюджет

Бюджет

2021 г.

2020 г.

(1)
БКПЗ

(2)
БКП

БКПЗ

БКП

Разлика

Разлика

2021 г. – 2020 г.

2021 г. / 2020 г.

(1 – 2)

(1 / 2)

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

1 900 102 550

1 586 824 000

1 275 289 221

- 83 824 000

624 813 329

-5,3 %

49,0 %

Обща външна политика
и политика на сигурност
(ОВППС)

351 927 000

328 668 070

351 927 000

328 650 000

0

18 070

0

0,0 %

Отвъдморски страни и
територии (OCT)
(включително Гренлан
дия)

67 000 000

33 427 718

33 489 000

33 373 000

33 511 000

54 718

100,1 %

0,2 %

Други действия

72 054 069

41 605 027

35 576 890

42 576 890

36 477 179

- 971 863

102,5 %

-2,3 %

Пилотни проекти и
подготвителни действия

175 000

43 750

4 000 000

3 030 153

- 3 825 000

- 2 986 403

-95,6 %

-98,6 %

Дейности, финансирани
съгласно прерогативите
на Комисията и спе
цифичните правомощия,
предоставени на Коми
сията

93 023 514

77 994 309

80 740 000

78 183 947

12 283 514

- 189 638

15,2 %

-0,2 %

Клъстер 15 — Пред
присъединителна помощ

1 901 438 473

1 882 396 073

1 760 166 480

1 745 719 259

141 271 993

136 676 814

8,0 %

7,8 %

Предприсъединителна
помощ (IPA III)

1 901 438 473

1 882 396 073

1 760 166 480

1 745 719 259

141 271 993

136 676 814

8,0 %

7,8 %

Европейска публична
администрация

10 448 313 002

10 449 588 091

10 222 258 494

10 225 261 704

226 054 508

224 326 387

2,2 %

2,2 %

Таван

10 635 000 000

Марж

186 686 998

от които: Администра
тивни разходи на инс
титуциите

8 035 824 720

8 037 099 809

7 906 139 822

7 909 143 032

129 684 898

127 956 777

1,6 %

1,6 %

Подтаван

8 216 000 000

Подмарж

180 175 280

17.3.2021 г.

1 503 000 000
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7.

(1)

L 93/26

Втори проектобюджет

Бюджет

Разлика

Разлика

2021 г.

2020 г. (1)

2021 г. – 2020 г.

2021 г. / 2020 г.

(1)

(2)

(1 – 2)

(1 / 2)

БКПЗ

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

2 123 214 310

2 123 214 310

91 742 690

91 742 690

4,3 %

4,3 %

Пенсии на персонала

2 178 642 000

2 178 642 000

2 093 396 000

2 093 396 000

85 246 000

85 246 000

4,1 %

4,1 %

Пенсии на бивши членове
— Институции

36 315 000

36 315 000

29 818 310

29 818 310

6 496 690

6 496 690

21,8 %

21,8 %

197 531 282

197 531 282

192 904 362

192 904 362

4 626 920

4 626 920

2,4 %

2,4 %

Европейски парламент

651 000

651 000

626 000

626 000

25 000

25 000

4,0 %

4,0 %

Комисия

196 637 399

196 637 399

192 003 042

192 003 042

4 634 357

4 634 357

2,4 %

2,4 %

Съд на Европейския съюз

46 000

46 000

45 000

45 000

1 000

1 000

2,2 %

2,2 %

Европейски омбудсман

179 083

179 083

210 000

210 000

- 30 917

- 30 917

-14,7 %

-14,7 %

Европейска служба за
външна дейност

17 800

17 800

20 320

20 320

- 2 520

- 2 520

-12,4 %

-12,4 %

Административни
разходи на институциите

8 035 824 720

8 037 099 809

7 906 139 822

7 909 143 032

129 684 898

127 956 777

1,6 %

1,6 %

Европейски парламент

2 062 870 135

2 062 870 135

2 038 119 000

2 038 119 000

24 751 135

24 751 135

1,2 %

1,2 %

Eвропейски съвет и
Съвет

594 386 954

594 386 954

590 633 000

590 633 000

3 753 954

3 753 954

0,6 %

0,6 %

Комисия

3 724 183 236

3 725 458 325

3 681 839 057

3 684 842 267

42 344 179

40 616 058

1,2 %

1,1 %

Съд на Европейския съюз

444 003 000

444 003 000

436 592 500

436 592 500

7 410 500

7 410 500

1,7 %

1,7 %

Европейска сметна
палата

153 721 727

153 721 727

152 237 000

152 237 000

1 484 727

1 484 727

1,0 %

1,0 %

Европейски икономически
и социален комитет

150 524 938

150 524 938

142 539 393

142 539 393

7 985 545

7 985 545

5,6 %

5,6 %

Европейски училища
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2 214 957 000

Официален вестник на Европейския съюз

2 214 957 000
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Пенсии

БКП

17.3.2021 г.

Втори проектобюджет

Бюджет

Разлика

Разлика

2021 г.

2020 г. (1)

2021 г. – 2020 г.

2021 г. / 2020 г.

(1)

(2)

(1 – 2)

(1 / 2)

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

BG

БКПЗ

L 93/28

Втори проектобюджет

106 740 880

101 508 480

101 508 480

5 232 400

5 232 400

5,2 %

5,2 %

Европейски омбудсман

12 322 753

12 322 753

12 138 231

12 138 231

184 522

184 522

1,5 %

1,5 %

Европейски надзорен
орган по защита на дан
ните

19 463 193

19 463 193

19 476 998

19 476 998

- 13 805

- 13 805

-0,1 %

-0,1 %

Европейска служба за
външна дейност

767 607 904

767 607 904

731 056 163

731 056 163

36 551 741

36 551 741

5,0 %

5,0 %

Бюджетни кредити за
функциите

162 780 625 615

164 767 018 256

172 289 194 251

162 682 446 783

- 9 508 568 636

2 084 571 473

-5,5 %

1,3 %

Таван

163 483 000 000

166 140 000 000

от които по Инстру
мента за гъвкавост

76 382 534

628 462 086

Марж

778 756 919

2 001 443 830

Бюджетни кредити като % от
БНД

1,16 %

1,18 %

1,01 %

0,96 %

Тематични специални
инструменти

1 470 835 000

1 293 450 000

1 594 857 964

1 425 594 964

- 124 022 964

- 132 144 964

-7,8 %

-9,3 %

Резерв за солидарност и
спешна помощ (SEAR)

1 273 450 000

1 273 450 000

358 500 000

358 500 000

914 950 000

914 950 000

255,2 %

255,2 %

Европейски фонд за прис
пособяване към глобали
зацията (ЕФПГ)

197 385 000

20 000 000

179 263 000

10 000 000

18 122 000

10 000 000

10,1 %

100,0 %

Резерв за приспособяване
във връзка с последиците
от Брексит

0

0

0

0

0

0

0

0

Общо бюджетни кредити

164 251 460 615

166 060 468 256

173 884 052 215

164 108 041 747

- 9 632 591 600

1 952 426 509

-5,5 %

1,2 %

Бюджетни кредити като % от
БНД

1,17 %

1,19 %

1,02 %

0,97 %

(1) Бюджетът за 2020 г. включва коригиращи бюджети 1/2020—9/2020.

17.3.2021 г.

106 740 880
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регионите
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C. ОБЗОРНА ТАБЛИЦА ЗА ЩАТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА СЪЮЗА
2020 г. (1)

2021 г.
Институция

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Общо

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Общо

Европейски парламент

5 438

1 282

6 720

5 440

1 282

6 722

Eвропейски съвет и Съвет

2 994

35

3 029

2 994

35

3 029

Комисия

23 160

406

23 566

23 172

406

23 578

Администрация

18 370

375

18 745

18 376

375

18 751

Научни изследвания и иновации —
Съвместен изследователски център

1 747

1 747

1 747

Научни изследвания и иновации —
Непреки действия

1 404

1 409

1 404

593

565

107

106

160

166

166

355

376

376

121

122

122

5

1 747

5

1 409

Служба за публикации

593

Европейска служба за подбор на персонал

106

Служба за управление и плащане по
индивидуални права

160

Служба за инфраструктура и логистика
— Брюксел

354

Служба за инфраструктура и логистика
— Люксембург

121

Европейска служба за борба с измамите
(OLAF)

305

24

329

310

25

335

Съд на Европейския съюз

1 534

563

2 097

1 549

524

2 073

Европейска сметна палата

689

164

853

690

163

853

Европейски икономически и социален комитет

630

39

669

629

39

668

Европейски комитет на регионите

435

59

494

435

433

491

Европейски омбудсман

43

30

73

43

26

69

Европейски надзорен орган по защита на дан
ните

84

84

84

Европейска служба за външна дейност
Общо

1

1

565
1

107

84

1 741

1

1 742

1 698

1

1 699

36 749

2 578

39 327

36 733

2 533

39 266
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2021 г.
Органи, създадени от Съюза, които имат
правосубектност

2020 г. (1)

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Общо

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Общо

Децентрализирани агенции

93

7 017

7 110

102

6 762

6 864

Европейски съвместни предприятия

49

279

328

51

268

319

45

45

45

45

657

657

657

657

7 998

8 140

7 732

7 885

Европейски
технологии

институт

за

иновации

и

Изпълнителни агенции ( 2)
Общо

142

153

( 1)Стойностите в тази колона съответстват на тези в бюджета за 2020 г. (ОВ L 57, 27.2.2020 г.) плюс коригиращи бюджети № 1/2020—
9/2020.
( 2) Стойностите за 2021 г. съответстват на разрешеното равнище за 2020 г. Комисията възнамерява да представи писмо за внасяне на
корекции, в което ще направи преглед на текущия процес на делегиране във връзка с оперативните програми за 2021—2027 г. и на
неговото въздействие върху числеността на персонала и размера на субсидиите за всяка изпълнителна агенция.

17.3.2021 г.
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D. ОБЗОРНА ТАБЛИЦА ЗА СГРАДИТЕ ПО ИНСТИТУЦИИ НА СЪЮЗА
Наети сгради
Институции

Раздел I

Европейски парламент

Раздел II

Европейски съвет и Съвет

Раздел III

Бюджетни кредити
за 2021 г. (2)

Бюджетни кредити
за 2020 г. (2)

Притежавани
сгради (1)

33 291 000

886 146 704

505 000

799 000

416 933 278

Комисия:

325 022 100

322 096 100

1 357 040 026

— Седалища (Брюксел и Люксембург)

238 984 000

236 450 000

1 136 290 872

— Средства от научните изследвания за седалищата

21 496 000

21 193 000

— Офиси в Съюза

12 113 000

11 005 000

25 515 304

2 185 000

2 185 000

10 381 156

22 097 000

21 818 000

-

— Съвместен изследователски център (4)

1 400 000

1 400 000

184 852 693

— Служба за публикации на Европейския съюз

7 787 100

7 852 100

—

— Европейска служба за борба с измамите

5 507 000

5 292 000

—

— Европейска служба за подбор на персонал

3 058 000

3 017 000

—

— Служба за управление и плащане по индивидуални
права

2 264 000

3 867 000

—

— Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел

6 138 000

6 053 000

—

— Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург

1 993 000

1 964 000

—

— Офиси за одити и анализи в областта на здравеопазва
нето и храните в Грейндж
— Делегации на Съюза (3)

Раздел IV

Съд на Европейския съюз

37 220 000

40 196 000

373 754 225 (5)

Раздел V

Европейска сметна палата

100 000

100 000

62 221 884

Раздел VI

Европейски икономически и социален комитет

15 906 292

14 804 815

89 496 875

Раздел VII

Европейски комитет на регионите

11 689 634

10 846 030

57 916 311

Раздел VIII

Европейски омбудсман

1 100 000

1 100 000

-

Раздел IX

Европейски надзорен орган по защита на данните

2 215 899

2 192 454

—

Раздел X

Европейска служба за външна дейност

314 857 864 (6)

— Главни офиси (Брюксел)

21 812 400

21 408 083

— Делегации на Съюза

96 907 000

98 652 000 (7)

Общо

545 485 482

3 095 116 066
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(1) Нетна счетоводна стойност, записана в счетоводния баланс, към 31 декември 2018 г. (освен когато е посочено друго).
(2) Тези бюджетни кредити представляват натрупаните суми, записани в позиции 2 0 0 0 (наем), 2 0 0 1 (годишни плащания по договори за
дългосрочен наем) и 2 0 0 3 (придобиване на недвижими имоти).
(3) Средства от Комисията за делегациите на Съюза.
(4) Тези бюджетни кредити покриват наема на помещения, финансиран от позиция 10 01 05 03 — Други разходи за управление на програми за научни
изследвания и иновации — програма „Хоризонт 2020“.
(5) Нетна отчетна стойност, записана в счетоводния баланс към 31 декември 2019 г., на обновените допълнителни сгради „A“, „B“ и „C“, на сградния
комплекс на новата съдебна палата (обновена стара съдебна палата, сграда с пръстеновидна форма, две кули и галерия, свързваща сградите) и на
третата кула, която е предмет на договори за наем с последващо закупуване.
(6) Нетна счетоводна стойност през 2018 г. Сградите на делегациите на Съюза бяха прехвърлени на Европейската служба за външна дейност на 1 януари
2011 г.
(7) Тези бюджетни кредити представляват сумата, записана за наемите в позиция 3 0 0 3 (инфраструктура в делегациите), и включват сумите,
прехвърлени от раздел III „Комисия“ вследствие на бюджетната процедура от 2015 г. От 2015 г. бюджетните кредити за наем и строеж или
закупуване на сгради на делегациите са включени изцяло в раздел X “Европейска служба за външна дейност”.

Институция

Европейски пар
ламент

Местоположение

Година на
закупуване

Нетна счетоводна стойност (1)
Междинен сбор

Брюксел

596 699 891

Земя

172 277 743

Paul-Henri Spaak

1993

4 821 469

Altiero Spinelli

1995

104 702 149

Willy Brandt

2007

56 515 544

József Antall

2008

82 556 369

Atrium

1999

16 593 588

Atrium II

2004

4 383 761

Montoyer 75

2006

13 906 122

Трир

2011

9 407 607

Eastman

2008

41 699 574

Cathedrale

2005

1 223 536

Wayenberg (Marie Haps)

2003

3 742 583

Remard

2010

8 898 167

Montoyer 70
Wilfried Martens

2012
2016

7 544 717
68 426 964

Страсбург

210 797 419

Louise Weiss

1998

112 869 897

Churchill, de Madariaga, Pflimlin

2006

75 921 480

Václav Havel

2012

22 006 042

Люксембург

Общо

25 136 940
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Нетна счетоводна стойност (1)
Междинен сбор

Konrad Adenauer

2003

23 958 668

KAD Z

2010

1 178 273

Дом Jean Monnet ( Bazoches)

1982

2 632 554

Офиси в Съюза

Европейски съвет
и Съвет

2 632 554
50 879 899

Лисабон

1986

65 341

Атина

1991

1 662 413,22

Копенхаген

2005

2 471 125

Хага

2006

3 556 930

Валета

2006

1 718 250

Никозия

2006

2 163 769

Виена

2008

20 272 120

Лондон

2008

8 708 351

Будапеща

2010

2 728 900

София

2013

7 532 700

Брюксел

416 933 277,56

Земя

Комисия

Общо

73 297 651

Justus Lipsius

1995

32 744 652,36

Детска ясла

2006

7 148 274,66

Lex
Europa

2007
2016

104 254 874,67
272 785 475,87

Брюксел

993 289 596,95

Overijse

1997

568 652,00

Overijse

2015

5 951 114,06

Loi 130

1987

51 696 277,69

Breydel

1989

7 298 833,00

Clovis

1995

4 342 629,79

Cours Saint-Michel 1

1997

13 094 074,57

Belliard 232 (2)

1997

12 671 384,38

Demot 24 (2)

1997

21 953 717,51
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Местоположение

Година на
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Нетна счетоводна стойност (1)
Междинен сбор

Breydel II

1997

23 440 504,01

Beaulieu 29/31/33

1998

19 925 433,18

Charlemagne

1997

66 543 007,21

Demot 28 (2)

1999

17 888 337,67

Joseph II 99 (2)

1998

12 665 115,66

Loi 86

1998

24 515 688,54

Luxembourg 46 (3)

1999

25 859 824,09

Montoyer 59 (2)

1998

12 224 982,48

Froissart 101 (2)

2000

14 046 883,17

VM 18 (2)

2000

11 338 082,37

Joseph II 70 (2)

2000

26 741 087,24

Loi 41 (2)

2000

43 322 142,94

SC 11 (2)

2000

14 935 980,49

Joseph II 30 (4)

2000

21 245 782,29

Joseph II 54 (2)

2001

25 566 685,41

Joseph II 79 (2)

2002

25 853 147,98

VM2 (2)

2001

25 439 872,07

Palmerston

2002

4 619 809,1

SPA 3 (2)

2003

19 060 987,66

Berlaymont (2)

2004

244 060 112,88

CCAB (2)

2005

35 280 657,91

BU-25

2006

37 389 261,77

Cornet-Leman

2006

15 285 112,32

Madou

2006

80 258 532,14

WALI

2009

13 718 647,98

NOHE

2017

14 487 235,39

Люксембург

Общо

143 001 274,69

Euroforum (2)

2004

53 477 044,29

Foyer Européen

2009

7 846 660,93
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Местоположение

Година на
закупуване
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Нетна счетоводна стойност (1)
Междинен сбор

Общо

CPE V

2012

19 118 280,47

Jean Monnet 2

2018

62 559 289,00

Офиси в Съюза

Лисабон

25 515 304,41

1986

-

1993

-

1991

-

1993

-

Милано

1986

-

Копенхаген

2005

2 260 578,91

Валета

2007

1 701 759,04

Никозия (Byron)

2006

2 082 500,29

Хага

2006

3 241 016,80

Лондон

2010

12 282 792,87

Будапеща

2010

3 946 656,50

Марсилия

Съвместен изследователски център

184 852 693,45

Испра

90 703 622,25

Геел

26 838 754,84

Карлсруе

59 450 757,15

Петен

7 859 559,21

Офиси за одити и анализи в областта на здравеопазва
нето и храните в Грейндж
Грейндж (Ирландия) (5)

10 381 156,07

2002

10 381 156,07

Общо Комисия
Съд на Европейс
кия съюз

1 413 200 580,18

Люксембург

Приложение А — Erasmus, Приложение Б — Thomas
More и Приложение В
Сграден комплекс на новата съдебна палата (обновена стара
палата, пръстен, две кули и свързваща галерия)
Трета кула

373 754 225,24

1994
2008
2019

0
263 623 245,26
110 130 979,98
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Институция

Сметна палата

Европейски ико
номически
и
социален комитет
(2)

Комитет на регио
ните (6)

Европейска
служба за външна
дейност

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Местоположение

Година на
закупуване
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Нетна счетоводна стойност (1)
Междинен сбор

Общо

Люксембург

62 221 884,12

Земя

1990

776 631,00

Люксембург (K1)

1990

4 700 613,34

Люксембург (K2)

2004

9 752 847,60

Люксембург (K3)

2009

45 023 676,84

Брюксел

89 496 875,42

Montoyer 92-102

2001

21 834 202,00

Belliard 99-101

2001

52 190 319,82

Belliard 68-72

2004

6 310 952,60

Trèves 74

2005

5 726 587,00

Belliard 93

2005

3 434 814,00

Брюксел

57 916 311

Montoyer

2001

10 754 159

Belliard 101-103

2001

25 700 418

Belliard 68

2004

25 700 418

Trèves 74

2004

8 589 881

Belliard 93

2005

3 434 814

Служба за външна дейност
Седалище в Брюксел (7)
Делегации на Съюза

2012

171 888 518,85

Тирана (Албания)
Буенос Айрес (Аржентина)

2015
1992

1 345 537,60
227 531,75

Канбера (Австралия)

1983

-

1990

-

Котону (Бенин)

1992

87 735,62

Габороне (Ботсуана)

1982

50 866,95

1985
1986
1987

14 594,35
5 912,85
12 572,25

1994

134 375,83

Бразилия (Бразилия)

384 076 695,22 (8)
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Местоположение

Уагадугу (Буркина Фасо)

Година на
закупуване
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Нетна счетоводна стойност (1)
Междинен сбор

1984

19 248,47

1997

242 400,61

1982

36 584,40

1986

111 426,72

Пном Пен (Камбоджа)

2005

369 316,54

Отава (Канада)

1977

64 132,79

Прая (Кабо Верде)
Прая (Кабо Верде)

1981
2015

14 091,34
1 004 518,73

Бангуи (Централноафриканска република)

1983

65 707,89

Нджамена (Чад)

1991

11 965,76

Пекин (Китай)

1995

1 058 300,53

Богота (Колумбия)

2018

9 748 395,43

2019

233 859,57

Бразавил (Конго)

1994

50 832,11

Сан Хосе (Коста Рика)

1995

132 602,56

Абиджан (Кот д’Ивоар)

1993

71 033,16

1994

—

Кито (Еквадор)

2019

1 461 262,20

Париж (Франция)

1990

1 236 105,57

Либревил (Габон)

1996

116 891,76

Банджул (Гамбия)

1989

22 778,48

Бисау (Гвинея Бисау)
Порт-о-Пренс (Хаити)

1995
2012
2014

100 086,95
1 399 504,20
4 441 519,84

Токио (Япония)

2006
2011

34 008 178,59
34 708 982,24

Найроби (Кения)

2005

406 606,86

Масеру (Лесото)

1985

30 467,06

1985

—

1990

33 605,58

1991

138 135,41

2006

137 787,90

Буджумбура (Бурунди)

Общо
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Местоположение

Лилонгве (Малави)

Година на
закупуване

17.3.2021 г.

Нетна счетоводна стойност (1)
Междинен сбор

1982

42 053,03

1988
1988

—
12 969,50

Мексико Сити (Мексико)

1995

544 449,10

Рабат (Мароко)
Порт Луис (Мавриций)

1987
1988

62 541,23
18 232,81

Мапуто (Мозамбик)

2008
2008

667 433,83
2 042 347,55

Виндхук (Намибия)

1992

21 990,89

1992
1992
1993

25 380,83
40 462,24
54 000,00

2017

4 480 000,00

2017

466 266,66

Уелингтън (Нова Зеландия)

2017
2017

1 232 903,51
605 023,53

Ниамей (Нигер)

1997

44 717,39

Абуджа (Нигерия)

1992

172 211,40

2005
2012

2 195 008,34
2 801 679,16

Порт Морсби (Папуа Нова Гвинея)

1982

48 274,53

Кигали (Руанда)

1980
1982

112 548,18
71 627,45

Дакар (Сенегал)

1984

325 145,55

Хониара (Соломонови острови)

1990

16 968,28

Сомалия (Могадишу)

2018

9 332 404,33

Претория (Южна Африка)

1994

116 306,83

1994

92 468,94

1996
2019

222 962,40
2 919 891,68

Мбабане (Свазиленд)

1987
1988

26 994,00
13 497,00

Дар ес Салам (Танзания)

2002

1 404 303,27

Кампала (Уганда)

1986
1986

28 096,41
-

1996

30 549,95

Катманду (Непал)

Общо
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Нетна счетоводна стойност (1)
Междинен сбор

Ню Йорк (Съединени американски щати)

1987

253 001,13

Вашингтон (Съединени американски щати)

1997

533 838,83

2019

87 191 762,28

Лусака (Замбия)

1982

43 366,60

Хараре (Зимбабве)

1990

73 859,06

1994

75 174,27

Общ сбор
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Общо

3 526 570 065,48

Нетна счетоводна стойност, записана в счетоводния баланс, към 31 декември 2018 г. (освен когато е посочено друго).
Дългосрочен наем с възможност за закупуване.
Дългосрочен наем с възможност за закупуване (предишно име — Marie de Bourgogne).
Дългосрочен наем с възможност за закупуване (сграда, частично заета от OLAF).
Дългосрочен наем/закупуване.
Дългосрочен наем с възможност за закупуване. Нетна отчетна стойност към 31 декември 2019 г.
Дългосрочен наем.
Нетна счетоводна стойност към 31 декември 2018 г. Сградите на делегациите на Съюза бяха прехвърлени на Европейската служба за външна
дейност на 1 януари 2011 г.
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А. ФИНАНСИРАНЕ НА ГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ НА СЪЮЗА

Въведение
Според принципа на балансираност общите приходи в бюджета на Съюза трябва да са равни на общите разходи в бюджета на Съюза. При
определяне на вноските собствени ресурси на държавите членки отправната точка е общият размер на разрешените разходи. Малка част от
тази сума се покрива от други приходи (данъци върху заплатите на персонала на Съюза, лихви за забава, глоби и вноски от трети държави
за определени програми и т.н.). Останалата част се финансира от вноските собствени ресурси на държавите членки.
Собствените ресурси могат да бъдат разделени на следните категории:
— традиционни собствени ресурси (ТСР) — предимно мита — събирани от държавите членки от името на Съюза;
— собствен ресурс на база данъка върху добавената стойност (ДДС): малка част от ДДС, събиран от всяка държава членка;
— собствен ресурс на база брутния национален доход (БНД), който представлява част от съвкупния БНД на държавите членки. Това е
балансиращият ресурс. Той финансира всички разходи, които не са покрити от други източници на приходи, за да могат приходите и
разходите да са винаги в баланс.
От най-важно значение за определянето на собствените ресурси е решението за собствените ресурси. Настоящото решение бе договорено
на 26 май 2014 г. и след като бе ратифицирано от всички държави членки, влезе в сила на 1 октомври 2016 г., пораждайки действие със
задна дата от 1 януари 2014 г. (1)
Номенклатурата на приходите бе опростена тази година. Основните промени се изразяват в промяна в номерирането на дяловете, статиите
и позициите, в прегрупиране на позициите по по-последователен начин, в обединяване на старите дялове 4, 5 и 9 в един дял и в
преструктуриране на дял 6 съобразно с новата разбивка на разходите по програми. Дял 6 включва също вноските на Обединеното
кралство в бюджета в рамките на Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.
Общият размер на бюджетните приходи възлиза на 166 060 468 256 EUR. Унифицираната изискуема ставка за ресурса на база ДДС е
0,30%, а за ресурса на база БНД — 0,8659%. Традиционните собствени ресурси представляват 10,60% от финансирането на бюджета за
2021 г.. Ресурсът на база ДДС осигурява 10,82%, а ресурсът на база БНД — 73,04%. Другите приходи за тази финансова година се
оценяват на 9 193 040 514 EUR.
Собствените ресурси, необходими за финансиране на бюджета за 2021 г., възлизат на 1,12 % от общия БНД.
В таблиците по-долу е представен стъпка по стъпка методът, използван за изчисляване на финансирането на бюджета за 2021 г.

(1) Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г.,
стр. 105).
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Изчисляване на финансирането на бюджета
Разпределение на ресурсите на Съюза с цел гарантиране, съгласно член 311 от ДФЕС, на финансирането на годишния бюджет на Съюза
Описание на приходите

Бюджет за 2020 г.

Разни приходи (дялове 3—6)

9 193 040 514

Бюджет за 2020 г. (1)

2 174 450 061

Промяна (в %)

+ 322,78

Излишък от предходната финансова година (глава 2 0, статия 2 0
0)

p.m.

3 218 373 955

Салда и корекции (глави 2 1—2 6)

p.m.

- 1 116 600 000

—

9 193 040 514

4 276 224 016

+ 114,98

Нетна сума от мита и налози върху захарта (глави 1 1 и 1 2)

17 605 700 000

18 507 300 000

– 4,87

Собствен ресурс на база ДДС по унифицираната ставка (таблици 1 и 2, глава
1 3)

17 967 491 250

17 344 303 050

+ 3,59

Остатък за финансиране от допълнителния ресурс (собствен ресурс на база
БНД, таблица 3, глава 1 4)

121 294 236 492

123 980 214 681

- 2,17

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити от собствените ресурси,
посочени в член 2 от Решение 2014/335/EС, Евратом (2)

156 867 427 742

159 831 817 731

- 1,85

166 060 468 256

164 108 041 747

+ 1,19

Общо приходи за дялове 2—6

(3)
Общо приходи

—

(1) Стойностите в тази колона съответстват на тези в бюджета за 2020 г. (ОВ L 57, 27.2.2020 г., стр. 1) плюс коригиращи бюджети № 1—9/2020.
(2) Собствените ресурси за бюджета за 2021 г. са определени въз основа на бюджетните прогнози, приети на 178-ото заседание на Консултативния
комитет по собствените ресурси, проведено на 25 май 2020 г.
(3) Член 310, параграф 1, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи: „Приходите и разходите по бюджета трябва да бъдат
балансирани“.
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ТАБЛИЦА 1
Изчисляване на тавана на хармонизираните бази за ДДС съгласно член 2, параграф 1, буква
б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом
Държава членка

Белгия

1 % от база ДДС без
таван

1 % от БНД

Таван (в %)

1 % от БНД, умножен
по процента на тавана

1 % от базата за
изчисление на ДДС с
таван (1)

Държави членки с база
ДДС с таван

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2 028 734 000

4 864 031 000

50

2 432 015 500

2 028 734 000

България

291 150 000

617 870 000

50

308 935 000

291 150 000

Чехия

911 337 000

2 022 941 000

50

1 011 470 500

911 337 000

Дания

1 208 577 000

3 211 846 000

50

1 605 923 000

1 208 577 000

14 780 532 000

36 264 852 000

50

18 132 426 000

14 780 532 000

Естония

134 821 000

280 944 000

50

140 472 000

134 821 000

Ирландия

951 441 000

2 666 688 000

50

1 333 344 000

951 441 000

Гърция

754 773 000

1 819 032 000

50

909 516 000

754 773 000

Испания

5 698 488 000

12 257 502 000

50

6 128 751 000

5 698 488 000

Франция

11 282 949 000

25 060 938 000

50

12 530 469 000

11 282 949 000

Хърватия

345 339 000

519 832 000

50

259 916 000

7 006 691 000

17 641 425 000

50

8 820 712 500

Кипър

163 410 000

210 748 000

50

105 374 000

105 374 000 Кипър

Латвия

131 092 000

311 137 000

50

155 568 500

131 092 000

Литва

198 676 000

485 620 000

50

242 810 000

198 676 000

Люксембург

322 535 000

459 919 000

50

229 959 500

229 959 500 Люксембург

Унгария

569 796 000

1 353 414 000

50

676 707 000

569 796 000

94 519 000

124 136 000

50

62 068 000

Нидерландия

3 338 002 000

8 010 440 000

50

4 005 220 000

3 338 002 000

Австрия

1 833 938 000

4 029 570 000

50

2 014 785 000

1 833 938 000

Полша

2 508 642 000

4 961 645 000

50

2 480 822 500

2 480 822 500 Полша

Португалия

1 084 059 000

2 094 027 000

50

1 047 013 500

1 047 013 500 Португалия

Румъния

869 094 000

2 218 111 000

50

1 109 055 500

869 094 000

Словения

233 705 000

483 776 000

50

241 888 000

233 705 000

Словакия

367 499 000

952 528 000

50

476 264 000

367 499 000

Финландия

1 064 162 000

2 408 894 000

50

1 204 447 000

1 064 162 000

Швеция

2 051 027 000

4 745 718 000

50

2 372 859 000

2 051 027 000

60 224 988 000

140 077 584 000

70 038 792 000

59 891 637 500

Германия

Италия

Малта

Общо

(1) Базата, която трябва да се използва, не надхвърля 50 % от БНД.

259 916 000 Хърватия
7 006 691 000

62 068 000 Малта
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ТАБЛИЦА 2
Разбивка на собствените ресурси, начислени от ДДС съгласно член 2, параграф 1, буква б) от
Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 3)
Държава членка

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван Унифицирана ставка за собствения ресурс
на база ДДС (в %)

(1)
Белгия

(2)

Собствен ресурс на база ДДС при
унифицираната ставка

(3) = (1) × (2)

2 028 734 000

0,30

608 620 200

България

291 150 000

0,30

87 345 000

Чехия

911 337 000

0,30

273 401 100

Дания

1 208 577 000

0,30

362 573 100

Германия

14 780 532 000

0,30

4 434 159 600

Естония

134 821 000

0,30

40 446 300

Ирландия

951 441 000

0,30

285 432 300

Гърция

754 773 000

0,30

226 431 900

Испания

5 698 488 000

0,30

1 709 546 400

Франция

11 282 949 000

0,30

3 384 884 700

Хърватия

259 916 000

0,30

77 974 800

Италия

7 006 691 000

0,30

2 102 007 300

Кипър

105 374 000

0,30

31 612 200

Латвия

131 092 000

0,30

39 327 600

Литва

198 676 000

0,30

59 602 800

Люксембург

229 959 500

0,30

68 987 850

Унгария

569 796 000

0,30

170 938 800

Малта

62 068 000

0,30

18 620 400

Нидерландия

3 338 002 000

0,30

1 001 400 600

Австрия

1 833 938 000

0,30

550 181 400

Полша

2 480 822 500

0,30

744 246 750

Португалия

1 047 013 500

0,30

314 104 050

Румъния

869 094 000

0,30

260 728 200

Словения

233 705 000

0,30

70 111 500

Словакия

367 499 000

0,30

110 249 700

Финландия

1 064 162 000

0,30

319 248 600

Швеция

2 051 027 000

0,30

615 308 100

Общо

59 891 637 500

17 967 491 250
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ТАБЛИЦА 3
Определяне на унифицирана ставка и разбивка на ресурсите на база БНД съгласно член 2,
параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 4)

Държава членка

Белгия

1 % от БНД

Унифицирана ставка за „допълнителната
база“, собствен ресурс

Собствен ресурс от „допълнителната база“
при унифицираната ставка

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

4 864 031 000

4 211 801 129

617 870 000

535 018 293

Чехия

2 022 941 000

1 751 679 870

Дания

3 211 846 000

2 781 161 676

Германия

36 264 852 000

31 402 008 867

Естония

280 944 000

243 271 529

Ирландия

2 666 688 000

2 309 105 252

Гърция

1 819 032 000

1 575 113 528

Испания

12 257 502 000

10 613 863 431

Франция

25 060 938 000

21 700 455 231

Хърватия

519 832 000

450 126 450

Италия

17 641 425 000

15 275 842 964

Кипър

210 748 000

Латвия

311 137 000

Литва

485 620 000

420 502 021

Люксембург

459 919 000

398 247 331

1 353 414 000

1 171 931 390

124 136 000

107 490 299

Нидерландия

8 010 440 000

6 936 300 413

Австрия

4 029 570 000

3 489 235 055

Полша

4 961 645 000

4 296 325 828

Португалия

2 094 027 000

1 813 233 773

Румъния

2 218 111 000

1 920 679 045

Словения

483 776 000

418 905 287

Словакия

952 528 000

824 801 179

Финландия

2 408 894 000

2 085 879 483

Швеция

4 745 718 000

4 109 353 010

140 077 584 000

121 294 236 492

България

Унгария
Малта

Общо

(1) Изчисляване на ставката: (121 294 236 492) / (140 077 584 000) = 0,865907542294562.

182 488 283
0,8659075 ( )
1

269 415 875

17.3.2021 г.

ТАБЛИЦА 4
Обобщение на финансирането (1)на бюджета по видове собствени ресурси и по държави членки

Традиционни собствени ресурси (ТСР)
Нето налози върху
захарта (80 %)

Нето мита (80 %)

(1)

(2)

Общо нето
Разходи по събирането
традиционни
(20 % брутните ТСР)
собствени ресурси (80
(p.m.)
%)

(3) = (1) + (2)

(4)

Собствен ресурс на
база ДДС

Собствен ресурс на
база БНД

Общо „национални
вноски“

Дял в общия размер на
„националните
вноски“ (%)

(5)

(6)

(7) = (5) + (6)

(8)

Общо собствени
ресурси (2)

BG

Държава членка

Собствени ресурси на база ДДС и БНД

(9) = (3) + (7)

2 077 800 000

2 077 800 000

519 450 000

608 620 200

4 211 801 129

4 820 421 329

3,46

6 898 221 329

България

p.m.

82 400 000

82 400 000

20 600 000

87 345 000

535 018 293

622 363 293

0,45

704 763 293

Чехия

p.m.

265 200 000

265 200 000

66 300 000

273 401 100

1 751 679 870

2 025 080 970

1,45

2 290 280 970

Дания

p.m.

338 600 000

338 600 000

84 650 000

362 573 100

2 781 161 676

3 143 734 776

2,26

3 482 334 776

Германия

p.m.

3 940 700 000

3 940 700 000

985 175 000

4 434 159 600

31 402 008 867

35 836 168 467

25,73

39 776 868 467

Естония

p.m.

39 700 000

39 700 000

9 925 000

40 446 300

243 271 529

283 717 829

0,20

323 417 829

Ирландия

p.m.

252 900 000

252 900 000

63 225 000

285 432 300

2 309 105 252

2 594 537 552

1,86

2 847 437 552

Гърция

p.m.

243 000 000

243 000 000

60 750 000

226 431 900

1 575 113 528

1 801 545 428

1,29

2 044 545 428

Испания

p.m.

1 306 000 000

1 306 000 000

326 500 000

1 709 546 400

10 613 863 431

12 323 409 831

8,85

13 629 409 831

Франция

p.m.

1 698 600 000

1 698 600 000

424 650 000

3 384 884 700

21 700 455 231

25 085 339 931

18,01

26 783 939 931

Хърватия

p.m.

38 400 000

38 400 000

9 600 000

77 974 800

450 126 450

528 101 250

0,38

566 501 250

Италия

p.m.

1 708 400 000

1 708 400 000

427 100 000

2 102 007 300

15 275 842 964

17 377 850 264

12,48

19 086 250 264

Кипър

p.m.

25 800 000

25 800 000

6 450 000

31 612 200

182 488 283

214 100 483

0,15

239 900 483

Латвия

p.m.

40 000 000

40 000 000

10 000 000

39 327 600

269 415 875

308 743 475

0,22

348 743 475

Литва

p.m.

100 500 000

100 500 000

25 125 000

59 602 800

420 502 021

480 104 821

0,34

580 604 821

Люксембург

p.m.

19 300 000

19 300 000

4 825 000

68 987 850

398 247 331

467 235 181

0,34

486 535 181

Унгария

p.m.

183 100 000

183 100 000

45 775 000

170 938 800

1 171 931 390

1 342 870 190

0,96

1 525 970 190

Малта

p.m.

16 100 000

16 100 000

4 025 000

18 620 400

107 490 299

126 110 699

0,09

142 210 699

Нидерландия

p.m.

2 614 300 000

2 614 300 000

653 575 000

1 001 400 600

6 936 300 413

7 937 701 013

5,70

10 552 001 013
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Белгия

Държава членка

Нето налози върху
захарта (80 %)

Нето мита (80 %)

Собствени ресурси на база ДДС и БНД

Общо нето
Разходи по събирането
традиционни
(20 % брутните ТСР)
собствени ресурси (80
(p.m.)
%)

Собствен ресурс на
база ДДС

Собствен ресурс на
база БНД

Общо „национални
вноски“

Дял в общия размер на
„националните
вноски“ (%)

Общо собствени
ресурси (2)

201 100 000

201 100 000

50 275 000

550 181 400

3 489 235 055

4 039 416 455

2,90

4 240 516 455

Полша

p.m.

780 600 000

780 600 000

195 150 000

744 246 750

4 296 325 828

5 040 572 578

3,62

5 821 172 578

Португалия

p.m.

197 800 000

197 800 000

49 450 000

314 104 050

1 813 233 773

2 127 337 823

1,53

2 325 137 823

Румъния

p.m.

174 500 000

174 500 000

43 625 000

260 728 200

1 920 679 045

2 181 407 245

1,57

2 355 907 245

Словения

p.m.

83 800 000

83 800 000

20 950 000

70 111 500

418 905 287

489 016 787

0,35

572 816 787

Словакия

p.m.

82 700 000

82 700 000

20 675 000

110 249 700

824 801 179

935 050 879

0,67

1 017 750 879

Финландия

p.m.

147 600 000

147 600 000

36 900 000

319 248 600

2 085 879 483

2 405 128 083

1,73

2 552 728 083

Швеция

p.m.

448 800 000

448 800 000

112 200 000

615 308 100

4 109 353 010

4 724 661 110

3,39

5 173 461 110

Обединеното
кралство

p.m.

498 000 000

498 000 000

124 500 000

p.m.

17 605 700 000

17 605 700 000

4 401 425 000

Общо

—
17 967 491 250

—
121 294 236 492

—
139 261 727 742

(1) p.m. (собствени ресурси + други приходи = общо приходи = общо разходи); (156 867 427 742 + 9 193 040 514 = 166 060 468 256 = 166 060 468 256).
(2) Общо собствени ресурси като процент от БНД: (156 867 427 742) / (14 007 758 400 000) = 1,12 %; таван на собствените ресурси като процент от БНД: 1,20 %.

—

498 000 000
100,00

156 867 427 742
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Традиционни собствени ресурси (ТСР)

17.3.2021 г.
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B. ОБЩА ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ

Дял

Бюджетен ред

1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

2

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

3

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

4
5
6

Финансова година 2021

156 867 427 742

Финансова година 2020

Финансова година 2019

159 831 817 731

144 765 627 470,94

2 101 773 955

1 804 821 555,68

1 725 783 332

1 671 323 700

2 132 478 335,73

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

119 376 456

373 126 361

2 637 817 972,17

БЮДЖЕТНИ ГАРАНЦИИ И ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И
ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ

p.m.

p.m.

p.m.

ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ВЪВ
ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА

ВСИЧКО ОБЩО

0,—

7 347 880 726

130 000 000

12 576 824 024,57

166 060 468 256

164 108 041 747

163 917 569 359,09
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ДЯЛ 1
СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ
ГЛАВА 1 1 — НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ
НА ЗАХАР (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ)
ГЛАВА 1 2 — МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС,
ЕВРАТОМ
ГЛАВА 1 3 — СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, НАЧИСЛЕНИ ОТ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2,
ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

Налози върху производството за пазарната
2005/2006 година и предходни години

p.m.

p.m.

–1 147 539,92

111

Налози върху съхраняването на захар

p.m.

p.m.

0,—

113

Налози, начислени върху неизнесеното производство
на захар В, изоглюкоза В и инулинов сироп В и върху
заменената захар В и изоглюкоза В

p.m.

p.m.

0,—

117

Производствена такса

p.m.

p.m.

275 710,05

118

Еднократни суми върху допълнителната квота за
захар и добавъчната квота за изоглюкоза

p.m.

p.m.

0,—

Допълнителна сума върху излишъка

p.m.

p.m.

47 560,—

p.m.

p.m.

– 824 269,87

Бюджетен ред

Финансова година 2019 % 2019/2021

ГЛАВА 1 1
110

119

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

ГЛАВА 1 2
120

Мита и други задължения, посочени в член 2, пара
граф 1, буква а) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

17 605 700 000

18 507 300 000

21 365 365 625,58

121,35

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

17 605 700 000

18 507 300 000

21 365 365 625,58

121,35

17 967 491 250

17 344 303 050

17 774 862 637,20

98,93

17 967 491 250

17 344 303 050

17 774 862 637,20

98,93

ГЛАВА 1 3
130

Собствени ресурси, начислени от данъка върху
добавената стойност съгласно член 2, параграф 1,
буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом
ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

17.3.2021 г.
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ГЛАВА 1 4 — СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА
В) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ
ГЛАВА 1 5 — КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ
ГЛАВА 1 6 — БРУТНО НАМАЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА НА БАЗА БНД В ПОЛЗА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ
ЧЛЕНКИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година 2019 % 2019/2021

ГЛАВА 1 4
140

Собствени ресурси на база брутен национален доход
съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение
121 294 236 492 123 980 214 681 105 700 206 516,02
2014/335/ЕС, Евратом

87,14

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО 121 294 236 492 123 980 214 681 105 700 206 516,02

87,14

ГЛАВА 1 5
150

Корекция на бюджетни дисбаланси в полза на Обе
диненото кралство в съответствие с членове 4 и 5
от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

—

0

–80 874 688,54

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

—

0

–80 874 688,54

Брутно намаление на годишната вноска на база
БНД в полза на определени държави членки съгласно
член 2, параграф 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евра
том

—

0

6 891 650,55

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

—

0

6 891 650,55

ГЛАВА 1 6
160

Позиция 1 — Общо 156 867 427 742 159 831 817 731 144 765 627 470,94

92,29
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СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ
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(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ)
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Налози върху производството за пазарната 2005/2006 година и предходни години
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

–1 147 539,92

Забележки
Общата организация на пазара в сектора на захарта предвиждаше производителите на захар, изоглюкоза и инулинов
сироп да плащат базови производствени налози и производствени налози Б. Тези налози бяха предназначени за
покриване на разходите за пазарна подкрепа. В момента сумите, записани в тази статия, са следствие от
преразглеждането на установените в миналото налози. Налозите за 2007/2008 пазарна година до 2016/2017 пазарна
година са записани в статия 1 1 7 от настоящата глава като „производствена такса“.
Цифрите не включват разходите по събирането.
Правно основание
Регламент (EО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта
(ОВ L 178, 30.6.2001 г., стp. 1).
Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските
общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.
Регламент (ЕС) № 1360/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на размера на налога върху
производството в сектора на захарта за пазарните години 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005
и 2005/2006, на коефициента, необходим за изчисляване на допълнителен налог за пазарните години 2001/2002
и 2004/2005, както и на сумата, която производителите на захар трябва да платят на продавачите на цвекло поради
разликата между максималния размер на налога и размера на налога, дължим за пазарните години 2002/2003,
2003/2004 и 2005/2006 (ОВ L 343, 19.12.2013 г., стр. 2).
Регламент (ЕС) 2018/264 на Съвета от 19 февруари 2018 г. за определяне на размера на налозите върху производството
и коефициента за изчисляване на допълнителния налог в сектора на захарта за пазарната 1999/2000 година и за
определяне на размера на налозите върху производството в сектора на захарта за пазарната 2000/2001 година (ОВ L
51, 23.2.2018 г., стр. 1).
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(продължение)

Държава членка

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Чехия

p.m.

p.m.

0,—

Дания

p.m.

p.m.

0,—

Германия

p.m.

p.m.

0,—

Естония

—

—

0,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0,—

Гърция

p.m.

p.m.

0,—

Испания

p.m.

p.m.

- 2 069 871,23

Франция

p.m.

p.m.

922 331,31

Хърватия

—

—

0,—

Италия

p.m.

p.m.

0,—

Кипър

—

—

0,—

Латвия

p.m.

p.m.

0,—

Литва

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0,—

Австрия

p.m.

p.m.

0,—

Полша

p.m.

p.m.

0,—

Португалия

p.m.

p.m.

0,—

Румъния

—

—

0,—

Словения

p.m.

p.m.

0,—

Словакия

p.m.

p.m.

0,—

Финландия

p.m.

p.m.

0,—

Швеция

p.m.

p.m.

0,—

—

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

- 1 147 539,92

Белгия
България

Люксембург
Унгария
Малта

Обединено кралство
Статия 1 1 0 — общо
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ГЛАВА 1 1 — НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗАХАР
(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ) (продължение)
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Налози върху съхраняването на захар
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от дължимите налози за съхраняване на захар, тъй като с
Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта
(ОВ L 178, 30.6.2001 г., стр. 1) беше отменен налогът за съхраняване.
Тя покрива също неизплатените дължими суми съгласно член 5 от Регламент (ЕИО) № 65/82 на Комисията от
13 януари 1982 г. относно определяне на подробни правила за прехвърляне на захар за следващата пазарна година (ОВ
L 9, 14.1.1982 г., стр. 14) в случаите на неизпълнено задължение за складиране на прехвърлена захар, както и
дължимите суми съгласно Регламент (ЕИО) № 1789/81 на Съвета от 30 юни 1981 г. за определяне на общи правила за
системата за минимални запаси в сектора на захарта (ОВ L 177, 1.7.1981 г., стр. 39) в случаите на неспазване на общите
правила за системата за минимални запаси в сектора на захарта.
Тази статия е предназначена също за вписване на приходите, начислявани от новите държави членки в случай на
непремахване на запасите от захар, считани за излишък по смисъла на регламенти на Комисията за определяне на
преходни мерки в сектора на захарта във връзка с присъединяването.
Цифрите не включват разходите по събирането.
Правно основание
Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския
съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.
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(продължение)

Държава членка

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0,—

България

p.m.

p.m.

0,—

Чехия

p.m.

p.m.

0,—

Дания

p.m.

p.m.

0,—

Германия

p.m.

p.m.

0,—

Естония

p.m.

p.m.

0,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0,—

Гърция

p.m.

p.m.

0,—

Испания

p.m.

p.m.

0,—

Франция

p.m.

p.m.

0,—

Хърватия

p.m.

p.m.

0,—

Италия

p.m.

p.m.

0,—

Кипър

p.m.

p.m.

0,—

Латвия

p.m.

p.m.

0,—

Литва

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Унгария

p.m.

p.m.

0,—

Малта

p.m.

p.m.

0,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0,—

Австрия

p.m.

p.m.

0,—

Полша

p.m.

p.m.

0,—

Португалия

p.m.

p.m.

0,—

Румъния

p.m.

p.m.

0,—

Словения

p.m.

p.m.

0,—

Словакия

p.m.

p.m.

0,—

Финландия

p.m.

p.m.

0,—

Швеция

p.m.

p.m.

0,—

—

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Люксембург

Обединено кралство
Статия 1 1 1 — общо
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ГЛАВА 1 1 — НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗАХАР
(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ) (продължение)
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Налози, начислени върху неизнесеното производство на захар В, изоглюкоза В и инулинов сироп В и върху
заменената захар В и изоглюкоза В
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Суми, съответстващи на начислените налози върху неизнесеното производство на захар В, изоглюкоза В и инулинов
сироп В. Те включват и начислените налози върху заменената захар В и изоглюкоза В.
Всички постъпващи приходи по тази позиция ще се отнасят само до евентуалното коригиране на определени досиета, за
които не са възможни предварителни прогнози.
Цифрите не включват разходите по събирането.
Правно основание
Регламент (ЕИО) № 2670/81 на Комисията от 14 септември 1981 г. относно определяне на подробни правила за
прилагане по отношение на производството на захар при надвишаване на квотата (OВ L 262, 16.9.1981 г., стр. 14).
Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските
общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.
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(продължение)

Държава членка

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Чехия

p.m.

p.m.

0,—

Дания

p.m.

p.m.

0,—

Германия

p.m.

p.m.

0,—

Естония

—

—

0,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0,—

Гърция

p.m.

p.m.

0,—

Испания

p.m.

p.m.

0,—

Франция

p.m.

p.m.

0,—

Хърватия

—

—

0,—

Италия

p.m.

p.m.

0,—

Кипър

—

—

0,—

Латвия

p.m.

p.m.

0,—

Литва

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0,—

Австрия

p.m.

p.m.

0,—

Полша

p.m.

p.m.

0,—

Португалия

p.m.

p.m.

0,—

Румъния

—

—

0,—

Словения

p.m.

p.m.

0,—

Словакия

p.m.

p.m.

0,—

Финландия

p.m.

p.m.

0,—

Швеция

p.m.

p.m.

0,—

—

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Белгия
България

Люксембург
Унгария
Малта

Обединено кралство
Статия 1 1 3 — общо
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ГЛАВА 1 1 — НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗАХАР
(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ) (продължение)
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Производствена такса
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

275 710,05

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от производствената такса, събирана от предприятията,
произвеждащи захар, изоглюкоза или инулинов сироп, в съответствие с член 128 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Производствената такса се събираше и декларираше от държавите членки за последен път при общия бюджет на Съюза
за 2017 г. след края на квотната система за захарта през 2016/2017 пазарна година на 30 септември 2017 г. Всички
постъпващи приходи по тази позиция ще се отнасят само до евентуалното коригиране на определени досиета, за които
не са възможни предварителни прогнози.
Цифрите не включват разходите по събирането.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на
захарта (OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1), и по-специално член 16 от него.
Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от
квоти (OВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 39).
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскосто
панските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (OВ L 299,
16.11.2007 г., стр. 1), и по-специално член 51 от него.
Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща
организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79,
(ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671), и по-специално член 128 от него.
Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския
съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.
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ГЛАВА 1 1 — НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗАХАР
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(продължение)

Държава членка

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0,—

България

p.m.

p.m.

0,—

Чехия

p.m.

p.m.

0,—

Дания

p.m.

p.m.

0,—

Германия

p.m.

p.m.

0,—

Естония

—

—

0,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0,—

Гърция

p.m.

p.m.

0,—

Испания

p.m.

p.m.

0,—

Франция

p.m.

p.m.

0,—

Хърватия

p.m.

p.m.

0,—

Италия

p.m.

p.m.

184 668,22

Кипър

—

—

0,—

Латвия

p.m.

p.m.

0,—

Литва

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0,—

Австрия

p.m.

p.m.

0,—

Полша

p.m.

p.m.

0,—

Португалия

p.m.

p.m.

212 424,46

Румъния

p.m.

p.m.

0,—

Словения

p.m.

p.m.

0,—

Словакия

p.m.

p.m.

0,—

Финландия

p.m.

p.m.

0,—

Швеция

p.m.

p.m.

- 121 382,63

—

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

275 710,05

Люксембург
Унгария
Малта

Обединено кралство
Статия 1 1 7 — общо

L 93/58

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ГЛАВА 1 1 — НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗАХАР
(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ) (продължение)
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Еднократни суми върху допълнителната квота за захар и добавъчната квота за изоглюкоза
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Начислява се еднократна сума върху допълнителната квота захар или допълнителната квота изоглюкоза, които са били
отпуснати на предприятията в съответствие с член 58 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.
Всички постъпващи приходи по тази позиция ще се отнасят само до евентуалното коригиране на определени досиета, за
които не са възможни предварителни прогнози.
Цифрите не включват разходите по събирането.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на
захарта (OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1), и по-специално член 8 и член 9, параграфи 2 и 3 от него.
Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от
квоти (OВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 39).
Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските
общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскосто
панските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (OВ L 299,
16.11.2007 г., стр. 1).

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/59

ГЛАВА 1 1 — НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗАХАР
(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ) (продължение)
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(продължение)

Държава членка

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0,—

България

p.m.

p.m.

0,—

Чехия

p.m.

p.m.

0,—

Дания

p.m.

p.m.

0,—

Германия

p.m.

p.m.

0,—

Естония

—

—

0,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0,—

Гърция

p.m.

p.m.

0,—

Испания

p.m.

p.m.

0,—

Франция

p.m.

p.m.

0,—

Хърватия

—

—

0,—

Италия

p.m.

p.m.

0,—

Кипър

—

—

0,—

Латвия

p.m.

p.m.

0,—

Литва

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0,—

Австрия

p.m.

p.m.

0,—

Полша

p.m.

p.m.

0,—

Португалия

p.m.

p.m.

0,—

Румъния

p.m.

p.m.

0,—

Словения

p.m.

p.m.

0,—

Словакия

p.m.

p.m.

0,—

Финландия

p.m.

p.m.

0,—

Швеция

p.m.

p.m.

0,—

—

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Люксембург
Унгария
Малта

Обединено кралство
Статия 1 1 8 — общо

L 93/60

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ГЛАВА 1 1 — НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗАХАР
(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ) (продължение)
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Допълнителна сума върху излишъка
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

47 560,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от сумата върху излишъка, която държавите членки са събрали и
начислили на съответните предприятия в сектора на захарта, намиращи се на тяхната територия.
След като прилагането на квотната система за захарта през 2016/2017 пазарна година приключи на 30 септември
2017 г., всички постъпващи приходи по тази позиция ще се отнасят само до евентуалното коригиране на определени
досиета, за които не са възможни предварителни прогнози.
Цифрите не включват разходите по събирането.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на
захарта (OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1), и по-специално член 15 от него.
Регламент (ЕО) № 967/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на производството над квотите в сектора на захарта (OВ L 176,
30.6.2006 г., стр. 22).
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскосто
панските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (OВ L 299,
16.11.2007 г., стр. 1), и по-специално член 64 от него.
Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща
организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79,
(ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671), и по-специално член 142 от него.
Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския
съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/61

ГЛАВА 1 1 — НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗАХАР
(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ) (продължение)

119

(продължение)

Държава членка

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0,—

България

p.m.

p.m.

0,—

Чехия

p.m.

p.m.

0,—

Дания

p.m.

p.m.

0,—

Германия

p.m.

p.m.

0,—

Естония

—

—

0,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0,—

Гърция

p.m.

p.m.

0,—

Испания

p.m.

p.m.

0,—

Франция

p.m.

p.m.

47 560,00

Хърватия

p.m.

p.m.

0,—

Италия

p.m.

p.m.

0,—

Кипър

—

—

0,—

Латвия

p.m.

p.m.

0,—

Литва

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0,—

Австрия

p.m.

p.m.

0,—

Полша

p.m.

p.m.

0,—

Португалия

p.m.

p.m.

0,—

Румъния

p.m.

p.m.

0,—

Словения

p.m.

p.m.

0,—

Словакия

p.m.

p.m.

0,—

Финландия

p.m.

p.m.

0,—

Швеция

p.m.

p.m.

0,—

—

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

47 560,00

Люксембург
Унгария
Малта

Обединено кралство
Статия 1 1 9 — общо

L 93/62

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ГЛАВА 1 2 — МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

120

Мита и други задължения, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом
Финансова година 2021

17 605 700 000

Финансова година 2020

18 507 300 000

Финансова година 2019

21 365 365 625,58

Забележки
Разпределянето на митата като собствени ресурси за финансиране на общите разходи е логическо следствие от
свободното движение на стоки в рамките на Съюза. Тази статия може да обхваща налози, премии, допълнителни или
компенсационни суми, допълнителни суми или фактори, мита по Общата митническа тарифа и други мита, установени
или които ще бъдат установени от институциите на Европейския съюз по отношение на търговията с трети държави и
мита за продукти съгласно изтеклия Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана.
Цифрите не включват разходите по събирането.
Правно основание
Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския
съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

17.3.2021 г.
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L 93/63

ГЛАВА 1 2 — МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ
(продължение)

120

(продължение)

Държава членка

Белгия

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

2 077 800 000

1 855 200 000

2 235 172 160,22

82 400 000

77 000 000

91 622 241,92

Чехия

265 200 000

257 600 000

286 885 230,80

Дания

338 600 000

316 900 000

338 942 474,77

3 940 700 000

3 682 900 000

4 092 086 552,11

39 700 000

36 400 000

42 819 247,02

Ирландия

252 900 000

239 800 000

304 254 167,64

Гърция

243 000 000

227 100 000

239 013 259,29

Испания

1 306 000 000

1 145 600 000

1 591 101 064,32

Франция

1 698 600 000

1 492 900 000

1 774 009 094,94

Хърватия

38 400 000

29 500 000

39 061 808,45

1 708 400 000

1 548 800 000

1 843 016 389,33

Кипър

25 800 000

25 000 000

25 262 948,68

Латвия

40 000 000

36 400 000

40 878 877,90

Литва

100 500 000

90 500 000

99 477 646,26

19 300 000

17 700 000

20 287 070,91

183 100 000

164 900 000

200 150 855,18

16 100 000

13 400 000

16 001 068,93

2 614 300 000

2 461 700 000

2 729 122 000,17

Австрия

201 100 000

188 000 000

221 127 193,38

Полша

780 600 000

734 900 000

826 940 896,05

Португалия

197 800 000

179 800 000

185 368 192,63

Румъния

174 500 000

164 900 000

197 326 791,71

Словения

83 800 000

71 000 000

78 863 544,12

Словакия

82 700 000

74 100 000

84 257 437,33

Финландия

147 600 000

136 700 000

150 217 225,82

Швеция

448 800 000

436 100 000

519 564 707,10

Обединено кралство

498 000 000

2 802 500 000

3 092 535 478,60

17 605 700 000

18 507 300 000

21 365 365 625,58

България

Германия
Естония

Италия

Люксембург
Унгария
Малта
Нидерландия

Статия 1 2 0 — общо

L 93/64

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ГЛАВА 1 3 — СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, НАЧИСЛЕНИ ОТ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1,
БУКВА Б) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

130

Собствени ресурси, начислени от данъка върху добавената стойност съгласно член 2, параграф 1, буква б)
от Решение 2014/335/ЕС, Евратом
Финансова година 2021

17 967 491 250

Финансова година 2020

17 344 303 050

Финансова година 2019

17 774 862 637,20

Забележки
Унифицираната ставка, валидна за всички държави членки и прилагана към хармонизираните бази за изчисляване на
ДДС, определени в съответствие с правилата на Съюза, е фиксирана в размер на 0,30 %. Базата за изчисляването, която
следва бъде взета предвид за тази цел, не може да надвишава 50 % от БНД на всяка държава членка. Само за периода
2014—2020 г. обаче изискуемата ставка за собствения ресурс на база ДДС за Германия, Нидерландия и Швеция е
определена в размер на 0,15 %.
Правно основание
Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския
съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква б) и член 2, параграф 4 от него.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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L 93/65

ГЛАВА 1 3 — СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, НАЧИСЛЕНИ ОТ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1,
БУКВА Б) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ (продължение)

130

(продължение)

Държава членка

Бюджет за 2021 г.

Белгия

Бюджет за 2020 г.

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

608 620 200

569 333 100

596 875 500,00

87 345 000

81 497 400

81 719 400,02

Чехия

273 401 100

277 036 200

263 168 371,81

Дания

362 573 100

340 210 200

355 863 675,20

4 434 159 600

2 068 786 350

2 180 437 350,00

40 446 300

38 133 300

38 415 900,00

Ирландия

285 432 300

274 836 000

274 269 900,00

Гърция

226 431 900

206 923 200

222 417 000,00

Испания

1 709 546 400

1 577 104 200

1 608 243 900,00

Франция

3 384 884 700

3 131 392 500

3 255 672 300,00

Хърватия

77 974 800

73 552 500

78 535 225,52

2 102 007 300

1 966 463 100

2 116 640 700,00

Кипър

31 612 200

29 501 850

31 201 350,00

Латвия

39 327 600

36 226 500

37 007 700,00

Литва

59 602 800

54 631 500

55 587 300,00

Люксембург

68 987 850

64 071 000

61 691 850,00

170 938 800

171 081 000

168 233 953,14

18 620 400

17 353 050

18 154 050,00

1 001 400 600

463 515 000

488 400 750,00

Австрия

550 181 400

521 212 800

530 600 100,00

Полша

744 246 750

746 383 200

641 778 721,98

Португалия

314 104 050

293 380 200

302 068 800,00

Румъния

260 728 200

244 335 000

232 043 644,11

Словения

70 111 500

65 654 400

66 093 300,00

Словакия

110 249 700

102 313 200

96 972 600,00

Финландия

319 248 600

305 527 500

304 539 300,00

Швеция

615 308 100

306 613 200

301 575 089,10

3 317 235 600

3 366 654 906,32

17 344 303 050

17 774 862 637,20

България

Германия
Естония

Италия

Унгария
Малта
Нидерландия

Обединено кралство
Статия 1 3 0 — общо

—
17 967 491 250

L 93/66

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ГЛАВА 1 4 — СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ
2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

140

Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение
2014/335/ЕС, Евратом
Финансова година 2021

121 294 236 492

Финансова година 2020

123 980 214 681

Финансова година 2019

105 700 206 516,02

Забележки
Ресурсът на база БНД е „допълнителен“ ресурс, осигуряващ приходите, необходими за покриване на разходи,
надвишаващи сумата на традиционните собствени ресурси, плащанията на база ДДС и другите приходи за всяка
конкретна година. Следователно ресурсът на база БНД гарантира, че бюджетът е винаги балансиран ex ante.
Изискуемата ставка за БНД се определя чрез допълнителните приходи, необходими за финансиране на включените в
бюджета разходи, които не са покрити от другите ресурси (ресурси на база ДДС, традиционни собствени ресурси и
други приходи). Следователно изискуема ставка се прилага за БНД на всяка държава членка.
За финансовата 2021 година ставката, която следва да бъде приложена към БНД на държавите членки, е 0,8659 %.
Правно основание
Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския
съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква в) от него.
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ГЛАВА 1 4 — СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ
2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ (продължение)

140

(продължение)

Държава членка

Белгия

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

4 211 801 129

3 597 842 855

3 004 220 538,96

535 018 293

455 506 034

359 897 892,94

Чехия

1 751 679 870

1 614 697 227

1 325 519 669,37

Дания

2 781 161 676

2 400 842 061

2 024 653 850,47

Германия

31 402 008 867

26 869 329 814

23 101 076 889,01

Естония

243 271 529

208 272 771

165 013 923,97

Ирландия

2 309 105 252

1 958 217 673

1 717 538 481,01

Гърция

1 575 113 528

1 364 067 354

1 223 067 453,01

Испания

10 613 863 431

9 125 860 734

8 078 991 279,01

Франция

21 700 455 231

18 508 359 679

15 960 762 323,04

Хърватия

450 126 450

392 720 422

336 162 679,72

Италия

15 275 842 964

13 141 913 397

11 719 616 597,04

Кипър

182 488 283

157 519 853

133 543 355,04

Латвия

269 415 875

228 918 324

194 440 341,97

Литва

420 502 021

349 926 831

287 517 957,97

Люксембург

398 247 331

342 095 648

264 044 235,01

1 171 931 390

1 069 441 742

858 195 040,64

107 490 299

92 653 508

77 700 251,04

Нидерландия

6 936 300 413

6 026 885 341

5 152 885 086,00

Австрия

3 489 235 055

3 040 653 987

2 581 373 802,96

Полша

4 296 325 828

3 985 179 640

3 226 357 011,49

Португалия

1 813 233 773

1 566 451 120

1 305 229 656,96

Румъния

1 920 679 045

1 685 145 832

1 341 525 730,41

Словения

418 905 287

360 875 109

311 010 300,00

Словакия

824 801 179

704 714 312

610 103 013,01

Финландия

2 085 879 483

1 827 839 458

1 567 546 892,05

Швеция

4 109 353 010

3 736 079 483

3 003 710 530,06

19 168 204 472

15 768 501 733,86

123 980 214 681

105 700 206 516,02

България

Унгария
Малта

Обединеното кралство
Статия 1 4 0 — общо

—
121 294 236 492
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ГЛАВА 1 5 — КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ

150

Корекция на бюджетни дисбаланси в полза на Обединеното кралство в съответствие с членове 4 и 5 от
Решение 2014/335/ЕС, Евратом
Финансова година 2021

—

Финансова година 2020

Финансова година 2019

0

–80 874 688,54

Забележки
Механизмът за корекция на бюджетния дисбаланс в полза на Обединеното кралство (корекция за Обединеното
кралство) беше въведен от Европейския съвет във Фонтенбло през юни 1984 г. и произтеклото от тази среща решение
за собствените ресурси от 1985 г. Целта на механизма е намаляване на бюджетния дисбаланс на Обединеното кралство
чрез намаляване на неговите плащания към Съюза.
Правно основание
Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския
съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално членове 4 и 5 от него.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/69

ГЛАВА 1 5 — КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ (продължение)

150

(продължение)

Държава членка

Бюджет за 2021 г.

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

Бюджет за 2020 г.

Белгия

—

258 550 776

243 566 504,05

България

—

32 733 903

29 178 641,04

Чехия

—

116 036 536

107 478 987,47

Дания

—

172 531 042

164 146 555,22

Германия

—

331 363 203

322 179 902,05

Естония

—

14 967 048

13 378 467,01

Ирландия

—

140 722 849

139 249 046,05

Гърция

—

98 025 591

99 159 918,96

Испания

—

655 809 180

655 002 399,97

Франция

—

1 330 061 079

1 294 015 214,05

Хърватия

—

28 221 958

27 252 047,52

Италия

—

944 413 650

950 165 277,97

Кипър

—

11 319 805

10 826 997,01

Латвия

—

16 450 694

15 764 207,04

Литва

—

25 146 694

23 310 453,97

Люксембург

—

24 583 924

21 407 327,04

Унгария

—

76 852 993

69 559 190,93

Малта

—

6 658 333

6 299 529,97

Нидерландия

—

74 325 934

71 864 874,96

Австрия

—

37 498 548

36 001 212,00

Полша

—

286 385 851

261 612 296,58

Португалия

—

112 569 439

105 821 201,04

Румъния

—

121 099 164

108 757 977,83

Словения

—

25 933 467

25 215 090,00

Словакия

—

50 642 688

49 463 964,00

Финландия

—

131 353 516

127 088 511,97

Швеция

—

46 074 810

41 877 865,79

Обединено кралство

—

- 5 170 332 675

- 5 100 518 350,03

—

0

- 80 874 688,54

Статия 1 5 0 — общо

L 93/70

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ГЛАВА 1 6 — БРУТНО НАМАЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА НА БАЗА БНД В ПОЛЗА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

160

Брутно намаление на годишната вноска на база БНД в полза на определени държави членки съгласно
член 2, параграф 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом
Финансова година 2021

—

Финансова година 2020

Финансова година 2019

0

6 891 650,55

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на брутните намаления на годишните вноски на база БНД на някои държави
членки в съответствие с Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета.
Правно основание
Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на
традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за
удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 10а,
параграф 6 от него.
Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския
съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 5 от него.
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ГЛАВА 1 6 — БРУТНО НАМАЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА НА БАЗА БНД В ПОЛЗА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ
(продължение)

160

(продължение)

Държава членка

Бюджет за 2021 г.

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

Бюджет за 2020 г.

Белгия

—

32 992 238

31 777 302,96

България

—

4 176 993

3 806 838,97

Чехия

—

14 806 782

14 022 422,88

Дания

—

- 124 317 829

- 122 375 770,96

Германия

—

246 391 898

244 352 877,01

Естония

—

1 909 862

1 745 444,05

Ирландия

—

17 956 867

18 167 355,01

Гърция

—

12 508 505

12 937 061,04

Испания

—

83 684 192

85 455 962,05

Франция

—

169 721 757

168 825 816,96

Хърватия

—

3 601 248

3 555 483,15

Италия

—

120 511 416

123 964 872,00

Кипър

—

1 444 458

1 412 562,00

Латвия

—

2 099 182

2 056 703,04

Литва

—

3 208 831

3 041 237,04

Люксембург

—

3 137 019

2 792 942,05

Унгария

—

9 806 786

9 075 153,59

Малта

—

849 633

821 879,04

Нидерландия

—

- 727 055 178

- 714 009 525,01

Австрия

—

27 882 813

27 304 620,00

Полша

—

36 544 119

34 131 677,10

Португалия

—

14 364 365

13 806 137,04

Румъния

—

15 452 796

14 189 287,91

Словения

—

3 309 227

3 289 728,00

Словакия

—

6 462 234

6 453 396,96

Финландия

—

16 761 298

16 580 811,01

Швеция

—

- 173 984 050

- 167 136 609,80

Обединено кралство

—

175 772 538

166 845 985,46

—

0

6 891 650,55

Статия 1 6 0 — общо
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ДЯЛ 2
ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ
ГЛАВА 2 0 —
ГЛАВА 2 1 —
ГЛАВА 2 2 —
ГЛАВА 2 3 —
ГЛАВА 2 4 —

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА
КОРЕКЦИЯ НА САЛДАТА ПО ДДС И ПО БНД
КОРЕКЦИЯ ПОРАДИ НЕУЧАСТИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ В КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ
КОРЕКЦИЯ ПОРАДИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА ЗА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ
КОРЕКЦИЯ ЗА РАЗЛИКИТЕ ОТ ОБМЕННИ КУРСОВЕ ЗА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година 2019 % 2019/2021

ГЛАВА 2 0
200

Излишък от предходната финансова година
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

p.m.

3 218 373 955

1 802 988 328,77

p.m.

3 218 373 955

1 802 988 328,77

ГЛАВА 2 1
210

Салда по ДДС

p.m.

p.m.

329 984 321,92

211

Салда по БНД

p.m.

p.m.

3 120 073 762,35

212

Определяне на нетния размер на салдата по ДДС и
по БНД

p.m.

p.m.

–3 442 936 434,39

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

7 121 649,88

p.m.

p.m.

–5 288 422,97

p.m.

p.m.

–5 288 422,97

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 2
220

Корекция поради неучастие в политиките в
областта на миграцията, управлението на грани
ците и сигурността
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

ГЛАВА 2 3
230

Корекция поради прилагането на решенията за
собствените ресурси
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

ГЛАВА 2 4
240

Корекция за разликите от обменни курсове за
собствените ресурси
ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

p.m.

–1 116 600 000

p.m.

–1 116 600 000
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ГЛАВА 2 6 — КОРЕКЦИЯ ЗА КОРЕКЦИЯТА ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Финансова година
2021

Финансова година
2020

Корекция за корекцията за Обединеното кралство

p.m.

0

0,—

ГЛАВА 2 6 — ОБЩО

p.m.

0

0,—

Позиция 2 — Общо

p.m.

2 101 773 955

1 804 821 555,68

Финансова година 2019 % 2019/2021

ГЛАВА 2 6
260
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ДЯЛ 2
ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

ГЛАВА 2 0 — ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

200

Излишък от предходната финансова година
Финансова година 2021

p.m.

Финансова година 2020

Финансова година 2019

3 218 373 955

1 802 988 328,77

Забележки

Съгласно член 18 от Финансовия регламент салдото от всяка финансова година, независимо дали е излишък или
дефицит, се вписва като приход или като разход в бюджета за следващата финансова година.

Съответните разчети на тези приходи или разходи се записват в бюджета в хода на бюджетната процедура и когато това
е уместно — в писмо за внасяне на корекции, представено съгласно член 39 от Финансовия регламент. Те се изготвят в
съответствие с принципите, установени в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014.

След приключване на отчетите за всяка финансова година всички отклонения от разчетите се вписват в бюджета за
следващата финансова година чрез коригиращ бюджет, който трябва да бъде представен от Комисията в срок от 15 дни
след представяне на предварителните отчети.

Записва се дефицит в статия 16 05 01 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на
собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 29).

Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на
традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за
удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39).

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския
съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 7 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 18 от него.
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ГЛАВА 2 1 — КОРЕКЦИЯ НА САЛДАТА ПО ДДС И ПО БНД

210

Салда по ДДС
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

329 984 321,92

Забележки
Съгласно член 7, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 държавите членки трябва да изпратят на
Комисията преди 31 юли декларация за общия размер на базата за ресурсите от ДДС за предходната календарна година.
Всяка държава членка се дебитира със сума, изчислена въз основа на тази декларация съгласно правилата на Съюза, и се
кредитира с 12-те плащания, реално извършени през предходната финансова година.
Всички корекции на тези декларации, които са резултат от проверките на Комисията съгласно член 9 от Регламент
(ЕИО, Евратом) № 1553/89, и/или всички промени в БНД за предходни финансови години, които оказват въздействие
върху определянето на таван за базата за ДДС, ще водят до корекции в салдата по ДДС.
Комисията информира държавите членки за сумите, получени при това изчисление, преди 1 февруари на годината,
следваща годината на предоставяне на данните за корекциите.
Правно основание
Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за окончателни унифицирани схеми за събирането
на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (ОВ L 155, 7.6.1989 г., стр. 9).
Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на
традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за
удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 10б от
него.

L 93/76

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ГЛАВА 2 1 — КОРЕКЦИЯ НА САЛДАТА ПО ДДС И ПО БНД (продължение)

210

(продължение)

Държава членка

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.

Белгия

p.m.

p.m.

15 016 127,31

България

p.m.

p.m.

4 575 515,94

Чехия

p.m.

p.m.

20 691 799,84

Дания

p.m.

p.m.

2 629 667,72

Германия

p.m.

p.m.

14 066 133,22

Естония

p.m.

p.m.

1 090 637,81

Ирландия

p.m.

p.m.

844 850,57

Гърция

p.m.

p.m.

- 12 052 067,99

Испания

p.m.

p.m.

- 9 520 155,51

Франция

p.m.

p.m.

98 939 602,83

Хърватия

p.m.

p.m.

2 876 800,64

Италия

p.m.

p.m.

145 506 603,57

Кипър

p.m.

p.m.

2 366 250,00

Латвия

p.m.

p.m.

1 542 507,17

Литва

p.m.

p.m.

707 413,96

Люксембург

p.m.

p.m.

4 748 550,00

Унгария

p.m.

p.m.

- 1 535 689,84

Малта

p.m.

p.m.

1 384 350,00

Нидерландия

p.m.

p.m.

- 766 825,93

Австрия

p.m.

p.m.

- 1 217 244,02

Полша

p.m.

p.m.

100 217 139,45

Португалия

p.m.

p.m.

6 136 911,88

Румъния

p.m.

p.m.

5 603 028,05

Словения

p.m.

p.m.

2 737 479,09

Словакия

p.m.

p.m.

5 777 197,37

Финландия

p.m.

p.m.

7 820 154,25

Швеция

p.m.

p.m.

3 538 952,58

—

p.m.

- 93 741 368,04

p.m.

p.m.

329 984 321,92

Обединено кралство
Статия 2 1 0 — общо

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/77

ГЛАВА 2 1 — КОРЕКЦИЯ НА САЛДАТА ПО ДДС И ПО БНД (продължение)

211

Салда по БНД
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

3 120 073 762,35

Забележки
Въз основа на цифрите за общия размер на брутния национален доход и неговите компоненти за предходната година,
предоставени от държавите членки в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/516, всяка държава
членка се дебитира със сума, изчислена в съответствие с правилата на Съюза, и се кредитира с 12-те плащания,
извършени през тази предходна финансова година.
Всички промени в БНД за предходни финансови години съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/516, при
спазване на членове 5 и 8 от него, водят за всяка съответна държава членка до корекция на определеното салдо
съгласно член 10б, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.
Комисията информира държавите членки за сумите, получени при това изчисление, преди 1 февруари на годината,
следваща годината на предоставяне на данните за корекциите.
Правно основание
Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на
традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за
удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 10б от
него.
Регламент (ЕС) 2019/516 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно хармонизирането на
брутния национален доход по пазарни цени и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент
(ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета (Регламент за БНД) (ОВ L 91, 29.3.2019 г., стр. 19).
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17.3.2021 г.

ГЛАВА 2 1 — КОРЕКЦИЯ НА САЛДАТА ПО ДДС И ПО БНД (продължение)

211

(продължение)

Държава членка

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.

Белгия

p.m.

p.m.

63 368 458,34

България

p.m.

p.m.

20 236 722,88

Чехия

p.m.

p.m.

22 118 959,98

Дания

p.m.

p.m.

66 259 838,07

Германия

p.m.

p.m.

674 052 043,46

Естония

p.m.

p.m.

14 666 188,23

Ирландия

p.m.

p.m.

- 90 340 537,10

Гърция

p.m.

p.m.

8 972 760,10

Испания

p.m.

p.m.

53 403 977,75

Франция

p.m.

p.m.

724 940 228,41

Хърватия

p.m.

p.m.

10 654 155,91

Италия

p.m.

p.m.

263 057 957,60

Кипър

p.m.

p.m.

8 848 139,91

Латвия

p.m.

p.m.

1 688 685,18

Литва

p.m.

p.m.

8 002 295,81

Люксембург

p.m.

p.m.

18 306 470,57

Унгария

p.m.

p.m.

12 467 414,82

Малта

p.m.

p.m.

5 315 575,19

Нидерландия

p.m.

p.m.

487 211 795,03

Австрия

p.m.

p.m.

53 548 321,93

Полша

p.m.

p.m.

50 370 242,67

Португалия

p.m.

p.m.

26 294 592,80

Румъния

p.m.

p.m.

41 863 319,33

Словения

p.m.

p.m.

6 596 361,02

Словакия

p.m.

p.m.

398 066,33

Финландия

p.m.

p.m.

41 398 884,82

Швеция

p.m.

p.m.

- 49 701 976,33

—

p.m.

576 074 819,64

p.m.

p.m.

3 120 073 762,35

Обединено кралство
Статия 2 1 1 — общо

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/79

ГЛАВА 2 1 — КОРЕКЦИЯ НА САЛДАТА ПО ДДС И ПО БНД (продължение)

212

Определяне на нетния размер на салдата по ДДС и по БНД
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

–3 442 936 434,39

Забележки
Резултат от изчислението за определяне на нетния размер на корекциите на ресурсите на база ДДС и БНД за предходни
финансови години.
Това изчисление е резултатът от умножаването на общия размер на корекциите, посочени в член 10б, параграфи 1—4
от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, с изключение на специфичните корекции по член 10б, параграф 2, букви б) и
в) от същия регламент, с процентния дял на БНД на съответната държава членка от БНД на всички държави членки,
приложим на 15 януари спрямо бюджета, който е в сила за годината, следваща годината на предоставяне на данните за
корекциите.
Комисията информира държавите членки за сумите, получени при това изчисление, преди 1 февруари на годината,
следваща годината на предоставяне на данните за корекциите.
Правно основание
Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на
традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за
удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 10б,
параграф 5 от него.
Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския
съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105).
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Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ГЛАВА 2 1 — КОРЕКЦИЯ НА САЛДАТА ПО ДДС И ПО БНД (продължение)

212

(продължение)

Държава членка

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.

Белгия

p.m.

p.m.

- 97 943 839,92

България

p.m.

p.m.

- 11 733 420,08

Чехия

p.m.

p.m.

- 43 025 436,55

Дания

p.m.

p.m.

- 65 974 468,32

Германия

p.m.

p.m.

- 753 143 168,80

Естония

p.m.

p.m.

- 5 379 797,24

Ирландия

p.m.

p.m.

- 55 995 327,85

Гърция

p.m.

p.m.

- 39 874 543,59

Испания

p.m.

p.m.

- 263 391 924,18

Франция

p.m.

p.m.

- 520 354 058,41

Хърватия

p.m.

p.m.

- 10 944 997,61

Италия

p.m.

p.m.

- 382 083 883,96

Кипър

p.m.

p.m.

- 4 353 791,20

Латвия

p.m.

p.m.

- 6 339 159,67

Литва

p.m.

p.m.

- 9 373 683,63

Люксембург

p.m.

p.m.

- 8 608 391,42

Унгария

p.m.

p.m.

- 27 728 077,40

Малта

p.m.

p.m.

- 2 533 189,85

Нидерландия

p.m.

p.m.

- 167 994 774,47

Австрия

p.m.

p.m.

- 84 158 156,58

Полша

p.m.

p.m.

- 105 479 905,39

Португалия

p.m.

p.m.

- 42 553 202,38

Румъния

p.m.

p.m.

- 43 535 342,13

Словения

p.m.

p.m.

- 10 139 582,83

Словакия

p.m.

p.m.

- 19 890 627,55

Финландия

p.m.

p.m.

- 51 105 289,99

Швеция

p.m.

p.m.

- 96 619 156,49

—

p.m.

- 512 679 236,91

p.m.

p.m.

- 3 442 936 434,39

Обединено кралство
Статия 2 1 2 — общо

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/81

ГЛАВА 2 2 — КОРЕКЦИЯ ПОРАДИ НЕУЧАСТИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ В КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ

220

Корекция поради неучастие в политиките в областта на миграцията, управлението на границите и
сигурността
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

–5 288 422,97

Забележки
Член 3 от Протокола за позицията на Дания и член 5 от Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия,
приложени към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, предоставят
пълно освобождаване на тези държави членки от подкрепа за финансовите последици от някои специфични политики
в областта на свободата, сигурността и правосъдието, с изключение на свързаните с тях административни разходи.
Затова те могат да получат корекция на собствените ресурси, платени за всяка година, през която не участват.
Вноската на всяка държава членка за механизма за корекция се изчислява чрез прилагане към бюджетните разходи,
произтичащи от тази операция или политика, скалата на общия брутен национален доход и неговите компоненти за
предходната година, предоставени от държавите членки в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС)
2019/516 от 19 март 2019 г. относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (ОВ L 91,
29.3.2019 г., стр. 19).
Комисията определя салдото на всяка държава членка и го съобщава своевременно, за да може съответната държава
членка да впише своето салдо по сметката, посочена в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на
първия работен ден от декември, в съответствие с член 11 от този регламент.
Правно основание
Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на
традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за
удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 11 от
него.
Протокол за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на
Европейския съюз, и по-специално член 3 от него, и Протокол за позицията на Обединеното кралство и Ирландия
относно областта на свободата, сигурността и правосъдието и вътрешните работи, анексирани към Договора за
Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 5 от него.
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Официален вестник на Европейския съюз
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17.3.2021 г.

ГЛАВА 2 2 — КОРЕКЦИЯ ПОРАДИ НЕУЧАСТИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ В КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ (продължение)

220

(продължение)

Държава членка

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.

Белгия

p.m.

p.m.

4 970 766,00

България

p.m.

p.m.

608 034,95

Чехия

p.m.

p.m.

2 113 435,95

Дания

p.m.

p.m.

- 19 568 317,86

Германия

p.m.

p.m.

36 945 274,64

Естония

p.m.

p.m.

274 427,90

Ирландия

p.m.

p.m.

- 8 144 667,76

Гърция

p.m.

p.m.

1 973 466,30

Испания

p.m.

p.m.

12 942 054,06

Франция

p.m.

p.m.

25 971 241,07

Хърватия

p.m.

p.m.

550 216,59

Италия

p.m.

p.m.

19 168 997,19

Кипър

p.m.

p.m.

218 992,37

Латвия

p.m.

p.m.

307 725,75

Литва

p.m.

p.m.

470 584,42

Люксембург

p.m.

p.m.

410 916,83

Унгария

p.m.

p.m.

1 308 181,77

Малта

p.m.

p.m.

121 708,98

Нидерландия

p.m.

p.m.

8 396 619,64

Австрия

p.m.

p.m.

4 131 649,69

Полша

p.m.

p.m.

5 035 642,94

Португалия

p.m.

p.m.

2 141 921,15

Румъния

p.m.

p.m.

2 075 593,42

Словения

p.m.

p.m.

483 720,95

Словакия

p.m.

p.m.

948 483,60

Финландия

p.m.

p.m.

2 526 779,73

Швеция

p.m.

p.m.

4 999 553,01

—

p.m.

- 116 671 426,25

p.m.

p.m.

- 5 288 422,97

Обединено кралство
Статия 2 2 0 — общо

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/83

ГЛАВА 2 3 — КОРЕКЦИЯ ПОРАДИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА ЗА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

230

Корекция поради прилагането на решенията за собствените ресурси
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Резултат от изчислението за прилагането със задна дата на решенията за собствените ресурси след ратифицирането им.
Правно основание
Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския
съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 11 от него.
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Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ГЛАВА 2 3 — КОРЕКЦИЯ ПОРАДИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА ЗА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ (продължение)

230

(продължение)

Държава членка

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0,—

България

p.m.

p.m.

0,—

Чехия

p.m.

p.m.

0,—

Дания

p.m.

p.m.

0,—

Германия

p.m.

p.m.

0,—

Естония

p.m.

p.m.

0,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0,—

Гърция

p.m.

p.m.

0,—

Испания

p.m.

p.m.

0,—

Франция

p.m.

p.m.

0,—

Хърватия

p.m.

p.m.

0,—

Италия

p.m.

p.m.

0,—

Кипър

p.m.

p.m.

0,—

Латвия

p.m.

p.m.

0,—

Литва

p.m.

p.m.

0,—

Люксембург

p.m.

p.m.

0,—

Унгария

p.m.

p.m.

0,—

Малта

p.m.

p.m.

0,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0,—

Австрия

p.m.

p.m.

0,—

Полша

p.m.

p.m.

0,—

Португалия

p.m.

p.m.

0,—

Румъния

p.m.

p.m.

0,—

Словения

p.m.

p.m.

0,—

Словакия

p.m.

p.m.

0,—

Финландия

p.m.

p.m.

0,—

Швеция

p.m.

p.m.

0,—

—

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Обединено кралство
Статия 2 3 0 — общо
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ГЛАВА 2 4 — КОРЕКЦИЯ ЗА РАЗЛИКИТЕ ОТ ОБМЕННИ КУРСОВЕ ЗА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

240

Корекция за разликите от обменни курсове за собствените ресурси
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

Финансова година 2019

–1 116 600 000

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на съществените печалби или загуби вследствие на разликите между обменните
курсове, предвидени в член 10а, параграф 1 от Регламент № 609/2014 за конвертирането в национална валута на
включените в бюджета суми за собствените ресурси, от една страна, и обменните курсове, използвани за записване на
сумите в сметките на Комисията, от друга страна.
Правно основание
Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на
традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за
удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 10а,
параграф 1 от него.
Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския
съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105).
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 19, параграф 3 от него.

ГЛАВА 2 6 — КОРЕКЦИЯ ЗА КОРЕКЦИЯТА ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

260

Корекция за корекцията за Обединеното кралство
Финансова година 2021

p.m.

Финансова година 2020

Финансова година 2019

0

0,—

Забележки
Резултат от коригираното изчисление на финансирането на корекцията на бюджетните дисбаланси за Обединеното
кралство.
Правно основание
Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския
съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 11 от него.
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ГЛАВА 2 6 — КОРЕКЦИЯ ЗА КОРЕКЦИЯТА ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО (продължение)

260

(продължение)

Държава членка

Бюджет за 2021 г.

Резултат от изпълнението на
бюджета за 2019 г.

Бюджет за 2020 г.

Белгия

—

57 414 996

0,—

България

—

13 811 206

0,—

Чехия

—

28 101 207

0,—

Дания

—

37 972 575

0,—

Германия

—

48 579 424

0,—

Естония

—

4 791 521

0,—

Ирландия

—

42 487 285

0,—

Гърция

—

11 829 583

0,—

Испания

—

88 543 461

0,—

Франция

—

223 033 271

0,—

Хърватия

—

7 862 224

0,—

Италия

—

171 578 943

0,—

Кипър

—

3 563 711

0,—

Латвия

—

1 735 482

0,—

Литва

—

5 841 529

0,—

Люксембург

—

4 427 119

0,—

Унгария

—

17 879 398

0,—

Малта

—

1 485 749

0,—

Нидерландия

—

15 621 675

0,—

Австрия

—

6 804 033

0,—

Полша

—

36 393 523

0,—

Португалия

—

22 201 992

0,—

Румъния

—

27 803 213

0,—

Словения

—

3 598 922

0,—

Словакия

—

7 069 111

0,—

Финландия

—

23 553 813

0,—

Швеция

—

2 967 132

0,—

Обединено кралство

—

- 916 952 098

0,—

—

0

0,—

Статия 2 6 0 — общо
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ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО
ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година 2019 % 2019/2021

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията

3001

Специални налози върху възнагражденията
Статия 3 0 0 — Общо

915 754 162

883 573 834

855 794 205,15

93,45

99 063 594

96 991 725

94 211 826,26

95,10

1 014 817 756

980 565 559

950 006 031,41

93,61

301

Вноски в пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала в пенсионноосигурителната схема

525 512 158

499 822 021

485 651 610,45

92,41

3011

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от пер
сонала

123 826 094

118 431 636

89 060 144,54

71,92

Вноски на персонала в отпуск в пенсионноосигурителната
схема

110 000

110 000

180 571,11

164,16

Вноски на децентрализираните агенции и международните
организации

51 515 324

52 393 484

50 607 053,48

98,24

Вноски на членовете на Европейския парламент

p.m.

p.m.

3012
3013
3014

0,—

Статия 3 0 1 — Общо

700 963 576

670 757 141

625 499 379,58

89,23

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

1 715 781 332

1 651 322 700

1 575 505 410,99

91,82

ГЛАВА 3 1
310

Продажба на недвижимо имущество — целеви при
ходи

p.m.

p.m.

1 502,24

311

Продажба на друго имущество

p.m.

p.m.

768 351,85

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо
имущество — целеви приходи

p.m.

p.m.

35 705 534,96

p.m.

p.m.

36 475 389,05

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

ГЛАВА 3 2
320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и
работа — целеви приходи

3201

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за
други отдели в рамките на Комисията — целеви приходи
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ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (продължение)
ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

111 591 620,65

p.m.

p.m.

111 591 620,65

Възстановени суми от други институции или
органи на командировъчни разходи — целеви при
ходи

p.m.

p.m.

0,—

Приходи от трети страни във връзка със стоки,
услуги и работа — целеви приходи

p.m.

p.m.

10 034 421,85

p.m.

p.m.

121 626 042,50

Възстановяване на недължимо платени суми —
целеви приходи

p.m.

p.m.

35 917 181,47

Приходи с определено предназначение (доходи от
фондации, субсидии, дарения и завещания) — целеви
приходи

p.m.

p.m.

1 389 598,33

Приходи от приноса на Комисията за ЕСВД за пер
сонала на Комисията, работещ в делегациите на
Съюза — целеви приходи

p.m.

p.m.

194 900 519,93

Получени застрахователни обезщетения — целеви
приходи

p.m.

p.m.

1 093 525,29

Други приходи от административни дейности —
целеви приходи

p.m.

p.m.

152 857 707,79

Други приходи от административни дейности

10 002 000

20 001 000

12 712 960,38

127,10

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

10 002 000

20 001 000

398 871 493,19

3 987,92

Позиция 3 — Общо

1 725 783 332

1 671 323 700

2 132 478 335,73

123,57

Бюджетен ред

320

(продължение)

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за
други институции, агенции и органи на Съюза — целеви
приходи
Статия 3 2 0 — Общо

321

322

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

Финансова година 2019 % 2019/2021

ГЛАВА 3 3
330
331

332

333
338
339

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/89

ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА

300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

915 754 162

Финансова година 2019

883 573 834

855 794 205,15

Забележки
Тези приходи представляват целият данък върху заплати, надници и възнаграждения от всякакъв вид, с изключение на
осигуровките и семейните надбавки, плащани на членовете на Комисията, длъжностните лица, другите служители и
лицата, които получават компенсационните плащания при прекратяване на трудовото правоотношение, по глава 01 от
всеки дял от разходната част на бюджета и на лицата, които получават пенсия.

Парламент

80 695 000

Съвет

28 196 795

Комисия:
— Администрация

624 357 854
(499 276 000)

— Научни изследвания и технологично развитие

(22 359 824)

— Научни изследвания (непреки дейности)

(18 455 486)

— Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
— Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

(3 653 000)
(783 000)

— Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB)

(3 183 000)

— Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург (OIL)

(1 079 000)

— Служба за управление и плащане по индивидуални права (PMО)

(1 834 000)

— Служба за публикации на Европейския съюз (OP)

(4 542 000)

— Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)

(396 713)

— Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)

(136 650)

— Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC
) - Служба

(103 357)

— Съвместно предприятие „Чисто небе“ (CSJU)

(288 070)

— Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

(383 551)

— Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и
храните (CHAFEA)

(375 770)
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ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)

300

(продължение)

3000

(продължение)

— Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

(1 786 152)

— Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции
на Европа“ (ECSEL)

(221 353)

— Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

(349 866)

— Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни
информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
(eu-LISA)

(1 275 044)

— Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

(1 115 920)

— Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA)

(5 360 970)

— Европейски банков орган (ЕБО)

(1 644 022)

— Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

(2 569 972)

— Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDPC)

(1 494 431)

— Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
— Европейска агенция по химикалите (ЕСНА)
— Съвместно предприятие за Европейска мрежа за компетентност в областта на
киберсигурността (CYBER)
— Европейска агенция за околната среда (EEA)
— Европейска агенция за контрол на рибарството (ЕАКР)
— Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)

(628 244)
(4 128 364)
(144 785)
(1 628 725)
(468 817)
(2 409 078)

— Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

(799 186)

— Европейска агенция за ГНСС (GSA)

(984 336)

— Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията
(HaDEA)
— Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни
технологии (EuroHPC)

(p.m.)
(61 025)

— Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

(144 785)

— Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

(240 827)

— Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
(ЕОЗППО)

(1 003 737)

— Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енер
гетика (F4E)

(3 077 404)

— Европейски орган по труда (ЕОТ)

(58 512)

— Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)

(1 410 118)

— Европейска агенция по лекарствата (EMA)

(5 047 129)
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ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)

300

(продължение)

3000

(продължение)

— Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

(789 973)

— Европейска прокуратура

(266 934)

— Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)

(2 160 945)

— Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

(1 663 564)

— Европейска фондация за обучение (ETF)

(916 392)

— Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

(690 685)

— Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането
(Европол)

(3 810 359)

— Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането
(CEPOL)

(186 752)

— Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

(465 451)

— Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

(1 079 649)

— Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

(5 984 588)

— Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното
правосъдие (Евроюст)

(1 037 607)

— Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)

(1 783 593)

— Съвместно предприятие за горивни клетки и водород (FCH)
— Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)
— Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства (IMI)
— Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)
— Съвместно предприятие за европейска железопътна система (Shift2Rail)
— Съвместно предприятие за ново поколение европейска система за управление на
въздушното движение (SESAR)

(172 685)
(1 275 822)
(296 232)
(2 872 724)
(95 095)
(254 344)

— Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

(2 319 892)

— Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

(1 332 345)

Съд на Европейския съюз

32 106 000

Сметна палата

12 227 015

Европейски икономически и социален комитет

5 637 804

Европейски комитет на регионите

4 563 873

Европейски омбудсман

657 641
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ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)

300

(продължение)

3000

(продължение)

Европейски надзорен орган по защита на данните

752 180

Европейска служба за външна дейност

25 090 000

Европейска инвестиционна банка

54 640 000

Европейска централна банка

41 000 000

Европейски инвестиционен фонд

5 830 000
Общо

915 754 162

Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.
Регламент № 422/67/EИО, № 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 (OВ 187, 8.8.1967 г., стр. 1).
Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. за определяне на условията и процедурата
за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).
Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1860/76 на Съвета от 29 юни 1976 г. за определяне на условията на заетост на
персонала на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (OВ L 214, 6.8.1976 г., стр. 24).
Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на
членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 1).
Решение 94/262/EОВС, EО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия
за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).
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).
Решение 2009/909/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на председателя на
Европейския съвет (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 35).
Решение 2009/910/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на върховния представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 36).
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Решение 2009/912/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на генералния секретар на
Съвета на Европейския съюз (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 38).
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).

3001

Специални налози върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

99 063 594

Финансова година 2019

96 991 725

94 211 826,26

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на постъпленията от специалния налог и налога за солидарност върху
заплатите на активно заетите длъжностни лица и други служители в съответствие с член 66а от Правилника за
персонала.
Тази позиция покрива също всички приходи от остатъчната сума от временната вноска, прилагана до 30 юни 2003 г.,
от заплатите на активно заетите членове на Комисията, длъжностни лица и други служители.

Парламент

12 425 000

Съвет

3 862 000

Комисия:
— Администрация

67 806 436
(42 236 000)

— Научни изследвания и технологично развитие

(4 570 913)

— Научни изследвания (непреки дейности)

(3 423 391)

— Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

(737 000)

— Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

(157 000)

— Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB)

(581 000)

— Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург (OIL)

(191 000)

— Служба за управление и плащане по индивидуални права (PMО)

(335 000)

— Служба за публикации на Европейския съюз (OP)

(969 000)

— Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)

(116 412)

— Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)

(28 210)
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— Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC
) - Служба

(27 473)

— Съвместно предприятие „Чисто небе“ (CSJU)

(65 226)

— Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

(81 914)

— Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и
храните (CHAFEA)

(64 968)

— Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

(312 996)

— Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции
на Европа“ (ECSEL)

(45 417)

— Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

(82 057)

— Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни
информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
(eu-LISA)

(274 350)

— Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

(252 104)

— Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA)

(1 304 853)

— Европейски банков орган (ЕБО)

(317 351)

— Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

(782 738)

— Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDPC)

(90 117)

— Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

(161 530)

— Европейска агенция по химикалите (ЕСНА)

(814 331)

— Съвместно предприятие за Европейска мрежа за компетентност в областта на
киберсигурността (CYBER)

(41 513)

— Европейска агенция за околната среда (EEA)

(266 066)

— Европейска агенция за контрол на рибарството (ЕАКР)

(121 099)

— Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)

(577 400)

— Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

(157 257)

— Европейска агенция за ГНСС (GSA)
— Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията
(HaDEA)

(23 052)
(p.m.)

— Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни
технологии (EuroHPC)

(11 762)

— Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

(41 513)

— Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

(77 727)
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— Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
(ЕОЗППО)

(213 689)

— Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енер
гетика (F4E)

(681 878)

— Европейски орган по труда (ЕОТ)

(7 714)

— Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)

(391 447)

— Европейска агенция по лекарствата (EMA)

(942 938)

— Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

(186 235)

— Европейска прокуратура

(50 136)

— Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)

(390 882)

— Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

(333 807)

— Европейска фондация за обучение (ETF)

(207 242)

— Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

(151 213)

— Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането
(Европол)

(880 619)

— Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането
(CEPOL)

(44 443)

— Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

(112 252)

— Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

(258 575)

— Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

(1 363 805)

— Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното
правосъдие (Евроюст)

(189 085)

— Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)

(307 704)

— Съвместно предприятие за горивни клетки и водород (FCH)
— Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)
— Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства (IMI)
— Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

(40 682)
(224 226)
(65 168)
(512 129)

— Съвместно предприятие за европейска железопътна система (Shift2Rail)

(17 912)

— Съвместно предприятие за ново поколение европейска система за управление на
въздушното движение (SESAR)

(70 294)

— Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

(524 915)
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— Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

(297 706)

Съд на Европейския съюз

5 679 000

Сметна палата

2 295 497

Европейски икономически и социален комитет

1 113 022

Европейски комитет на регионите

908 193

Европейски омбудсман

125 174

Европейски надзорен орган по защита на данните

143 272

Европейска служба за външна дейност

4 706 000
Общо

99 063 594

Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Регламент № 422/67/EИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. относно определянето 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 (OВ 187, 8.8.1967 г., стр. 1).
Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на
членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 1).
Решение 94/262/EОВС, EО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия
за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).
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).
Решение 2009/909/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на председателя на
Европейския съвет (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 35).
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Вноски в пенсионноосигурителната схема
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Вноски на персонала в пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

525 512 158

Финансова година 2019

499 822 021

485 651 610,45

Забележки
Приходите представляват вноските на персонала във финансирането на пенсионноосигурителната схема.

Парламент

73 087 000

Съвет

26 983 000

Комисия:
— Администрация

361 705 482
(214 634 000)

— Научни изследвания и технологично развитие

(23 203 669)

— Научни изследвания (непреки дейности)

(16 469 741)

— Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
— Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

(3 417 000)
(986 000)

— Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB)

(5 700 000)

— Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург (OIL)

(1 757 000)

— Служба за управление и плащане по индивидуални права (PMО)

(3 422 000)

— Служба за публикации на Европейския съюз (OP)

(5 195 000)

— Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)

(664 565)

— Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)

(151 365)

— Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC
) - Служба

(177 158)

— Съвместно предприятие „Чисто небе“ (CSJU)

(320 534)

— Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

(408 681)

— Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и
храните (CHAFEA)

(465 360)

— Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

(2 481 437)

— Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции
на Европа“ (ECSEL)

(234 259)

— Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

(464 515)
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— Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни
информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
(eu-LISA)

(1 553 547)

— Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

(1 839 498)

— Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA)

(6 268 842)

— Европейски банков орган (ЕБО)

(1 618 621)

— Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

(4 285 551)

— Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDPC)

(1 799 321)

— Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
— Европейска агенция по химикалите (ЕСНА)
— Съвместно предприятие за Европейска мрежа за компетентност в областта на
киберсигурността (CYBER)
— Европейска агенция за околната среда (EEA)
— Европейска агенция за контрол на рибарството (ЕАКР)
— Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)
— Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
— Европейска агенция за ГНСС (GSA)
— Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията
(HaDEA)
— Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни
технологии (EuroHPC)

(848 549)
(4 374 285)
(263 068)
(1 450 511)
(598 052)
(3 360 075)
(793 499)
(1 443 979)
(p.m.)
(76 580)

— Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

(263 068)

— Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

(467 757)

— Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
(ЕОЗППО)

(1 181 164)

— Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енер
гетика (F4E)

(3 532 891)

— Европейски орган по труда (ЕОТ)

(85 369)

— Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)

(1 981 158)

— Европейска агенция по лекарствата (EMA)

(5 507 152)

— Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

(894 077)

— Европейска прокуратура

(276 037)

— Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)

(2 930 342)
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— Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

(1 822 032)

— Европейска фондация за обучение (ETF)

(1 041 395)

— Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
— Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането
(Европол)

(797 637)
(4 978 755)

— Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането
(CEPOL)

(353 448)

— Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

(622 612)

— Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

(1 335 685)

— Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

(7 613 770)

— Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното
правосъдие (Евроюст)

(1 371 857)

— Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)

(2 718 846)

— Съвместно предприятие за горивни клетки и водород (FCH)
— Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)
— Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства (IMI)
— Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

(197 604)
(1 764 752)
(359 081)
(4 294 930)

— Съвместно предприятие за европейска железопътна система (Shift2Rail)

(132 831)

— Съвместно предприятие за ново поколение европейска система за управление на
въздушното движение (SESAR)

(332 266)

— Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

(2 572 899)

— Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

(1 549 805)

Съд на Европейския съюз

21 764 000

Сметна палата

8 710 562

Европейски икономически и социален комитет

6 011 811

Европейски комитет на регионите

4 839 984

Европейски омбудсман

653 101

Европейски надзорен орган по защита на данните

860 218

Европейска служба за външна дейност

20 897 000
Общо

525 512 158
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ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)

301

(продължение)

3010

(продължение)
Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1860/76 на Съвета от 29 юни 1976 г. за определяне на условията на заетост на
персонала на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (ОВ L 214, 6.8.1976 г., стр. 24).

3011

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала
Финансова година 2021

Финансова година 2020

123 826 094

Финансова година 2019

118 431 636

89 060 144,54

Забележки

Приходите представляват плащането на Съюза на актюерския еквивалент или фиксираната стойност на изкупуване на
пенсионните права, придобити от длъжностните лица при предходна заетост.

Европейски парламент

10 000 000

Съвет

p.m.

Комисия

113 826 094

Съд на Европейския съюз

p.m.

Сметна палата

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

p.m.

Европейски комитет на регионите

p.m.

Европейски омбудсман

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

p.m.

Европейска служба за външна дейност

p.m.
Общо

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

123 826 094
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ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)

301

(продължение)

3012

Вноски на персонала в отпуск в пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

110 000

Финансова година 2019

110 000

180 571,11

Забележки
Длъжностните лица и другите служители, които излизат в отпуск по лични причини, могат да продължат да
придобиват пенсионни права, при условие че поемат и вноската на работодателя.

Европейски парламент

10 000

Съвет

p.m.

Комисия

100 000

Съд на Европейския съюз

p.m.

Сметна палата

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

p.m.

Европейски комитет на регионите

p.m.

Европейски омбудсман

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

p.m.

Европейска служба за външна дейност

p.m.
Общо

110 000

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

3013

Вноски на децентрализираните агенции и международните организации
Финансова година 2021

51 515 324

Финансова година 2020

52 393 484

Финансова година 2019

50 607 053,48

Забележки
Приходите представляват вноската на работодателя от децентрализираните агенции и международните организации по
пенсионноосигурителната схема.
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ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)

301

(продължение)

3013

(продължение)

Комисия

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

3014

Вноски на членовете на Европейския парламент
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Приходите представляват вноските на членовете на Европейския парламент във финансирането на пенсионноосигу
рителната схема.
Европейски парламент

p.m.

Правно основание
Правила относно изплащането на разходи и надбавки на членове на Европейския парламент, и по-специално
приложение III към тях.

ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО

310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

1 502,24

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажбата на недвижимо имущество, принадлежащо на
институциите.
В съответствие с член 21, параграф 3, буква д) от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи 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.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/103

ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО (продължение)

310

(продължение)

Европейски парламент

p.m.

Съвет

p.m.

Комисия

p.m.

Съд на Европейския съюз

p.m.

Сметна палата

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

p.m.

Европейски комитет на регионите

p.m.

Европейски омбудсман

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

p.m.

Европейска служба за външна дейност

p.m.
Общо

311

p.m.

Продажба на друго имущество
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

768 351,85

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажбата или частичната замяна на друго имущество,
принадлежащо на институциите.
В нея се вписват също постъпленията от продажбата на превозни средства, оборудване, инсталации, материали и
научно-техническа апаратура, които се заменят или бракуват, когато се амортизират изцяло по счетоводна стойност.
Европейски парламент

p.m.

Съвет

p.m.

Комисия

p.m.

Съд на Европейския съюз

p.m.

Сметна палата

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

p.m.

Европейски комитет на регионите

p.m.

Европейски омбудсман

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

p.m.

Европейска служба за външна дейност

p.m.
Общо

p.m.
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ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО (продължение)

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

35 705 534,96

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество, от
възстановяване на разноски и от плащания, свързани с отдаване под наем.
В съответствие с член 21, параграф 3, буква д) от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи 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.

Европейски парламент

p.m.

Съвет

p.m.

Комисия

p.m.

Съд на Европейския съюз

p.m.

Сметна палата

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

p.m.

Европейски комитет на регионите

p.m.

Европейски омбудсман

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

p.m.

Европейска служба за външна дейност

p.m.
Общо

p.m.

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

3201

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други отдели в рамките на Комисията — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—
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ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (продължение)

320

(продължение)

3201

(продължение)
Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3, буква в) от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи 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.

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други институции, агенции и органи на Съюза — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

111 591 620,65

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3, буква в) от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи 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.

Европейски парламент

p.m.

Съвет

p.m.

Комисия

p.m.

Съд на Европейския съюз

p.m.

Сметна палата

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

p.m.

Европейски комитет на регионите

p.m.

Европейски омбудсман

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

p.m.

Европейска служба за външна дейност

p.m.
Общо

p.m.
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ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (продължение)

321

Възстановени суми от други институции или органи на командировъчни разходи — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходи от възстановяване на командировъчни разходи, изплатени от името
на други институции или органи.
В съответствие с член 21, параграф 3, буква в) от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи 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.
Европейски парламент

p.m.

Съвет

p.m.

Комисия

p.m.

Съд на Европейския съюз

p.m.

Сметна палата

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

p.m.

Европейски комитет на регионите

p.m.

Европейски омбудсман

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

p.m.

Европейска служба за външна дейност

p.m.
Общо

322

p.m.

Приходи от трети страни във връзка със стоки, услуги и работа — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

10 034 421,85

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3, буква а) от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи 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.
Европейски парламент

p.m.

Съвет

p.m.

Комисия

p.m.

Съд на Европейския съюз

p.m.
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ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (продължение)

322

(продължение)

Сметна палата

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

p.m.

Европейски комитет на регионите

p.m.

Европейски омбудсман

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

p.m.

Европейска служба за външна дейност

p.m.
Общо

p.m.

ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

330

Възстановяване на недължимо платени суми — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

35 917 181,47

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3, буква б) от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи 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.

Европейски парламент

p.m.

Съвет

p.m.

Комисия

p.m.

Съд на Европейския съюз

p.m.

Сметна палата

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

p.m.

Европейски комитет на регионите

p.m.

Европейски омбудсман

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

p.m.

Европейска служба за външна дейност

p.m.
Общо

p.m.
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ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ (продължение)

331

Приходи с определено предназначение (доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания) — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

1 389 598,33

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи 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.

Европейски парламент

p.m.

Съвет

p.m.

Комисия

p.m.

Съд на Европейския съюз

p.m.

Сметна палата

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

p.m.

Европейски комитет на регионите

p.m.

Европейски омбудсман

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

p.m.

Европейска служба за външна дейност

p.m.
Общо

332

p.m.

Приходи от приноса на Комисията за ЕСВД за персонала на Комисията, работещ в делегациите на
Съюза — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

194 900 519,93

Забележки
Тези приходи произтичат от принос на Комисията за Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за покриване на
управляваните на местно ниво разходи за персонала на Комисията, работещ в делегациите на Съюза, включително
персонала на Комисията, финансиран от Европейския фонд за развитие (ЕФР).
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332

(продължение)
В съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент всички приходи ще бъдат използвани за
осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за позиция 3 0 0 5 от разходната част на бюджета в раздел X
„Европейска служба за външна дейност“.

Европейска служба за външна дейност

333

p.m.

Получени застрахователни обезщетения — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

1 093 525,29

Забележки
Тази статия е предназначена и за вписване на приходите, произтичащи от възстановяването от страна на
застрахователни дружества на заплатите на длъжностни лица, претърпели произшествие.
В съответствие с член 21, параграф 3, буква г) от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи 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.

Европейски парламент

p.m.

Съвет

p.m.

Комисия

p.m.

Съд на Европейския съюз

p.m.

Сметна палата

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

p.m.

Европейски комитет на регионите

p.m.

Европейски омбудсман

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

p.m.

Европейска служба за външна дейност

p.m.
Общо

338

p.m.

Други приходи от административни дейности — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

152 857 707,79
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338

(продължение)
Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на други приноси и възстановени суми във връзка с административната дейност
на институциите.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи 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.
Европейски парламент

p.m.

Съвет

p.m.

Комисия

p.m.

Съд на Европейския съюз

p.m.

Сметна палата

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

p.m.

Европейски комитет на регионите

p.m.

Европейски омбудсман

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

p.m.

Европейска служба за външна дейност

p.m.
Общо

339

p.m.

Други приходи от административни дейности
Финансова година 2021

10 002 000

Финансова година 2020

Финансова година 2019

20 001 000

12 712 960,38

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване и на други приходи от административни дейности.
Европейски парламент

2 000

Съвет

p.m.

Комисия

10 000 000

Съд на Европейския съюз

p.m.

Сметна палата

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

p.m.

Европейски комитет на регионите

p.m.

Европейски омбудсман

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

p.m.

Европейска служба за външна дейност

p.m.
Общо

10 002 000
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ
ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ
ГЛАВА 4 1 — ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА
ГЛАВА 4 2 — ГЛОБИ И САНКЦИИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година 2019 % 2019/2021

ГЛАВА 4 0
400

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и бан
кови сметки

50 000

50 000

72 061,53

144,12

9 176 538,07

91,77

401

Лихви от предварително финансиране

10 000 000

10 000 000

402

Приходи от доверителни сметки — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

403

Лихви по депозити в рамките на икономическото
управление на Съюза — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

404

Дивиденти от Европейския инвестиционен фонд

409

Други лихви и приходи
ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

3 326 456

2 076 361

3 111 199,—

93,53

p.m.

p.m.

0,—

13 376 456

12 126 361

12 359 798,60

92,40

5 000 000

5 000 000

24 232 346,99

484,65

ГЛАВА 4 1
410
419

Лихви за забава по отношение на собствените
ресурси, предоставени от държавите членки
Други лихви за забава

p.m.
ГЛАВА 4 1 — ОБЩО

p.m.

871 359,23

5 000 000

5 000 000

25 103 706,22

502,07

100 000 000

256 000 000

2 438 990 558,75

2 438,99

155 234 594,70

ГЛАВА 4 2
420
421
422
423
424

Глоби във връзка с прилагането на правилата
относно конкуренцията
Периодични имуществени санкции и еднократно
платими суми, наложени на държава членка

p.m.

90 000 000

Глоби, наложени за измами и нередовности, които
накърняват финансовите интереси на Съюза

p.m.

p.m.

0,—

Глоби в рамките на икономическото управление на
Съюза — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Лихви, свързани с глоби и наказателни плащания

1 000 000

10 000 000

3 813 681,14

381,37
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Статия
Позиция

428
429

Финансова година
2021

Финансова година
2020

Други глоби и наказателни плащания — целеви
приходи

p.m.

p.m.

0,—

Други нецелеви глоби и наказателни плащания

p.m.

p.m.

2 315 632,76

Бюджетен ред

Финансова година 2019 % 2019/2021

ГЛАВА 4 2 — ОБЩО

101 000 000

356 000 000

2 600 354 467,35

2 574,61

Позиция 4 — Общо

119 376 456

373 126 361

2 637 817 972,17

2 209,66
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ
ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ

400

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови сметки
Финансова година 2021

Финансова година 2020

50 000

Финансова година 2019

50 000

72 061,53

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от инвестиции, отпуснати заеми и банкови и други лихви,
начислени или удържани по сметките на институциите.

Европейски парламент

50 000

Съвет

p.m.

Комисия

p.m.

Съд на Европейския съюз

p.m.

Сметна палата

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

p.m.

Европейски комитет на регионите

p.m.

Европейски омбудсман

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

p.m.

Европейска служба за външна дейност

p.m.
Общо

401

50 000

Лихви от предварително финансиране
Финансова година 2021

Финансова година 2020

10 000 000

Финансова година 2019

10 000 000

9 176 538,07

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от лихвите по предварително финансиране.

Комисия

402

10 000 000

Приходи от доверителни сметки — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на лихвите и другите приходи от доверителните сметки.

0,—
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402

(продължение)
Доверителните сметки се държат от името на Съюза от международни финансови институции (Европейския
инвестиционен фонд, Европейската инвестиционна банка, Банката за развитие на Съвета на Европа/Kreditanstalt für
Wiederaufbau, Европейската банка за възстановяване и развитие), които управляват програми на Съюза/Общността,
като платените от Съюза/Общността суми остават в сметката, докато не бъдат предоставени на бенефициерите по
единната програма като малките и средните предприятия или институциите, управляващи проекти в
присъединяващите се страни.
В съответствие с член 21, параграф 5 от Финансовия регламент лихвите по доверителните сметки, използвани за
програми на Съюза, се използват за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които
е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 21, параграф 5 от него.

403

Лихви по депозити в рамките на икономическото управление на Съюза — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на лихви по депозити в рамките на икономическото управление на Съюза.
В съответствие с член 21, параграф 2, буква в) 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.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при
прекомерен дефицит (OВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6), и по-специално член 16 от него.
404

Дивиденти от Европейския инвестиционен фонд
Финансова година 2021

Финансова година 2020

3 326 456

Финансова година 2019

2 076 361

3 111 199,—

Забележки
Тази статия е предназначена за получаване на дивиденти, платени от Европейския инвестиционен фонд във връзка с
вноската на Съюза.
Правно основание
Решение 94/375/ЕО на Съвета от 6 юни 1994 г. относно членство на Общността в Европейския инвестиционен фонд
(OВ L 173, 7.7.1994 г., стр. 12).
Решение 2007/247/EО на Съвета от 19 април 2007 г. относно участието на Общността в увеличението на капитала на
Европейския инвестиционен фонд (OВ L 107, 25.4.2007 г., стр. 5).
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404

(продължение)
Решение № 562/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно участието на Европейския
съюз в увеличението на капитала на Европейския инвестиционен фонд (ОВ L 156, 24.5.2014 г., стр. 1).

409

Други лихви и приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички други възможни лихви и финансови приходи, които не са изброени в
тази глава.

Съвет

p.m.

Комисия

p.m.

Европейска служба за външна дейност

p.m.
Общо

p.m.

ГЛАВА 4 1 — ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА

410

Лихви за забава по отношение на собствените ресурси, предоставени от държавите членки
Финансова година 2021

Финансова година 2020

5 000 000

Финансова година 2019

5 000 000

24 232 346,99

Забележки
Всяко забавяне на държава членка да извърши вписването по откритата на името на Комисията сметка, посочена в
член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, води до плащане на лихва от съответната държава членка.
При все това лихви, чийто размер е под 500 EUR, не се събират.
За собствените ресурси на база ДДС и БНД лихви се дължат само по отношение на забавянията при вписването на суми,
посочени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.
Когато държавите членки членуват в Икономическия и паричен съюз, лихвеният процент е равен на процента,
публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, серия С и прилаган от Европейската централна банка по
отношение на основните ѝ операции по рефинансиране на първия ден от месеца на падежа, или на 0 процента — която
от двете стойности е по-висока — плюс 2,5 процентни пункта. Този лихвен процент се увеличава с 0,25 процентни
пункта за всеки месец забавяне.
Когато държавите членки не членуват в Икономическия и паричен съюз, лихвеният процент е равен на процента,
прилаган на първия ден от въпросния месец от централните банки по отношение на основните им операции по
рефинансиране, или на 0 процента — която от двете стойности е по-висока — плюс 2,5 процентни пункта. За
държавите членки, за които няма обявен лихвен процент на централната банка, лихвеният процент е найравностойният процент, прилаган на първия ден от въпросния месец на паричния пазар на държавата членка, или 0
процента — която от двете стойности е по-висока — плюс 2,5 процентни пункта. Този лихвен процент се увеличава с
0,25 процентни пункта за всеки месец забавяне.
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410

(продължение)
Общото увеличение не може да надвишава 16 процентни пункта. Увеличеният лихвен процент се прилага за цялата
продължителност на забавянето.
Съвет

p.m.

Комисия

5 000 000
Общо

5 000 000

Правно основание
Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на
традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за
удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 12 от
него.
419

Други лихви за забава
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

871 359,23

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на лихвите за забава по дължими суми, различни от собствените ресурси.

Съвет

p.m.

Комисия

p.m.

Европейска служба за външна дейност

p.m.
Общо

p.m.

Правно основание
Споразумение за Европейското икономическо пространство (OВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3), и по-специално член 2,
параграф 5 от протокол 32 към него.
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO)
№ 1260/1999 (OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25), и по-специално член 102 от него.
Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. за определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (EО) № 1080/2006 на
Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие (ОВ L 371, 27.12.2006 г., стр.
1).
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 99 от него.
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420

Глоби във връзка с прилагането на правилата относно конкуренцията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

100 000 000

256 000 000

Финансова година 2019

2 438 990 558,75

Забележки
Комисията може да налага глоби, периодични наказателни плащания и други санкции на предприятията и сдруженията
на предприятия за неспазване на забрани или за неизпълнение на своите задължения по регламентите по-долу или по
членове 101 и 102 от ДФЕС.
Глобите обикновено трябва да бъдат платени в срок от три месеца от уведомяването за решението на Комисията.
Комисията обаче не събира дължимата сума, ако предприятието обжалва в Съда на Европейския съюз. Предприятието
трябва да представи на Комисията или временно плащане, или финансова гаранция, покриваща както главницата на
дълга, така и лихвата или допълнителни суми, до крайната дата за плащането.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция,
предвидени в членове 81 и 82 от Договора (OВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между
предприятия (OВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1), и по-специално членове 14 и 15 от него.
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

421

Периодични имуществени санкции и еднократно платими суми, наложени на държава членка
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

90 000 000

Финансова година 2019

155 234 594,70

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на периодичните имуществени санкции и еднократно платимите суми,
наложени на държава членка, като например поради неспазване на решение на Съда на Европейския съюз относно
неизпълнение от нейна страна на задължение по Договора.
Правно основание
Член 260, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

422

Глоби, наложени за измами и нередовности, които накърняват финансовите интереси на Съюза
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—
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ГЛАВА 4 2 — ГЛОБИ И САНКЦИИ (продължение)

422

(продължение)
Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на санкции, произтичащи от мерки, предприети от Комисията за преодоляване
на нередности, открити в рамките на защитата на финансовите интереси на Съюза.
Правно основание
Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма
за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. ( „Митници 2020“) и за отмяна на Решение
№ 624/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 209).

423

Глоби в рамките на икономическото управление на Съюза — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на глобите в рамките на икономическото управление на Съюза.
В съответствие с член 21, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи 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.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при
прекомерен дефицит (OВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6), и по-специално член 16 от него.
Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за ефективното прилагане
на бюджетното наблюдение в еврозоната (ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1174/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно принудителните
мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната (OВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 8).
424

Лихви, свързани с глоби и наказателни плащания
Финансова година 2021

Финансова година 2020

1 000 000

10 000 000

Финансова година 2019

3 813 681,14

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на натрупаните лихви по специалните сметки за глоби и лихви за забава във
връзка с глоби и наказателни плащания, в това число наказателни плащания, свързани с държавите членки.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция,
предвидени в членове 81 и 82 от Договора (OВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между
предприятия (OВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1), и по-специално членове 14 и 15 от него.
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424

(продължение)
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 99 от него.

428

Други глоби и наказателни плащания — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които
не са предвидени в другите части на глава 42 и които се използват за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити
за финансиране на разходите, към които са разпределени тези приходи.
429

Други нецелеви глоби и наказателни плащания
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

2 315 632,76

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на глава 42 и които
не се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.
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ДЯЛ 5
БЮДЖЕТНИ ГАРАНЦИИ И ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ
ГЛАВА 5 0 — ГАРАНЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ В
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ
ГЛАВА 5 1 — ГАРАНЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ЗА
ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

Гаранция на Европейския съюз за заеми, отпуснати
от Съюза за поддържане на платежния баланс

p.m.

p.m.

0,—

501

Гаранция на Европейския съюз за заеми по Евратом

p.m.

p.m.

0,—

502

Гаранция от Европейския съюз за заеми, отпуснати
на Съюза, за финансова помощ съгласно ЕМФС

p.m.

p.m.

0,—

Бюджетен ред

Финансова година 2019 % 2019/2021

ГЛАВА 5 0
500

503

Европейски инструмент за временна подкрепа с цел
смекчаване на рисковете от безработица при
извънредни обстоятелства (SURE)

5030

Европейски инструмент за временна подкрепа с цел
смекчаване на рисковете от безработица при извънредни
обстоятелства (SURE) — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Европейски инструмент за временна подкрепа с цел
смекчаване на рисковете от безработица при извънредни
обстоятелства (SURE) — нецелеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5031

Статия 5 0 3 — Общо

504

Инструмент на Европейския съюз за възстановя
ване (ИЕСВ)

5040

Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (ИЕСВ)
— целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (ИЕСВ)
— нецелеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Статия 5 0 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 5 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5041

ГЛАВА 5 1
510

Гаранция за външна дейност
ГЛАВА 5 1 — ОБЩО

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/121

ГЛАВА 5 2 — СПЕЦИАЛНИ ЗАЕМИ И РИСКОВ КАПИТАЛ, ОТПУСНАТИ ОТ КОМИСИЯТА
ГЛАВА 5 3 — ИЗЛИШЪК ОТ ОБЩИЯ ФОНД
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

Изплащане на главници и лихви от средиземно
морски трети държави

p.m.

p.m.

0,—

Изплащания на главници и лихви в рамките на
операция <1<Инвестиционни партньори на Евро
пейския съюз<1<

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 5 3 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

Бюджетен ред

Финансова година 2019 % 2019/2021

ГЛАВА 5 2
520
521

ГЛАВА 5 2 — ОБЩО

ГЛАВА 5 3
530

Възстановяване в бюджета на излишък от общия
фонд <2<Провизии<2<
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ДЯЛ 5
БЮДЖЕТНИ ГАРАНЦИИ И ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ
ГЛАВА 5 0 — ГАРАНЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ В ДЪРЖАВИТЕ
ЧЛЕНКИ

500

Гаранция на Европейския съюз за заеми, отпуснати от Съюза за поддържане на платежния баланс
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Гаранция от Съюза за заеми, получени на капиталовите пазари или от финансови институции. Размерът на главницата
по заеми, които след това може да бъдат отпуснати на държавите членки, е ограничена до 50 000 000 000 EUR.
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи от упражняването на права във връзка с гаранция по
позиция 16 04 01 01 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“, при условие че тези приходи не са
приспаднати от разходите.
Обобщение на операциите по получаване и отпускане на заеми, включително по управление на дълг, са дадени в
разбивка по главница и лихви в приложение „Операции по получаване и отпускане на заеми“ към раздел III „Комисия“.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към позиция 16 04 01 01 от разходната част на бюджета в раздел III
„Комисия“.
501

Гаранция на Европейския съюз за заеми по Евратом
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи от упражняването на права във връзка с гаранция по
позиция 16 04 02 01 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“, при условие че тези приходи не са
приспаднати от разходите.
Обобщение на операциите по получаване и отпускане на заеми, включително по управление на дълг, са дадени в
разбивка по главница и лихви в приложение „Операции по получаване и отпускане на заеми“ към раздел III „Комисия“.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към позиция 16 04 02 01 от разходната част на бюджета в раздел III
„Комисия“.
502

Гаранция от Европейския съюз за заеми, отпуснати на Съюза, за финансова помощ съгласно ЕМФС
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Гаранцията от Съюза е за заемите, получени на капиталовите пазари или от финансови институции по линия на
Европейския механизъм за финансово стабилизиране. Неизплатените суми по заеми или кредитните линии, които
следва да бъдат предоставени на държавите членки, трябва да бъдат в границите, предвидени в правното основание.
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ГЛАВА 5 0 — ГАРАНЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ В ДЪРЖАВИТЕ
ЧЛЕНКИ (продължение)

502

(продължение)
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи от упражняването на права във връзка с гаранция по
позиция 16 04 03 01 при условие че тези приходи не са приспаднати от разходите.
Обобщение на операциите по получаване и отпускане на заеми, включително по управление на дълг, са дадени в
разбивка по главница и лихви в приложение „Операции по получаване и отпускане на заеми“ към раздел III „Комисия“.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към позиция 16 04 03 01 от разходната част на бюджета в раздел III
„Комисия“.

503

Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при
извънредни обстоятелства (SURE)

5030

Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни
обстоятелства (SURE) — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи от упражняването на права във връзка с гаранция по
позиция 16 04 04 01 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“, при условие че тези приходи не са
приспаднати от разходите.
Неизплатените суми по заеми или кредитни линии, които следва да бъдат предоставени на държавите членки, трябва да
бъдат в границите, предвидени в правното основание. Вноските представляват външни целеви приходи по смисъла на
член 21, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за този инструмент.
Обобщение на операциите по получаване и отпускане на заеми, включително по управление на дълг, е дадено с
разбивка по главница и лихви в приложението „Операции по получаване и отпускане на заеми“ към разходната част на
бюджета в раздел III „Комисия“.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към позиция 16 04 04 01 от разходната част на бюджета в раздел III
„Комисия“.
5031

Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни
обстоятелства (SURE) — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи, свързани с Европейския инструмент за временна
подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства, които не се използват в
съответствие с член 21 от Финансовия регламент.
Обобщение на операциите по получаване и отпускане на заеми, включително по управление на дълг, е дадено с
разбивка по главница и лихви в приложението „Операции по получаване и отпускане на заеми“ към разходната част на
бюджета в раздел III „Комисия“.
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ГЛАВА 5 0 — ГАРАНЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ В ДЪРЖАВИТЕ
ЧЛЕНКИ (продължение)

503

(продължение)

5031

(продължение)
Правно основание
За правното основание вж. забележките към позиция 16 04 04 01 от разходната част на бюджета в раздел III
„Комисия“.

504

Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (ИЕСВ)

5040

Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (ИЕСВ) — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Външните целеви приходи, вписани по тази позиция в съответствие с Регламент 2020/2094 на Съвета от 14 декември
2020 г., Next Generation EU/Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (ИЕСВ), се финансират въз основа на
правомощието по член 3б от Решение 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените
ресурси на Европейския съюз, в размер на общо 491 450 500 000 EUR. Те водят до отпускане на бюджетни кредити
по съответните дялове от разходната част на бюджета. Сумите, посочени в бюджетните забележки на съответните
бюджетни редове от разходната част на бюджета, предоставят информация за общата сума, отпусната за тази програма,
и за очаквания размер на правните задължения през 2021 г. във връзка с дадената програма. Общият размер на
правните задължения, прогнозиран за 2021 г. за всички съответни програми, е 285 149 245 000 EUR.
Правно основание
Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 23).
5041

Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (ИЕСВ) — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи, свързани с Инструмента на Европейския съюз за
възстановяване, които не се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.
Правно основание
Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 23).
За правното основание вж. забележките към позиция 16 04 05 01 от разходната част на бюджета в раздел III
„Комисия“.
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ГЛАВА 5 1 — ГАРАНЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

510

Гаранция за външна дейност
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Гаранцията от Съюза е за операции по получаване и отпускане на заеми за трети държави и за заеми и други операции
от финансови институции в трети държави. В тази статия се вписват също приходите от предишни външни гаранции.
Тази статия покрива гаранцията за външна дейност, включително гаранцията от Европейския съюз за програмите за
получаване на заеми, сключени от Съюза за отпускане на макрофинансова помощ на трети държави, и гаранцията за
заеми, отпуснати на Евратом с цел повишаване степента на ефективност и безопасност на атомните електроцентрали в
страните от Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави. Тя покрива също така до гаранцията
от Европейския съюз за заеми, отпуснати от Европейската инвестиционна банка на трети държави, и до гаранцията от
Европейския съюз за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР).
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи от упражняването на права във връзка с гаранция по
позиция 14 20 03 02 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“, при условие че тези приходи не са
приспаднати от разходите.
Обобщение на операциите по получаване и отпускане на заеми, включително по управление на дълг, са дадени в
разбивка по главница и лихви в приложение „Операции по получаване и отпускане на заеми“ към раздел III „Комисия“.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към позиция 14 20 03 02 от разходната част на бюджета в раздел III
„Комисия“.
ГЛАВА 5 2 — СПЕЦИАЛНИ ЗАЕМИ И РИСКОВ КАПИТАЛ, ОТПУСНАТИ ОТ КОМИСИЯТА

520

Изплащане на главници и лихви от средиземноморски трети държави
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на изплащанията на главници и плащанията на лихви по специални заеми и
рисков капитал, отпуснати от бюджетните кредити в статии 05 02 99, 14 02 99 и 15 02 99 от разходната част на
бюджета в раздел III „Комисия“ на средиземноморски трети държави.
Тя включва също изплащанията на главници и плащанията на лихви по специални заеми и рисков капитал, отпуснати
на определени средиземноморски държави членки, които обаче представляват много малък дял от общата сума. Тези
заеми и рисков капитал бяха предоставени в момент, когато тези държави все още не се бяха присъединили към Съюза.
Получените приходи обикновено надхвърлят предвидените в бюджета суми поради плащанията на лихви по специални
заеми, които все още могат да бъдат отпуснати както през предходната, така и през текущата финансова година. Лихвите
по специални заеми и рисков капитал се начисляват от момента на отпускане на заемите; лихвите по специални заеми се
плащат на шестмесечни вноски, а лихвите по рисков капитал — обикновено на годишни вноски.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент в тази позиция могат да се впишат целевите приходи, които се
използват за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за финансиране на разходите, към които са
разпределени тези приходи.
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ГЛАВА 5 2 — СПЕЦИАЛНИ ЗАЕМИ И РИСКОВ КАПИТАЛ, ОТПУСНАТИ ОТ КОМИСИЯТА (продължение)

520

(продължение)
Правно основание
За правното основание вж. забележките към статии 05 02 99, 14 02 99 и 15 02 99 от разходната част на бюджета в
раздел III „Комисия“.

521

Изплащания на главници и лихви в рамките на операция „Инвестиционни партньори на Европейския
съюз“
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на изплащанията на главници и плащанията на лихви по заеми и рисков
капитал, отпуснати от бюджетните кредити в позиции 14 02 99 01 и 14 02 99 02 от разходната част на бюджета в
раздел III „Комисия“ в рамките на операция „Инвестиционни партньори на Европейския съюз“.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към позиции 14 02 99 01 и 14 02 99 02 от разходната част на бюджета
в раздел III „Комисия“.
ГЛАВА 5 3 — ИЗЛИШЪК ОТ ОБЩИЯ ФОНД „ПРОВИЗИИ“

530

Възстановяване в бюджета на излишък от общия фонд „Провизии“
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на излишъците при провизирането на бюджетни гаранции или на финансова
помощ за трети държави, държани в общ фонд „Провизии“ в съответствие с член 213, параграф 4, буква а) от
Финансовия регламент.
Бюджетните раздели, с които е свързан излишъкът, се отнасят до Европейския фонд за стратегически инвестиции
(ЕФСИ), фонд InvestEU — раздел „ЕС“, раздел „Държави членки“ и раздел „Гаранция за външна дейност“.
Правно основание
Регламент (ЕС) 2015/2017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за
инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1), и по-специално член 12 от него.
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 213, параграф 4, буква а).
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ГЛАВА 5 3 — ИЗЛИШЪК ОТ ОБЩИЯ ФОНД „ПРОВИЗИИ“ (продължение)

530

(продължение)
Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 6 юни 2018 г., за
създаване на програмата InvestEU (COM(2018)0439), и по-специално член 4, параграф 1, в който се предвижда
възможност за вноски на държавите членки, и член 8 за създаване на раздел „ЕС“ и раздел „Държави членки“.
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 14 юни 2018 г., за
създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (COM(2018)
0460), и по-специално член 26 за създаване на гаранцията за външна дейност.
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ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 0 — ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВА СФЕРА
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Финансова година
2021

ГЛАВА 6 0
601

Научни изследвания и иновации

6010

„Хоризонт Европа“ — целеви приходи

p.m.

6011

Програма за научни изследвания и обучение на Европейс
ката общност за атомна енергия — целеви приходи

p.m.

Международен експериментален термоядрен реактор
(ITER) — целеви приходи

p.m.

Реактор с висока плътност на неутронния поток — целеви
приходи

p.m.

Изследователски фонд за въглища и стомана — целеви
приходи

p.m.

6012
6013
6014

Статия 6 0 1 — Общо

p.m.

602

Европейски стратегически инвестиции

6020

Фонд InvestEU — целеви приходи

p.m.

6021

Механизъм за свързване на Европа — целеви приходи

p.m.

6022

Програма „Цифрова Европа“ — целеви приходи

p.m.

Статия 6 0 2 — Общо

p.m.

603

Единен пазар

6030

Програма „Единен пазар“ — целеви приходи

p.m.

6031

Програма на ЕС за борба с измамите — целеви приходи

p.m.

6032

Сътрудничество в областта на данъчното облагане —
целеви приходи

p.m.

Сътрудничество в областта на митниците — целеви при
ходи

p.m.

6033

Статия 6 0 3 — Общо

p.m.

Финансова година
2020

Финансова година 2019 % 2019/2021
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ГЛАВА 6 0 — ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВА СФЕРА (продължение)
ГЛАВА 6 1 — СБЛИЖАВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ И ЦЕННОСТИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

604

Космическо пространство

6041

Космическа програма на Съюза — целеви приходи
Статия 6 0 4 — Общо

609

Единен пазар, иновации и цифрови технологии —
нецелеви приходи
ГЛАВА 6 0 — ОБЩО

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

ГЛАВА 6 1
610

Регионално развитие и сближаване

6100

Европейски фонд за регионално развитие — целеви при
ходи

p.m.

6101

Кохезионен фонд — целеви приходи

p.m.

6102

Подкрепа за общността на кипърските турци — целеви
приходи

p.m.

Статия 6 1 0 — Общо

p.m.

611

Възстановяване и устойчивост

6110

Механизъм за възстановяване и устойчивост (включително
инструмент за техническа подкрепа) — целеви приходи

p.m.

Защита на еврото срещу фалшифициране — целеви при
ходи

p.m.

Механизъм за гражданска защита на Съюза (RescEU) —
целеви приходи

p.m.

Програма в областта на здравеопазването (EU4Health) —
целеви приходи

p.m.

Инструмент за спешна подкрепа в рамките на Съюза —
целеви приходи

p.m.

6111
6112
6113
6114

Статия 6 1 1 — Общо

p.m.

612

Инвестиране в хората, социалното сближаване и
ценностите

6120

Европейски социален фонд плюс — целеви приходи

p.m.

6121

„Еразъм +“ — целеви приходи

p.m.

6122

Европейски корпус за солидарност — целеви приходи

p.m.

Финансова година
2020

Финансова година 2019 % 2019/2021
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ГЛАВА 6 1 — СБЛИЖАВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ И ЦЕННОСТИ (продължение)
ГЛАВА 6 2 — ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОКОЛНА СРЕДА
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

612

(продължение)

6123

„Творческа Европа“ — целеви приходи

p.m.

6124

Права и ценности — целеви приходи

p.m.

6125

Правосъдие — целеви приходи

p.m.
Статия 6 1 2 — Общо

619

Сближаване, устойчивост и ценности — нецелеви
приходи
ГЛАВА 6 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.
p.m.

ГЛАВА 6 2
620

Селско стопанство и морска политика

6200

Европейски фонд за гарантиране на земеделието — целеви
приходи

p.m.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските
райони — целеви приходи

p.m.

Европейски фонд за морско дело и рибарство — целеви
приходи

p.m.

Споразумения за партньорство в областта на устойчивото
рибарство (SFPA) и регионални организации за управление
на рибарството (РОУР) — целеви приходи

p.m.

Статия 6 2 0 — Общо

p.m.

6201
6202
6203

621

Околна среда и действия по климата

6210

Фонд за справедлив преход — целеви приходи

p.m.

6211

Програма за околната среда и действията по климата —
целеви приходи

p.m.

Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор по
линия на Механизма за справедлив преход — целеви при
ходи

p.m.

Статия 6 2 1 — Общо

p.m.

6212

629

Природни ресурси и околна среда — нецелеви при
ходи
ГЛАВА 6 2 — ОБЩО

p.m.
p.m.

Финансова година
2020

Финансова година 2019 % 2019/2021
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ГЛАВА 6 3 — МИГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ
ГЛАВА 6 4 — СИГУРНОСТ И ОТБРАНА
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

ГЛАВА 6 3
630

Миграция

6300

Фонд „Убежище и миграция“ — целеви приходи
Статия 6 3 0 — Общо

632

Управление на границите

6320

Фонд за интегрирано управление на границите — целеви
приходи
Статия 6 3 2 — Общо

639

Миграция и управление на границите — нецелеви
приходи
ГЛАВА 6 3 — ОБЩО

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

ГЛАВА 6 4
640

Сигурност

6400

Фонд „Вътрешна сигурност“ — целеви приходи

p.m.

6401

Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения —
целеви приходи

p.m.

Ядрена безопасност и извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения — целеви приходи

p.m.

Статия 6 4 0 — Общо

p.m.

6402

641

Отбрана

6410

Европейски фонд за отбрана — целеви приходи

p.m.

6411

Военна мобилност — целеви приходи

p.m.

Статия 6 4 1 — Общо

649

Сигурност и отбрана — нецелеви приходи
ГЛАВА 6 4 — ОБЩО

p.m.

p.m.
p.m.

Финансова година
2020

Финансова година 2019 % 2019/2021
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ГЛАВА 6 5 — СЪСЕДНИТЕ РЕГИОНИ И СВЕТЪТ
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

ГЛАВА 6 5
650

Външна дейност

6500

Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и
международно сътрудничество — целвеи приходи

p.m.

6501

Хуманитарна помощ — целеви приходи

p.m.

6502

Обща външна политика и политика за сигурност — целеви
приходи

p.m.

6503

Отвъдморски страни и територии — целеви приходи

p.m.

6504

Европейски инструмент за сътрудничество в областта на
ядрената безопасност

p.m.

Статия 6 5 0 — Общо

652

Предприсъединителна помощ

6520

Предприсъединителна помощ — целеви приходи
Статия 6 5 2 — Общо

659

Съседните региони и светът — нецелеви приходи
ГЛАВА 6 5 — ОБЩО

p.m.

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

ГЛАВА 6 6
660

Специални вноски и възстановени суми

6600

Вноски на ЕАСТ — целеви приходи

p.m.

6601

Фонд за иновации — целеви приходи

p.m.

6602

Вноски на Обединеното кралство, свързани с член 148 от
Споразумението за оттегляне

6603

Вноски на Обединеното кралство след преходния период
Статия 6 6 0 — Общо

7 197 880 726
p.m.
7 197 880 726

Финансова година
2020

Финансова година 2019 % 2019/2021

17.3.2021 г.
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BG

L 93/133

ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ (продължение)
ГЛАВА 6 7 — ПРИКЛЮЧВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИ НАРЕЖДАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ OTПРЕДИ 2021 Г.
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

661

Механизми за солидарност (специални инстру
менти)

6611

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията —
целеви приходи

p.m.

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз — целеви при
ходи

p.m.

Статия 6 6 1 — Общо

p.m.

6612

662

Децентрализирани агенции — целеви приходи

p.m.

663

Пилотни проекти, подготвителни действия, преро
гативи и други действия

p.m.

668

Други вноски и възстановени суми — целеви приходи

p.m.

669

Други вноски и възстановени суми — нецелеви при
ходи

150 000 000

ГЛАВА 6 6 — ОБЩО

7 347 880 726

Финансова година
2020

Финансова година 2019 % 2019/2021

ГЛАВА 6 7
670

Приключване на неизпълнени нареждания за съби
ране на вземания отпреди 2021 г.
ГЛАВА 6 7 — ОБЩО

Позиция 6 — Общо

p.m.

130 000 000

12 576 824 024,57

p.m.

130 000 000

12 576 824 024,57

130 000 000

12 576 824 024,57

7 347 880 726

171,16
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ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 0 — ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВА СФЕРА

601

Научни изследвания и иновации

6010

„Хоризонт Европа“ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 01 02 и статия 01 01 01 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 01 02 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
6011

Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 01 03 и статия 01 01 02 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 01 03 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
6012

Международен експериментален термоядрен реактор (ITER) — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 01 04 и статия 01 01 03 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 01 04 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
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ГЛАВА 6 0 — ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВА СФЕРА (продължение)

601

(продължение)

6013

Реактор с висока плътност на неутронния поток — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в позиция 01 20 03 05 от разходната част на бюджета в раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към позиция 01 20 03 05 от разходната част на бюджета в раздел III
„Комисия“.
6014

Изследователски фонд за въглища и стомана — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в позиции 01 20 03 01 и 02 20 03 02 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към позиции 01 20 03 01 и 02 20 03 02 от разходната част на бюджета
в раздел III „Комисия“.
602

Европейски стратегически инвестиции

6020

Фонд InvestEU — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 02 02 и статия 02 01 10 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 02 02 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.

L 93/136

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ГЛАВА 6 0 — ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВА СФЕРА (продължение)

602

(продължение)

6021

Механизъм за свързване на Европа — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 02 03 и статии 02 01 21, 02 01 22 и 02 01 23 от разходната
част на бюджета в раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 02 03 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
6022

Програма „Цифрова Европа“ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 02 04 и статия 02 01 30 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 02 04 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.

603

Единен пазар

6030

Програма „Единен пазар“ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 03 02 и статия 03 01 01 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 03 02 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
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ГЛАВА 6 0 — ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВА СФЕРА (продължение)

603

(продължение)

6031

Програма на ЕС за борба с измамите — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 03 03 от разходната част на бюджета в раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 03 03 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.

6032

Сътрудничество в областта на данъчното облагане — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 03 04 и статия 03 01 02 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 03 04 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.

6033

Сътрудничество в областта на митниците — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 03 05 и статия 03 01 03 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 03 05 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
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ГЛАВА 6 0 — ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВА СФЕРА (продължение)

604

Космическо пространство

6041

Космическа програма на Съюза — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 04 02 и статия 04 01 01 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 04 02 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
609

Единен пазар, иновации и цифрови технологии — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на глава 60 и които
не се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.
ГЛАВА 6 1 — СБЛИЖАВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ И ЦЕННОСТИ

610

Регионално развитие и сближаване

6100

Европейски фонд за регионално развитие — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на целевите приходи, произтичащи от възстановяване на авансови средства и
от финансови корекции.
В тази позиция се вписват също приходите, произтичащи от приключването на предходния фонд „Европейско
регионално развитие“.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до предоставяне
на съответните бюджетни кредити по редовете в глава 05 02 и статия 05 01 01 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 05 02 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
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ГЛАВА 6 1 — СБЛИЖАВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ И ЦЕННОСТИ (продължение)

610

(продължение)

6101

Кохезионен фонд — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на целевите приходи, произтичащи от възстановяване на авансови средства и
от финансови корекции.
В тази позиция се вписват също приходите, произтичащи от приключването на предходните програми по линия на
Кохезионния фонд.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до предоставяне
на съответните бюджетни кредити по редовете в глава 05 03 и статия 05 01 02 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 05 03 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
6102

Подкрепа за общността на кипърските турци — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 05 04 и статия 05 01 03 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 05 04 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
611

Възстановяване и устойчивост

6110

Механизъм за възстановяване и устойчивост (включително инструмент за техническа подкрепа) — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 06 02 и статия 06 01 01 от разходната част на бюджета в
раздел III.
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ГЛАВА 6 1 — СБЛИЖАВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ И ЦЕННОСТИ (продължение)

611

(продължение)

6110

(продължение)
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 06 02 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.

6111

Защита на еврото срещу фалшифициране — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 06 03 и статия 06 01 02 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 06 03 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
6112

Механизъм за гражданска защита на Съюза (RescEU) — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 06 05 и статия 06 01 04 от разходната част на бюджета в
раздел III.
В тази позиция се вписват също приходите, произтичащи от приключването на предходния механизъм „Гражданска
защита на Съюза“.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 06 05 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
6113

Програма в областта на здравеопазването (EU4Health) — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 06 06 и статия 06 01 05 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 06 06 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
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6114

Инструмент за спешна подкрепа в рамките на Съюза — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 06 07 и статия 06 01 06 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 06 07 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
612

Инвестиране в хората, социалното сближаване и ценностите

6120

Европейски социален фонд плюс — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на целевите приходи, произтичащи от възстановяване на авансови средства и
от финансови корекции.
В тази позиция се вписват също приходите, произтичащи от приключването на предходния Европейския социален
фонд.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до предоставяне
на съответните бюджетни кредити по редовете в глава 07 02 и статия 07 01 01 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 07 02 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
6121

„Еразъм +“ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В тази позиция се вписват също приходите, произтичащи от приключването на предходната програма „Еразъм“.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 07 03 и статия 07 01 02 от разходната част на бюджета в
раздел III.
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Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 07 03 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.

6122

Европейски корпус за солидарност — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 07 04 и статия 07 01 03 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 07 04 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
6123

„Творческа Европа“ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 07 05 и статия 07 01 04 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 07 05 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
6124

Права и ценности — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 07 06 и статия 07 01 05 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 07 06 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
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6125

Правосъдие — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 07 07 и статия 07 01 06 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 07 07 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
619

Сближаване, устойчивост и ценности — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на глава 61 и които
не се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.
ГЛАВА 6 2 — ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОКОЛНА СРЕДА

620

Селско стопанство и морска политика

6200

Европейски фонд за гарантиране на земеделието — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на приходите, предназначени за Европейския фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ), произтичащи от:
— решения, свързани с уравняването с оглед на съответствието и със счетоводното уравняване на сметки в полза на
общия бюджет на Съюза, по отношение на разходите, финансирани от Европейския фонд за ориентиране и
гарантиране на земеделието (секция „Гарантиране“) по функция 1 от финансовите перспективи за 2000—2006 г. и
ЕФГЗ по функция 2 от МФР за 2007—2013 г. и за 2014—2020 г., както и по функция 3 от МФР за 2021—
2027 г. в съответствие с членове 51 и 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
— суми, събрани вследствие на нередности или небрежност, включително свързаните с тях лихви, и по-конкретно
сумите, събрани в случай на нередности или измама, получените глоби и лихви, както и конфискуваните
обезпечения, депозити или гаранции във връзка с разходи, финансирани от Европейския фонд за ориентиране и
гарантиране на земеделието (секция „Гарантиране“) по функция 1 от финансовите перспективи за 2000—2006 г. и
ЕФГЗ по функция 2 от МФР за 2007—2013 г. и за 2014—2020 г. в съответствие с членове 54 и 55 от Регламент
(ЕС) № 1306/2013;
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— корекциите, свързани с неспазване на сроковете за плащане в съответствие с член 40 от същия регламент;
— решения, свързани с уравняването с оглед на съответствието и със счетоводното уравняване на сметки в полза на
общия бюджет на Съюза, по отношение на разходите, финансирани от временната схема за преструктуриране на
захарната промишленост (Фонд за преструктуриране на захарната промишленост) в Общността, която приключи на
30 септември 2012 г;
— суми, събрани вследствие на нередности или пропуски, включително получените лихви, глоби и обезпечения,
произтичащи от разходи, финансирани от временната схема за преструктуриране на захарната промишленост (Фонд
за преструктуриране на захарната промишленост) в Общността;
— коригиране на определени досиета, свързани с допълнителния налог върху млякото и млечните продукти, събран и
деклариран от държавите членки за последен път в рамките на общия бюджет на Съюза за 2016 г. след края на
квотната система за млякото през 2015 календарна година;
— нетни събрани суми, от които държавите членки могат да задържат 20 % съгласно предвиденото в член 55 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013
В съответствие с член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 320/2006 и член 43 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 тези
суми се считат за целеви приходи по смисъла на член 21 от Финансовия регламент. Приходите по тази позиция ще
бъдат използвани за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити по всеки бюджетен ред за ЕФГЗ от разходната
част на бюджета в раздел III „Комисия“.
Приходите по тази позиция се оценяват на 619 000 000 EUR. При съставянето на бюджета за 2021 г. тази сума бе взета
предвид за финансирането на нуждите, свързани с мерките по статия 08 02 05 (позиция 08 02 05 04).
Правно основание
Регламент (EО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. за установяване на временна схема за преструктуриране
на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансиране на Общата
селскостопанска политика (OВ L 58, 28.2.2006 г., стp. 42).
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 549).

6201

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на приходите, предназначени за Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР), произтичащи от:
— суми, произтичащи от решения, свързани с уравняването с оглед на съответствието и със счетоводното уравняване на
сметки в полза на общия бюджет на Съюза в контекста на развитието на селските райони, финансирано от
Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (секция „Ориентиране“) по функция 1 от
финансовите перспективи за 2000—2006 г. и ЕЗФРСР по функция 2 от МФР за 2007—2013 г. и за 2014—
2020 г., както и по функция 3 от МФР за 2021—2027 г. в съответствие с членове 51 и 52 от Регламент (ЕС)
№ 1306/2013;

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/145

ГЛАВА 6 2 — ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОКОЛНА СРЕДА (продължение)

620

(продължение)

6201

(продължение)
— суми във връзка с възстановяването на авансови средства по ЕЗФРСР;
— суми, събрани вследствие на нередности и небрежност, включително свързаните с тях лихви, и по-конкретно
сумите, събрани в случай на нередности или измама, получените глоби и лихви, както и конфискуваните
обезпечения в контекста на развитието на селските райони, финансирано от ЕЗФРСР в съответствие с членове 54
и 56 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
В съответствие с член 43 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 тези суми се считат за целеви приходи по смисъла на член 21
от Финансовия регламент. Приходите по тази позиция ще бъдат използвани за осигуряване на допълнителни бюджетни
кредити по всеки бюджетен ред за ЕЗФРСР от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
Приходите по тази позиция се оценяват на 75 000 000 EUR. При съставянето на бюджета за 2021 г. тази сума бе взета
предвид за финансирането на нуждите, свързани с мерките по статия 08 03 01 (позиция 08 03 01 02).
Правно основание
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 549).

6202

Европейски фонд за морско дело и рибарство — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на целевите приходи, произтичащи от възстановяванe на неизползвана
помощ, възстановяванe на авансови средства и финансови корекции във връзка с Европейския фонд за морско дело и
рибарство (ЕФМДР) за периода на програмиране 2021—2027 г. и 2014—2020 г., Европейския фонд за рибарство
(ЕФР) за периода на програмиране 2007—2013 г. и Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) за
периода на програмиране 2000—2006 г.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент сумите, вписани в тази позиция, ще бъдат използвани за
предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по всеки бюджетен ред в глава 08 04 и статия 08 01 03 от
разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 08 04 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
6203

Споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство (SFPA) и регионални организации за управление на
рибарството (РОУР) — целеви приходи
Финансова година 2021

p.m.

Финансова година 2020

Финансова година 2019
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Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от споразумения в областта на рибарството, които Съюзът е
договорил или възнамерява да поднови или предоговори с трети държави, както и от активното участие на Съюза в
международни организации в областта на рибарството, отговарящи за дългосрочното опазване и устойчивото
използване на морските рибни ресурси.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент сумите, вписани в тази позиция, ще бъдат използвани за
предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по всеки бюджетен ред в глава 08 05 от разходната част на
бюджета в раздел III “Комисия“.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 08 05 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.

621

Околна среда и действия по климата

6210

Фонд за справедлив преход — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до предоставяне
на съответните бюджетни кредити по редовете в глава 09 03 и статия 09 01 02 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 09 03 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, внесено от Комисията на 14 януари 2020 г. за
създаване на Фонда за справедлив преход (COM(2020)0022).
6211

Програма за околната среда и действията по климата — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на целевите приходи, произтичащи от събрани недължимо платени средства
във връзка с Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) за периода на програмиране 2021—2027 г.
и 2014—2020 г. и програмата LIFE+ за периода на програмиране 2007—2013 г., както и от всички предходни
програми в областта на околната среда и действията по климата.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент сумите, вписани в тази позиция, ще бъдат използвани за
предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по всеки бюджетен ред в глава 09 02 от разходната част на
бюджета в настоящия раздел.
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ГЛАВА 6 2 — ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОКОЛНА СРЕДА (продължение)

621

(продължение)

6211

(продължение)
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 09 02 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.

6212

Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор по линия на Механизма за справедлив преход — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 09 04 и статия 09 01 03 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 09 04 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
629

Природни ресурси и околна среда — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на глава 62 и които
не се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.
ГЛАВА 6 3 — МИГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ

630

Миграция

6300

Фонд „Убежище и миграция“ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 10 02 и статия 10 01 01 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 10 02 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
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ГЛАВА 6 3 — МИГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ (продължение)

632

Управление на границите

6320

Фонд за интегрирано управление на границите — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глави 11 01, 11 02 и 11 03 от разходната част на бюджета в раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глави 11 02 и 11 03 от разходната част на бюджета в раздел III
„Комисия“.
639

Миграция и управление на границите — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на глава 63 и които
не се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.
ГЛАВА 6 4 — СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

640

Сигурност

6400

Фонд „Вътрешна сигурност“ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 12 02 и статия 12 01 01 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 12 02 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
6401

Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения — целеви приходи
Финансова година 2021

p.m.

Финансова година 2020

Финансова година 2019
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ГЛАВА 6 4 — СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (продължение)

640

(продължение)

6401

(продължение)
Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 12 03 и статия 12 01 02 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 12 03 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.

6402

Ядрена безопасност и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 12 04 и статия 12 01 03 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 12 04 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
641

Отбрана

6410

Европейски фонд за отбрана — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глави 13 02 и 13 03 и в статии 13 01 01 и 13 01 02 от разходната
част на бюджета в раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глави 13 02 и 13 03 от разходната част на бюджета в раздел III
„Комисия“.
6411

Военна мобилност — целеви приходи
Финансова година 2021

p.m.

Финансова година 2020

Финансова година 2019
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ГЛАВА 6 4 — СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (продължение)

641

(продължение)

6411

(продължение)
Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 13 04 и статия 13 01 03 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 13 04 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.

649

Сигурност и отбрана — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на глава 64 и които
не се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.
ГЛАВА 6 5 — СЪСЕДНИТЕ РЕГИОНИ И СВЕТЪТ

650

Външна дейност

6500

Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — целвеи приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 14 02 и статия 14 01 01 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 14 02 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
6501

Хуманитарна помощ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 14 03 и статия 14 01 02 от разходната част на бюджета в
раздел III.
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ГЛАВА 6 5 — СЪСЕДНИТЕ РЕГИОНИ И СВЕТЪТ (продължение)

650

(продължение)

6501

(продължение)
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 14 03 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.

6502

Обща външна политика и политика за сигурност — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 14 04 и статия 14 01 03 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 14 04 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
6503

Отвъдморски страни и територии — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 14 05 и статия 14 01 04 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 14 05 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
6504

Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 14 06 и статия 14 01 05 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 14 06 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
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ГЛАВА 6 5 — СЪСЕДНИТЕ РЕГИОНИ И СВЕТЪТ (продължение)

652

Предприсъединителна помощ

6520

Предприсъединителна помощ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 15 02 и статия 15 01 01 от разходната част на бюджета в
раздел III.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към глава 15 02 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
659

Съседните региони и светът — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на глава 65 и които
не са целеви в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.
ГЛАВА 6 6 — Други вноски и възстановени суми

660

Специални вноски и възстановени суми

6600

Вноски на ЕАСТ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на вноските от държавите членки на Европейската асоциация за свободна
търговия от тяхното финансово участие в някои дейности на Съюза в съответствие с член 82 и Протокол 32 към
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Общият размер на планираните вноски е посочен в обобщението, представено за информация в приложението към
разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.
Вноските на държавите членки на Европейската асоциация за свободна търговия се предоставят на Комисията в
съответствие с членове 1, 2 и 3 от Протокол 32 към Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент всички приходи ще се използват за осигуряване на допълнителни
бюджетни кредити за финансиране на разходите, към които са разпределени тези приходи.
Актове за справка
Споразумение за Европейското икономическо пространство (OВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3).
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ГЛАВА 6 6 — Други вноски и възстановени суми (продължение)

660

(продължение)

6601

Фонд за иновации — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на външните целеви приходи на Фонда за иновации (ФИ). Тези приходи са
резултат от търговете за квоти и неизразходваните суми от предходния фонд NER300 в съответствие с член 10 и
член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО. Външните целеви приходи по тази позиция са предназначени за
покриване на всички разходи, свързани със задачите по изпълнението, извършвани от Комисията.
Според предварителните изчисления за финансовата 2021 година ще бъдат необходими 4,6 милиона евро, за да се
финансира приносът към разходите за персонала и управлението на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи,
направени вследствие на ролята на Агенцията в управлението на Фонда за иновации, финансиран от позиция 16 01 02
64. Що се отнася до оперативните разходи, финансирани от статия 16 03 01, за финансовата 2021 година се планира
през годината да бъдат обявени поканите за представяне на предложения за проекти на стойност 900 милиона евро.
Правно основание
Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на система за
търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета
(ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).
Актове за справка
Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на
търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 302,
18.11.2010 г., стр. 1).
Делегиран регламент (ЕС) 2019/856 на Комисията от 26 февруари 2019 г. за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Фонда за иновации (OВ L 140, 28.5.2019 г.,
стр. 6).
Решение на Комисията от 25 март 2020 г. за делегиране на управлението на приходите на Фонда за иновации на
Европейската инвестиционна банка (C(2020)1892).
6602

Вноски на Обединеното кралство, свързани с член 148 от Споразумението за оттегляне
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

7 197 880 726

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на нетните вноски на Обединеното кралство в резултат на плащанията,
извършени в съответствие с член 148 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство и Северна Ирландия
от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.
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ГЛАВА 6 6 — Други вноски и възстановени суми (продължение)

660

(продължение)

6602

(продължение)
Нетната вноска съответства на разликите между сумите, дължими от Обединеното кралство на Съюза, и сумите,
дължими от Съюза на Обединеното кралство.
Референтните дати за плащанията от Обединеното кралство към Съюза или от Съюза към Обединеното кралство,
извършвани след 31 декември 2020 г., са 30 юни и 31 октомври всяка година. Плащанията се извършват на четири
равни месечни транша за плащанията с референтна дата 30 юни и на осем равни месечни транша за плащанията с
референтна дата 31 октомври. Всички плащания се извършват до последния работен ден на всеки месец, считано от
референтната дата или, когато референтната дата не е работен ден, от последния работен ден преди референтната дата.
Актове за справка
Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и
Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7).

6603

Вноски на Обединеното кралство след преходния период
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на вноските на Обединеното кралство за участие в програми и дейности на
Съюза след предвидения в Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия преходен период.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент всички приходи ще се използват за осигуряване на допълнителни
бюджетни кредити за финансиране на разходите, към които са разпределени тези приходи.
Актове за справка
Политическа декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното
кралство (ОВ C 384 I, 12.11.2019 г., стр. 178).
661

Механизми за солидарност (специални инструменти)

6611

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на целевите приходи, произтичащи от финансови корекции и събрани
средства във връзка с интервенции на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в рамките на
текущата МФР за 2021—2027 г. и на предходната МФР.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент сумите, вписани в тази позиция, ще бъдат използвани за
предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по всеки бюджетен ред за ЕФПГ от разходната част на бюджета в
раздел III „Комисия“.
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ГЛАВА 6 6 — Други вноски и възстановени суми (продължение)

661

(продължение)

6611

(продължение)
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към статии 16 02 02 и 16 02 99 от разходната част на бюджета в
раздел III „Комисия“.

6612

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на целевите приходи, произтичащи от финансови корекции и събрани
средства във връзка с интервенции на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) в рамките на текущата МФР за
2021—2027 г. и на предходната МФР.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент сумите, вписани в тази позиция, ще бъдат използвани за
предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по всеки бюджетен ред за ФСЕС от разходната част на бюджета в
раздел III „Комисия“.
Правно основание
За правното основание вж. също забележките към статия 16 02 01 от разходната част на бюджета в раздел III
„Комисия“.
662

Децентрализирани агенции — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от децентрализираните агенции.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи 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.
663

Пилотни проекти, подготвителни действия, прерогативи и други действия
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от пилотни проекти, подготвителни действия, прерогативи и
другия действия.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи могат да доведат до вписване на допълнителни
бюджетни кредити по редовете, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани
съответните приходи.
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ГЛАВА 6 6 — Други вноски и възстановени суми (продължение)

668

Други вноски и възстановени суми — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на дял 6 и които, в
съответствие с член 21 от Финансовия регламент, трябва да бъдат считани за целеви приходи 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.
669

Други вноски и възстановени суми — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

150 000 000

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на дял 6 и които не
се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.
ГЛАВА 6 7 — ПРИКЛЮЧВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИ НАРЕЖДАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ OTПРЕДИ 2021 г.

670

Приключване на неизпълнени нареждания за събиране на вземания отпреди 2021 г.
Финансова година 2021

p.m.

Финансова година 2020

Финансова година 2019

130 000 000

12 576 824 024,57

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от всички неизпълнени нареждания за събиране на вземания,
издадени преди 2021 г. за всички статии и позиции от дял 6, включени в номенклатурата, която е в сила до
31 декември 2020 г.
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ПРИХОДИ
Вноска от Европейския съюз за финансирането на разходите на Парламента за
финансовата 2021 година
Бюджетен ред

Сума

Разходи

2 063 521 135

Собствени ресурси

– 176 269 000
Дължими вноски

1 887 252 135
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ПРИХОДИ
ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията

80 695 000

81 408 600

82 599 719,—

102,36

3001

Специални налози върху възнагражденията

12 425 000

12 057 800

11 769 050,—

94,72

93 120 000

93 466 400

94 368 769,—

101,34

Статия 3 0 0 — Общо

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

73 087 000

67 037 700

67 799 457,—

92,77

3011

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

10 000 000

10 000 000

7 409 567,—

74,10

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната
схема

10 000

10 000

47 173,—

471,73

3014

Вноски на членовете на Парламента

p.m.
Статия 3 0 1 — Общо

83 097 000

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

176 217 000

p.m.
77 047 700

0,—
75 256 197,—

90,56

170 514 100 169 624 966,—

96,26

ГЛАВА 3 1
310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

311

Продажба на друго имущество

p.m.

p.m.

14 600,—

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо иму
щество — целеви приходи

p.m.

p.m.

3 715 141,—

p.m.

p.m.

3 729 741,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО
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ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

9 956 672,—

Статия 3 2 0 — Общо

p.m.

p.m.

9 956 672,—

Възстановени суми от други институции или органи на
командировъчни разходи — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Приходи от трети страни по отношение на предос
тавянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

p.m.

4 021 749

p.m.

4 021 749

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви
приходи

p.m.

7 392 531

Приходи с определено предназначение (доходи от фонда
ции, субсидии, дарения и завещания) — целеви приходи

p.m.

p.m.

1 367 642,—

Получени застрахователни обезщетения — целеви при
ходи

p.m.

p.m.

1 062 266,—

Други приходи от административни дейности — целеви
приходи

p.m.

p.m.

289 984,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 2
320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа
— целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други
институции, агенции и органи на Съюза — целеви приходи

321
322

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

9 956 672,—

ГЛАВА 3 3
330
331
333
338
339

Други приходи от административни дейности

2 000

1 000

1 313 538,—

65 676,90

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

2 000

7 393 531

4 033 430,—

201 671,50

Позиция 3 — Общо

176 219 000

181 929 380 187 344 809,—

106,31
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ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА

300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

80 695 000

Финансова година 2019

81 408 600

82 599 719,—

Правно основание
Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.
Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и
процедурата за данъчно облагане в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

3001

Специални налози върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

12 425 000

Финансова година 2019

12 057 800

11 769 050,—

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

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

73 087 000

Финансова година 2019

67 037 700

67 799 457,—

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

3011

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала
Финансова година 2021

10 000 000

Финансова година 2020

10 000 000

Финансова година 2019

7 409 567,—
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ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)

301

(продължение)

3011

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

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

10 000

3014

Финансова година 2019

10 000

47 173,—

Вноски на членовете на Парламента
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Правно основание
Правилник за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент, и по-специално
приложение III към него.

ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО

310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажбата на недвижимо имущество, принадлежащо на
институцията.
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да 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.

311

Продажба на друго имущество
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

14 600,—
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ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО (продължение)

311

(продължение)
Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажба или частична подмяна на друго имущество,
принадлежащо на институцията.

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

3 715 141,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да 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.
Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или от предоставяне на услуги по тази
бюджетна позиция е дадена като приложение към настоящия бюджет.

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други институции, агенции и органи на Съюза — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

9 956 672,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да 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.
Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от възстановяване на разходи за социално обслужване,
направени за сметка на друга институция.

321

Възстановени суми от други институции или органи на командировъчни разходи — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—
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ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (продължение)

321

(продължение)
Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да 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.
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от възстановяване на разходи за социално обслужване, направени
за сметка на друга институция.

322

Приходи от трети страни по отношение на предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви
приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

Финансова година 2019

4 021 749

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да 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 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

330

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

Финансова година 2019

7 392 531

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да 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.

331

Приходи с определено предназначение (доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания) — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

1 367 642,—
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ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ (продължение)

331

(продължение)
Забележки
В съответствие с член 21, параграф 2 от Финансовия регламент тези приходи следва да 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.

333

Получени застрахователни обезщетения — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

1 062 266,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да 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.
Тази позиция е предназначена да включва и обезщетенията от страна на застрахователни компании във връзка с
възнагражденията на длъжностни лица, претърпели злополуки.

338

Други приходи от административни дейности — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

289 984,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на други вноски и възстановени суми във връзка с административните дейности
на институцията.
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.

339

Други приходи от административни дейности
Финансова година 2021

Финансова година 2020

2 000

Финансова година 2019

1 000

1 313 538,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на други приходи от административни дейности.
Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или предоставяне на услуги по тази
статия е дадена като приложение към настоящия бюджет.
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ
ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 4 0
400

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови
сметки

50 000

50 000

1 887,—

3,77

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

50 000

50 000

1 887,—

3,77

Позиция 4 — Общо

50 000

50 000

1 887,—

3,77
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ

400

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови сметки
Финансова година 2021

Финансова година 2020

50 000

Финансова година 2019

50 000

1 887,—

Забележки
В тази статия се записват приходите от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на
институцията.
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ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

8 760 095,—

ГЛАВА 6 6 — ОБЩО

p.m.

p.m.

8 760 095,—

Позиция 6 — Общо

p.m.

p.m.

8 760 095,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 6 6
668

Други вноски и възстановявания — Целеви приходи

% 2019/2021
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ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА

ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

668

Други вноски и възстановявания — Целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

8 760 095,—

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тази статия е предназначена за вписване на всички приходи,
непредвидени в другите части от дял 6, които са използвани за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за
финансиране на разходите, към които са разпределени тези приходи.
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РАЗХОДИ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)
Дял
Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението
за 2019

1

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

10

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

207 576 273

225 783 000

232 951 931,11

12

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

693 916 364

704 388 000

661 640 519,26

14

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

175 558 678

168 336 000

148 520 789,13

16

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В
ИНСТИТУЦИЯТА

22 955 600

22 478 000

17 791 967,71

1 100 006 915

1 120 985 000

1 060 905 207,21

Позиция 1 — Общо

2

СГРАДИ, МЕБЕЛИРОВКА, ОБОРУДВАНЕ И СВЪРЗАНИ
РАЗХОДИ

20

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

231 157 000

228 140 000

251 193 445,67

21

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗА
ВЕЖДАНЕ

192 697 500

175 644 000

178 484 367,68

6 706 500

6 834 000

6 222 519,08

430 561 000

410 618 000

435 900 332,43

34 610 500

34 151 500

29 515 665,09

149 599 720

131 415 500

122 426 244,56

184 210 220

165 567 000

151 941 909,65

23

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
Позиция 2 — Общо

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ
ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

30

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

32

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ,
АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Позиция 3 — Общо
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Дял
Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението
за 2019

4

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕ
ЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

40

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

134 000 000

128 000 000

131 155 223,22

42

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ЕП

209 443 000

207 659 000

192 869 851,15

500 000

480 000

460 000,—

343 943 000

336 139 000

324 485 074,37

44

ЗАСЕДАНИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА НАСТОЯЩИ И
БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕП
Позиция 4 — Общо

5

ОРГАН ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И
КОМИТЕТ ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ

50

РАЗХОДИ НА ОРГАНА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ
ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И
КОМИТЕТА ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ

300 000

285 000

Позиция 5 — Общо

300 000

285 000

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

10 3

РЕЗЕРВ ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС

p.m.

p.m.

0,—

10 4

РЕЗЕРВ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОН
НАТА ПОЛИТИКА

p.m.

p.m.

0,—

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА НЕДВИЖИМО ИМУ
ЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

РЕЗЕРВ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИ
ЗАЦИЯ

p.m.

p.m.

0,—

РЕЗЕРВ ЗА EMAS

p.m.

p.m.

0,—

10 5
10 6
10 8

p.m.
4 500 000

p.m.
5 151 000

0,—
0,—

Позиция 10 — Общо

4 500 000

5 151 000

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

2 063 521 135

2 038 745 000

1 973 232 523,66

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/172

17.3.2021 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ДЯЛ 1
ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА
ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
Резултат от
2021
2020
изпълнението за 2019

Бюджетен ред

% 2019/2021

ГЛАВА 1 0
100

Възнаграждения и надбавки

1000

Възнаграждения

1004

1005

1006

1007

Едногодишни бюджетни кредити

76 747 273

76 589 000

82 537 681,69

107,54

Едногодишни бюджетни кредити

67 400 000

65 808 000

65 106 000,—

96,60

Едногодишни бюджетни кредити

5 500 000

5 562 000

5 900 000,—

107,27

Едногодишни бюджетни кредити

39 500 000

40 000 000

45 468 945,16

115,11

Едногодишни бюджетни кредити

191 000

190 000

176 226,28

92,27

Статия 1 0 0 — Общо

189 338 273

188 149 000

199 188 853,13

105,20

2 819 000

3 058 000

2 669 905,55

94,71

Едногодишни бюджетни кредити

1 258 000

892 000

430 321,22

34,21

Статия 1 0 1 — Общо

4 077 000

3 950 000

3 100 226,77

76,04

Едногодишни бюджетни кредити

2 010 000

19 300 000

19 270 101,89

958,71

9 270 000

11 490 000

8 962 229,—

96,68

Обикновени пътни разноски

Други пътни разноски

Надбавка за общи разходи

Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения

101

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и
други мерки за социално обслужване

1010

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други
мерки за социално обслужване
Едногодишни бюджетни кредити

1012

102

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с
увреждания

Преходни надбавки

103

Пенсии

1030

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски
и надбавки на членовете)
Едногодишни бюджетни кредити
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)
ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
Резултат от
2021
2020
изпълнението за 2019

Бюджетен ред

103

(продължение)

1031

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на
членовете)
Едногодишни бюджетни кредити

1032

171 000

167 000

161 509,45

94,45

1 959 000

1 976 000

1 869 010,87

95,41

Едногодишни бюджетни кредити

1 000

1 000

Статия 1 0 3 — Общо

11 401 000

13 634 000

10 992 749,32

96,42

Едногодишни бюджетни кредити

750 000

750 000

400 000,—

53,33

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

207 576 273

225 783 000

232 951 931,11

112,22

Едногодишни бюджетни кредити

688 256 364

698 190 000

657 194 111,45

95,49

Едногодишни бюджетни кредити

100 000

150 000

46 000,—

46

Едногодишни бюджетни кредити

3 000 000

3 010 000

2 560 000,—

85,33

Статия 1 2 0 — Общо

691 356 364

701 350 000

659 800 111,45

95,44

2 560 000

3 038 000

1 840 407,81

71,89

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на
членовете)
Едногодишни бюджетни кредити

1033

105

% 2019/2021

Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

Езикови и компютърни курсове

ГЛАВА 1 2
120

Възнаграждения и други права

1200

Възнаграждения и надбавки

1202

1204

Заплащане на извънреден труд

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

122

Обезщетения при предсрочно прекратяване на слу
жебното правоотношение

1220

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес
на службата
Едногодишни бюджетни кредити
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)
ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
Резултат от
2021
2020
изпълнението за 2019

Бюджетен ред

122

(продължение)

1222

Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното
правоотношение и специална система за пенсиониране на
длъжностни лица и срочно наети служители
Едногодишни бюджетни кредити

% 2019/2021

p.m.

p.m.

Статия 1 2 2 — Общо

2 560 000

3 038 000

1 840 407,81

71,89

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

693 916 364

704 388 000

661 640 519,26

95,35

Едногодишни бюджетни кредити

63 837 727

63 063 000

56 672 946,01

88,78

Едногодишни бюджетни кредити

38 084 545

31 622 000

29 319 030,17

76,98

7 444 545

7 266 000

6 173 530,08

82,93

Едногодишни бюджетни кредити

10 130 440

9 337 000

9 084 770,31

89,68

Едногодишни бюджетни кредити

48 487 421

48 832 000

43 870 170,—

90,48

ГЛАВА 1 4
140

Друг персонал и външен персонал

1400

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

1401

1402

Друг персонал — Сигурност

Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат
Едногодишни бюджетни кредити

1404

1405

1406

Стажове, командировани национални експерти, обмен на слу
жители и учебни посещения

Разходи за устен превод

Наблюдатели
Едногодишни бюджетни кредити

142

p.m.

p.m.

Статия 1 4 0 — Общо

167 984 678

160 120 000

145 120 446,57

86,39

Едногодишни бюджетни кредити

7 574 000

8 216 000

3 400 342,56

44,89

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

175 558 678

168 336 000

148 520 789,13

84,60

Външни преводачески услуги
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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

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

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
Резултат от
2021
2020
изпълнението за 2019

Бюджетен ред

% 2019/2021

ГЛАВА 1 6
161

Разходи за управление на персонала

1610

Разходи за набиране на персонал

1612

Едногодишни бюджетни кредити

150 000

163 000

88 822,39

59,21

Едногодишни бюджетни кредити

8 115 000

8 127 000

6 158 112,47

75,89

Статия 1 6 1 — Общо

8 265 000

8 290 000

6 246 934,86

75,58

Едногодишни бюджетни кредити

867 250

760 000

493 000,—

56,85

Едногодишни бюджетни кредити

1 610 000

1 490 000

837 005,32

51,99

Едногодишни бюджетни кредити

265 000

252 000

240 000,—

90,57

Статия 1 6 3 — Общо

2 742 250

2 502 000

1 570 005,32

57,25

1 892 350

1 820 000

1 159 480,—

61,27

750 000

800 000

892 867,53

119,05

Обучение и развитие

163

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

1630

Социално обслужване

1631

1632

Мобилност

Социални контакти между членовете на персонала и други
социални мерки

165

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в
институцията

1650

Здраве и профилактика
Едногодишни бюджетни кредити

1652

Разходи за услуги в областта на общественото хранене
Едногодишни бюджетни кредити
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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
Резултат от
2021
2020
изпълнението за 2019

Бюджетен ред

165

(продължение)

1654

Детски заведения
Едногодишни бюджетни кредити

1655

% 2019/2021

8 655 000

8 440 000

7 307 680,—

84,43

Едногодишни бюджетни кредити

651 000

626 000

615 000,—

94,47

Статия 1 6 5 — Общо

11 948 350

11 686 000

9 975 027,53

83,48

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

22 955 600

22 478 000

17 791 967,71

77,51

Позиция 1 — Общо

1 100 006 915

1 120 985 000 1 060 905 207,21

96,45

Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните
Европейски училища от тип II
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ДЯЛ 1
ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

100

Възнаграждения и надбавки

1000

Възнаграждения
Бюджетни кредити 2021

76 747 273

Бюджетни кредити 2020

76 589 000

Резултат от изпълнението за 2019

82 537 681,69

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за надбавката, предвидена в Устава на членовете на
Европейския парламент.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.
Правно основание
Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 9 и 10 от него.
Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 1 и 2 от тях.

1004

Обикновени пътни разноски
Бюджетни кредити 2021

67 400 000

Бюджетни кредити 2020

65 808 000

Резултат от изпълнението за 2019

65 106 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за възстановяването на пътните разноски и разноските за престой, свързани с
пътуванията до и от местата на работа и други командировки.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
25 000 EUR.
Правно основание
Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.
Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 10—21 и член 24 от
тях.
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

100

(продължение)

1005

Други пътни разноски
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

5 500 000

Резултат от изпълнението за 2019

5 562 000

5 900 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за възстановяването на допълнителни пътни разноски и пътни разноски,
направени в държавата членка, в която е избран членът на ЕП.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
1 000 EUR.
Правно основание
Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.
Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 22 и 23 от тях.

1006

Надбавка за общи разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

39 500 000

Резултат от изпълнението за 2019

40 000 000

45 468 945,16

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, направени във връзка с парламентарната дейност на
членовете на ЕП, в съответствие с Мерките за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
170 000 EUR.
Правно основание
Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.
Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 25—28 от тях.

1007

Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

191 000

Резултат от изпълнението за 2019

190 000

176 226,28
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

100

(продължение)

1007

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на фиксираните надбавки за престой и представителните разходи,
свързани със служебните задължения на председателя на Европейския парламент.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
Правно основание
Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.
Решение на Бюрото на Европейския парламент от 17 юни 2009 г.

101

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

1010

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване
Бюджетни кредити 2021

2 819 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

3 058 000

2 669 905,55

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на рискове от злополука, за възстановяване на медицинските
разноски и за застраховка „Загуба и кражба на лични вещи“ на членовете на ЕП.
Той е предназначен също така за покриване на разходите по застраховане и помощ на членовете на ЕП при
необходимост от репатриране по време на официално посещение в резултат на сериозно заболяване, злополука или
непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват нормалното протичане на пътуването. Помощта включва
организирането на репатрирането на члена на Европейския парламент и плащането на свързаните с това разноски.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
200 000 EUR.
Правно основание
Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 18 и 19 от него.
Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 3—9 и 29 от тях.
Общностен правилник относно покриването на рисковете от злополука и професионални заболявания на длъжностните
лица на Европейския съюз.
Общностен правилник относно покриването на рисковете от заболявания на длъжностните лица на Европейските
общности.
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

101

(продължение)

1010

(продължение)
Решение на Комисията за определяне на общи изпълнителни разпоредби, свързани с възстановяването на медицински
разноски.

1012

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 258 000

Резултат от изпълнението за 2019

892 000

430 321,22

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на някои разходи, необходими за осигуряване на помощ за член на
ЕП със сериозни увреждания.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.
Правно основание
Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 30 от тях.

102

Преходни надбавки
Бюджетни кредити 2021

2 010 000

Бюджетни кредити 2020

19 300 000

Резултат от изпълнението за 2019

19 270 101,89

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на преходните надбавки при приключване на мандата на член на
ЕП.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.
Правно основание
Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 13 от него.
Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 45—48 и член 77 от
тях.
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

103

Пенсии

1030

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

9 270 000

Резултат от изпълнението за 2019

11 490 000

8 962 229,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст след прекратяване на
мандата на членовете на ЕП.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
150 000 EUR.
Правно основание
Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 75 от тях, и приложение III
към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент ( „Правилника за
разноски и надбавки“).

1031

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

171 000

Резултат от изпълнението за 2019

167 000

161 509,45

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на пенсии за инвалидност на членове на ЕП, настъпила по време на
мандата им.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.
Правно основание
Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 75 от тях, и приложение II
към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент ( „Правилника за
разноски и надбавки“).

1032

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)
Бюджетни кредити 2021

1 959 000

Бюджетни кредити 2020

1 976 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 869 010,87
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

103

(продължение)

1032

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на съответната наследствена пенсия в случай на смърт на член на
ЕП или на бивш член на ЕП.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
15 000 EUR.
Правно основание
Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 75 от тях, и приложение I
към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент ( „Правилника за
разноски и надбавки“).

1033

Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 000

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската на институцията към схемата за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване за членове на ЕП.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
500 EUR.
Правно основание
Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 27 от него.
Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 76 от тях, и приложение
VII към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент ( „Правилника за
разноски и надбавки“).

105

Езикови и компютърни курсове
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

750 000

Резултат от изпълнението за 2019

750 000

400 000,—
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

105

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за езикови и компютърни курсове за членовете на ЕП.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
Правно основание
Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 44 от тях.
Решение на Бюрото на Европейския парламент от 23 октомври 2017 г. относно езиковите и компютърните курсове за
членовете на ЕП.

ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

120

Възнаграждения и други права

1200

Възнаграждения и надбавки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

688 256 364

698 190 000

Резултат от изпълнението за 2019

657 194 111,45

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните плащания в полза на длъжностните лица и
срочно наетите служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание:
— заплати, надбавки и други свързани със заплатите плащания,
— осигуряване за болест, злополука и професионално заболяване и други разходи за социално осигуряване,
— фиксирани надбавки за извънреден труд,
— различни надбавки и безвъзмездни средства,
— плащане на пътните разноски за длъжностните лица или срочно наетите служители, техните съпрузи или лицата на
тяхна издръжка, от местоработата им до мястото на произход,
— отражение на корекционните коефициенти, приложими към възнаграждението и към частта от възнагражденията,
преведени в държава, различна от държавата на месторабота,
— осигуряване за безработица за срочно наетите служители, както и плащания, извършвани от институцията в полза
на срочно наетите служители за учредяване или запазване на пенсионните им права в страната им на произход.
Този бюджетен кредит е предназначен също така и за покриване на застрахователните премии „Спортни злополуки“ за
лицата, ползващи спортните центрове на Европейския парламент в Брюксел, Люксембург и Страсбург.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
450 000 EUR.
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

120

(продължение)

1200

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1202

Заплащане на извънреден труд
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

100 000

Резултат от изпълнението за 2019

150 000

46 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за заплащането на извънреден труд в съответствие с правното основание.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1204

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 000 000

3 010 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 560 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— пътните разноски, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители (включително членовете на
техните семейства) при встъпване или напускане на длъжност или преместване на друго място на работа,
— надбавките за настаняване и пренастаняване, както и разноските за преместване, дължими на длъжностните лица и
срочно наетите служители, длъжни да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност или при
преместване на друго място на работа, както и при окончателно напускане на институцията и установяване другаде,
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

120

(продължение)

1204

(продължение)
— дневните, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, които представят доказателства за
необходимостта от промяна на обичайното си местопребиваване при встъпване в длъжност или след преместване на
нова месторабота,
— обезщетение при уволнение за длъжностно лице, назначено с изпитателен срок, чието правоотношение е прекратено
на основание очевидно несправяне със служебните задължения,
— обезщетение на срочно нает служител при едностранно прекратяване на неговия договор от страна на институцията,
— разликата между вноските, платени от персонала към пенсионна схема на държава членка, и тези, дължими към
схемата на Общността при промяна на класификацията на даден договор.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

122

Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

1220

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата
Бюджетни кредити 2021

2 560 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

3 038 000

1 840 407,81

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетенията, които следва да бъдат изплатени:
— на длъжностните лица, преминали в неактивна заетост във връзка със съкращения в щатното разписание на
институцията,
— на длъжностните лица, ползващи отпуск за организационни нужди, свързани с придобиването на нови
компетенции в рамките на институцията,
— на длъжностните лица и старшите срочно наети служители в политическите групи, заемащи длъжност със степен
AD 16 или AD 15, предсрочно пенсионирани в интерес на службата.
Този бюджетен кредит покрива също така здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя и отражението на
корекционните коефициенти, приложими към тези надбавки (с изключение на бенефициерите съгласно член 42в от
Правилника за длъжностните лица, които нямат право на корекционен коефициент).
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

122

(продължение)

1220

(продължение)
Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 41 , 42в и 50 от него и приложение IV
към него, както и член 48а от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

1222

Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на
длъжностни лица и срочно наети служители
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— обезщетенията, дължими съгласно Правилника за длъжностните лица или регламенти (ЕО, Евратом, ЕОВС)
№ 2689/95 и (ЕО, Евратом) № 1748/2002 на Съвета,
— здравноосигурителните вноски, плащани от работодателя за лицата, получаващи обезщетения,
— отражението на корекционните коефициенти, приложими за отделните обезщетения.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
Правно основание

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

Регламент (EО, Евратом, ЕОВС) № 2689/95 на Съвета от 17 ноември 1995 г. за въвеждане на специални мерки при
окончателно прекратяване на служебното правоотношение на срочно наети служители на Европейските общности във
връзка с присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция (OВ L 280, 23.11.1995 г., стр. 4).

Регламент (ЕО, Евратом) № 1748/2002 на Съвета от 30 септември 2002 г. за въвеждане на специални мерки при
окончателно прекратяване на служебното правоотношение на длъжностни лица на Европейските общности, назначени
на постоянна длъжност в Европейския парламент, и срочно наети служители на политическите групи на Европейския
парламент в контекста на модернизацията на институцията (ОВ L 264, 2.10.2002 г., стр. 9).
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ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

140

Друг персонал и външен персонал

1400

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

63 837 727

63 063 000

Резултат от изпълнението за 2019

56 672 946,01

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи:
— възнаграждението, включително отпусканите суми и надбавките, на другите служители, в т.ч. договорно наетите
служители и специалните консултанти (по смисъла на Условията за работа на другите служители на Европейския
съюз), вноските за сметка на работодателя към различните социалноосигурителни системи, най-често общностната,
и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители,
— наемането на работа на срочно наети служители,
— фактурите, издадени от Службата за управление и плащане по индивидуални права за ползването на персонал,
който обработва административните досиета на членовете на Европейския парламент (а именно обезщетения за
безработица, пенсионни права и др.).
Този бюджетен кредит не покрива разходи, свързани със:
— други служители, назначени в Генерална дирекция по сигурността, изпълняващи задължения във връзка със
сигурността на лицата и имуществото, сигурността на информацията, както и оценка на рисковете,
— други служители, работещи като шофьори в Генералния секретариат или осигуряващи координацията на
шофьорите.
Част от тези бюджетни кредити се използват за набиране на договорно наети служители с увреждания в съответствие с
решението на Бюрото на Европейския парламент от 7 и 9 юли 2008 г.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 200 000 EUR.
Правно основание
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз (дялове IV, V и VI).
Общи разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен
на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент (решение на Генералния секретар на
Европейския парламент от 17 октомври 2014 г.).

1401

Друг персонал — Сигурност
Бюджетни кредити 2021

38 084 545

Бюджетни кредити 2020

31 622 000

Резултат от изпълнението за 2019

29 319 030,17
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140

(продължение)

1401

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи за други служители, назначени в
Генерална дирекция по сигурността, изпълняващи задължения във връзка със сигурността на лицата и имуществото,
сигурността на информацията, както и оценка на рисковете:
— възнаграждението на договорно наетите служители и договорно наетите служители със спомагателни функции,
включително отпусканите суми и надбавките, както и отражението на корекционните коефициенти, приложими
към техните възнаграждения.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
500 000 EUR.
Правно основание
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз (дял IV).
Общи разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен
на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент (решение на генералния секретар на
Европейския парламент от 17 октомври 2014 г.).

1402

Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат
Бюджетни кредити 2021

7 444 545

Бюджетни кредити 2020

7 266 000

Резултат от изпълнението за 2019

6 173 530,08

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи за други служители, работещи като
шофьори в Генералния секретариат или осигуряващи координацията на шофьорите:
— възнаграждението на договорно наетите служители и договорно наетите служители със спомагателни функции,
включително отпусканите суми и надбавките, както и отражението на корекционните коефициенти, приложими
към техните възнаграждения.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
Правно основание
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз (дял IV).
Общи разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен
на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент (решение на генералния секретар на
Европейския парламент от 17 октомври 2014 г.).
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140

(продължение)

1404

Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

10 130 440

Резултат от изпълнението за 2019

9 337 000

9 084 770,31

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— заплатите на дипломираните стажанти (стипендии), включително евентуална надбавка за жилищни нужди,
— пътните разноски на стажантите,
— допълнителните разходи, които са пряко свързани със съответното увреждане,
— разходите за застраховка срещу заболяване и застраховка срещу злополука на стажантите,
— разходите във връзка с организирането на информационни сесии или обучения за стажантите,
— изплащането на субсидия в полза на Комитета по стажовете Шуман,
— разходите, свързани с преместването на персонал между Европейския парламент и публичния сектор в държавите
членки, държавите кандидатки или международни организации, посочени в правилата,
— командировъчните разходи на националните експерти, командировани в Европейския парламент, и по-специално
техните надбавки и пътните им разноски,
— разходите за застраховка срещу злополука на командированите национални експерти,
— надбавката за учебни посещения и стипендии,
— организирането на дейности по обучение на конферентни и писмени преводачи, и по-специално в сътрудничество с
школите за устни преводачи и университетите, обучаващи писмени преводачи, както и отпускането на стипендии за
професионално обучение и допълнителна квалификация на устните и писмените преводачи, закупуването на учебни
пособия и други свързани с това разходи.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.
Правно основание
Решение на Бюрото на Европейския парламент от 7 март 2005 г. относно правилата, уреждащи преместването на
длъжностни лица от Европейския парламент и на срочно наети служители от политическите групи в национални
администрации, други подобни на тях органи и международни организации.
Решение на Бюрото на Европейския парламент от 4 май 2009 г. относно правилата, уреждащи командироването на
национални експерти в Европейския парламент.
Решение на генералния секретар на Европейския парламент от 18 юни 2019 г. относно вътрешните правила относно
стажовете и учебните посещения в Генералния секретариат на Европейския парламент.
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140

(продължение)

1405

Разходи за устен превод
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

48 487 421

Резултат от изпълнението за 2019

48 832 000

43 870 170,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— възнагражденията и подобни надбавки, социалноосигурителните вноски, пътните разноски и други разноски на
помощните конферентни преводачи, наети от Европейския парламент за обслужване на заседанията, организирани
от Европейския парламент за собствените му нужди или за нуждите на други институции или организации, когато
необходимите услуги не могат да бъдат предоставени от устните преводачи на Европейския парламент (длъжностни
лица или срочно наети служители),
— разходите за агенции за организиране на конференции, за техници и администратори, обслужващи горепосочените
заседания, когато последните не могат да бъдат обслужени от длъжностни лица, срочно наети служители или друг
персонал на ЕП,
— разходите за услуги, предоставени на Парламента от устни преводачи на други регионални, национални или
международни институции,
— разходите за дейности по устен превод, и по-специално дейности, свързани с подготовката на срещи, обучения и
подбор на устни преводачи,
— таксите, плащани на Комисията за управлението на плащанията на устните преводачи.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
2 600 000 EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Споразумение за условията на труд и финансовите условия за служители на длъжност „конферентен преводач“ (и
правилата за неговото прилагане), утвърдено на 28 юли 1999 г., изменено на 13 октомври 2004 г. и преразгледано на
31 юли 2008 г.

1406

Наблюдатели
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
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ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ (продължение)
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(продължение)

1406

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на изплащането на разходите, свързани с наблюдателите, в
съответствие с член 13 от Правилника за дейността на Европейския парламент.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.

142

Външни преводачески услуги
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

7 574 000

Резултат от изпълнението за 2019

8 216 000

3 400 342,56

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за услуги по превод, редакция, машинопис, кодиране
и техническа помощ, извършени от трети лица.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
50 000 EUR.

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

161

Разходи за управление на персонала

1610

Разходи за набиране на персонал
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

150 000

Резултат от изпълнението за 2019

163 000

88 822,39

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за организиране на конкурси, предвидени в член 3 от Решение 2002/621/ЕО, и разходите за пътуване и
дневните разходи за кандидатите, поканени да се явят на събеседване,
— разходите за организиране на процедури за подбор на персонал.
В надлежно обосновани случаи във връзка с оперативните нужди и след консултация с Европейската служба за подбор
на персонал този бюджетен кредит може да бъде използван за конкурси, организирани от самата институция.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
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1610

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 27—31 и член 33 от него, както и
приложение III към него.
Решение 2002/620/ЕО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на
Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на Европейския омбудсман от
25 юли 2002 г. относно създаване на Служба за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197,
26.7.2002 г., стр. 53) и Решение 2002/621/ЕО на генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета и на
Комисията, на секретаря на Съда на Европейските общности, на генералните секретари на Сметната палата, на
Икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите и на представителя на Европейския омбудсман от
25 юли 2002 г. относно организацията и дейността на Службата за подбор на персонал на Европейските общности
(ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 56).

1612

Обучение и развитие
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

8 115 000

Резултат от изпълнението за 2019

8 127 000

6 158 112,47

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за обучение с оглед подобряване на уменията на
персонала и на качеството на работа и ефективността на институцията, например чрез езикови курсове за официалните
работни езици.
Той е предназначен също така за покриване на разходите за други обучителни курсове за членовете на ЕП.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

163

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

1630

Социално обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

867 250

Резултат от изпълнението за 2019

760 000

493 000,—
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Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— като част от междуинституционалната политика за подпомагане на лица с увреждания, попадащи в следните
категории:
— длъжностни лица и срочно наети служители на активна служба,
— съпрузи на длъжностни лица и срочно наети служители на активна служба,
— деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица,
възстановяване, в рамките на бюджетните ограничения и след изчерпване на правата, евентуално предоставени в
държавата по местопребиваване или произход, на признатите за необходими разходи от немедицинско естество,
свързани с увреждането, надлежно оправдани и невъзстановени от общата здравноосигурителна схема,
— действия, предприети по отношение на длъжностни лица и други служители в особено затруднено положение,
— отпускане на безвъзмездни средства на Комитета по персонала и непредвидени разходи за социално обслужване.
Плащането на вноски или покриването на разходи от Комитета по персонала за участниците в социални дейности
цели финансирането на дейности със социално, културно или езиково измерение, без обаче да се предоставят
субсидии за отделни служители или домакинства,
— други действия със социален характер, на институционално и междуинституционално равнище, в полза на
длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия,
— финансиране на специфични мерки за разумни улеснения или разходи за медицински преглед или социален анализ
за длъжностни лица или други служители с увреждания, които са в процес на назначаване или се нуждаят от
специално оборудване вследствие на събития, настъпили по време на тяхната професионална кариера, както и за
стажанти с увреждания, които са в процес на подбор, в приложение на член 1г от Правилника за длъжностните
лица, и по-специално мерките за оказване на лично съдействие на работното място или по време на командировка.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
70 000 EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 1г, член 9, параграф 3, трета алинея и
член 76 от него.

1631

Мобилност
Бюджетни кредити 2021

1 610 000

Бюджетни кредити 2020

1 490 000

Резултат от изпълнението за 2019

837 005,32
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(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с мобилността на различните места на
работа.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.

1632

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

265 000

Резултат от изпълнението за 2019

252 000

240 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за поощряване и финансово подпомагане на инициативи, насочени към
насърчаване на социалните контакти между служителите от различни националности, например субсидиите за клубове
на служителите, спортни асоциации и културни общества, както и за вноска за разходите за постоянен център за отдих
и развлечения (за културни и спортни дейности, други хобита, ресторант).
Този бюджетен кредит покрива също и финансовото участие в междуинституционални социални дейности.
Очакваният размер на целевите приходи по член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 600 000 EUR.

165

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1650

Здраве и профилактика
Бюджетни кредити 2021

1 892 350

Бюджетни кредити 2020

1 820 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 159 480,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на медицинските служби, на Службата за
управление на отпуските по болест, на Отдела за предотвратяване на рискове и осигуряване на благосъстояние на
работното място и на Отдела за равните възможности, приобщаването и многообразието в Брюксел, Люксембург и
Страсбург, включително медицински контролни прегледи, закупуване на материали, фармацевтични продукти, както и
на разходите за медицински прегледи, и по-специално в областта на трудовата медицина, медицинските прегледи при
наемане на работа, периодичните прегледи и медицинското наблюдение за длъжности, свързани с обезпечаването на
сигурността, с необходимост от медицинско наблюдение или с конкретна опасност за здравето, за медицински
експертизи и ергономия, на разходите във връзка с работата на Комитета по трудоустрояване, арбитраж и експертизи,
както и разходите за външни услуги, извършени от медицински или парамедицински специалисти, счетени за
необходими от лекарите.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/195
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

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

165

(продължение)

1650

(продължение)
Той включва и разходи за закупуване на определени работни инструменти за медицински нужди, както и разходи във
връзка с медицинските или парамедицинските специалисти, предоставящи услуги в областта на здравеопазването, или
осигуряващи краткосрочно заместване.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 59 от него и член 8 от
приложение II към него.

1652

Разходи за услуги в областта на общественото хранене
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

750 000

Резултат от изпълнението за 2019

800 000

892 867,53

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за услуги в областта на общественото хранене за
официални прояви и срещи на високо равнище и за някои социални мерки, договорени от Европейския парламент.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.

1654

Детски заведения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

8 655 000

Резултат от изпълнението за 2019

8 440 000

7 307 680,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото участие на Европейския парламент в общите
организационни разходи и разходите във връзка с предоставянето на услуги за вътрешните детски заведения, както и за
външните детски заведения, с които е сключен договор.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
3 300 000 EUR.

1655

Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

651 000

Резултат от изпълнението за 2019

626 000

615 000,—
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Забележки
Изпълнение на Решение C(2013) 4886 на Комисията от 1 август 2013 г. относно привеждането в действие на вноската
на ЕС, заплащана на пропорционален принцип на училищата, акредитирани от Управителния съвет на Европейските
училища, според броя на приетите деца на служители на ЕС, заменящо Решение C(2009) 7719 на Комисията от
14 октомври 2009 г., изменено с Решение C(2010) 7993 на Комисията от 8 декември 2010 г. (ОВ C 222, 2.8.2013 г.,
стр. 8).
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовата вноска на Европейския парламент за Европейските
училища от тип 2, акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища, или за възстановяване на
финансовата вноска, изплащана от Комисията, от името на Европейския парламент, на Европейските училища от тип 2,
акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища. Той покрива разходите във връзка с децата на
длъжностните лица на Европейския парламент, записани в посочените училища.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
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ДЯЛ 2
СГРАДИ, МЕБЕЛИРОВКА, ОБОРУДВАНЕ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 0
200

Сгради

2000

Наем
Едногодишни бюджетни кредити

2001

p.m.

p.m.

30 990 016,—

90 508 522,14

93,38

Едногодишни бюджетни кредити

5 607 000

5 429 000

4 638 553,38

82,73

Статия 2 0 0 — Общо

128 835 000

121 450 000 155 144 041,99

120,42

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

2022

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

2028

p.m.

82 730 000

Разходи за сгради

2026

p.m.

96 927 000

202

2024

110,29

Строителство на сгради и оборудване на помещения
Едногодишни бюджетни кредити

2008

29 006 950,47

Придобиване на недвижими имоти
Едногодишни бюджетни кредити

2007

33 291 000

Плащания по договори за дългосрочен наем
Едногодишни бюджетни кредити

2003

26 301 000

Едногодишни бюджетни кредити

67 790 000

64 180 000

62 863 456,11

92,73

Едногодишни бюджетни кредити

17 580 000

16 100 000

15 726 721,16

89,46

Едногодишни бюджетни кредити

16 030 000

23 750 000

16 705 207,36

104,21

Едногодишни бюджетни кредити

922 000

2 660 000

754 019,05

81,78

Статия 2 0 2 — Общо

102 322 000

106 690 000

96 049 403,68

93,87

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

231 157 000

228 140 000 251 193 445,67

108,67

Потребление на енергия

Охрана и наблюдение на сградите

Застраховки
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ГЛАВА 2 1 — ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 1
210

Информационни технологии и телекомуникации

2100

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности,
свързани с функционирането — дейности
Едногодишни бюджетни кредити

2101

29 326 000

29 545 500

28 764 464,69

98,09

30 104 000

25 409 000

23 534 285,34

78,18

14 136 000

12 870 000

12 091 037,99

85,53

29 821 000

26 840 000

20 326 119,48

68,16

20 361 000

15 487 000

26 278 868,38

129,06

Едногодишни бюджетни кредити

31 973 000

25 981 000

33 176 490,40

103,76

Статия 2 1 0 — Общо

155 721 000

136 132 500 144 171 266,28

92,58

Едногодишни бюджетни кредити

5 910 000

7 400 000

7 571 521,18

128,11

26 467 500

27 923 500

23 376 896,50

88,32

Едногодишни бюджетни кредити

4 599 000

4 188 000

3 364 683,72

73,16

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

192 697 500

175 644 000 178 484 367,68

92,62

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности,
свързани с инфраструктурата — инфраструктура
Едногодишни бюджетни кредити

2102

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности,
свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща
помощ на потребителите
Едногодишни бюджетни кредити

2103

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности,
свързани с управлението на приложенията, основаващи се на
ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ
Едногодишни бюджетни кредити

2104

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в
инфраструктури
Едногодишни бюджетни кредити

2105

212

214

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в
проекти

Обзавеждане

Техническо оборудване и инсталации
Едногодишни бюджетни кредити

216

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи
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ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 3
230

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи
Едногодишни бюджетни кредити

231

1 366 000

1 413 000

1 253 104,27

91,74

60 000

60 000

35 000,—

58,33

1 245 000

1 370 000

544 637,—

43,75

Едногодишни бюджетни кредити

221 000

224 000

286 650,45

129,71

Едногодишни бюджетни кредити

1 860 000

1 830 000

2 655 810,27

142,79

1 692 000

1 674 500

1 207 564,72

71,37

Едногодишни бюджетни кредити

262 500

262 500

239 752,37

91,33

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

6 706 500

6 834 000

6 222 519,08

92,78

Позиция 2 — Общо

430 561 000

410 618 000 435 900 332,43

101,24

Разходи за финансово обслужване
Едногодишни бюджетни кредити

232

Съдебни разноски и обезщетения
Едногодишни бюджетни кредити

236

237

238

Пощенски такси и разходи за доставка

Пренасяне

Други административни разходи
Едногодишни бюджетни кредити

239

Дейности по EMAS, включително популяризиране и
система за компенсиране на въглеродните емисии на
Европейския парламент
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ДЯЛ 2
СГРАДИ, МЕБЕЛИРОВКА, ОБОРУДВАНЕ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

Забележки

Застрахователният риск „Трудови спорове и терористични актове“, на който са изложени сградите на Европейския
парламент, трябва да бъде покрит от общия бюджет на Съюза, доколкото покритието на този риск не се осигурява от
застрахователните компании.

По тази причина бюджетните кредити, записани по този дял, покриват всички разходи, свързани с вреди, причинени от
трудови спорове и терористични актове.

ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

200

Сгради

2000

Наем
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

26 301 000

33 291 000

Резултат от изпълнението за 2019

29 006 950,47

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наеми за сградите или частите от сгради, заемани от Европейския
парламент.

Той покрива също така данък сгради. Наемните цени са изчислени върху дванадесет месеца на база съществуващи или
бъдещи договори, в които по правило се предвижда индексация на жизнения стандарт или разходите за строителство.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
3 000 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране
или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради,
или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по
смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент след влизането му в сила.

2001

Плащания по договори за дългосрочен наем
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

30 990 016,—
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (продължение)

200

(продължение)

2001

(продължение)
Забележки

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

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
50 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране
или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради,
или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по
смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

2003

Придобиване на недвижими имоти
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за придобиване на недвижима собственост.
Субсидиите за имоти и подготовката им за застрояване ще се определят съобразно Финансовия регламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
810 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране
или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради,
или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по
смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

2007

Строителство на сгради и оборудване на помещения
Бюджетни кредити 2021

96 927 000

Бюджетни кредити 2020

82 730 000

Резултат от изпълнението за 2019

90 508 522,14
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (продължение)

200

(продължение)

2007

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за строителството на сгради (строителни работи, хонорари за проучвания, първоначално оборудване и
материали, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация и всички свързани с това разходи),
— разходите за оборудване и други разходи, свързани с тази дейност, и по-специално възнаграждения на архитекти
или инженери.
Очакваният размер на целевите приходи по член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 472 000 EUR.
Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране
или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради,
или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по
смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

2008

Други специфични дейности за управление на сградния фонд
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

5 607 000

5 429 000

Резултат от изпълнението за 2019

4 638 553,38

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за управление на сградния фонд, които не са специално
предвидени в другите статии от настоящата глава, включително за:
— управление и третиране на отпадъците,
— задължителни проверки, проверки на качеството, експертни оценки, одити, контрол на спазването на нормативните
изисквания и др.,
— техническа библиотека,
— съдействие за управлението (building helpdesk),
— управление на плановете на сградите и носителите на информация,
— други разходи.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
268 000 EUR.
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (продължение)

202

Разходи за сгради

2022

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите
Бюджетни кредити 2021

67 790 000

Бюджетни кредити 2020

64 180 000

Резултат от изпълнението за 2019

62 863 456,11

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка, ремонт, управление и почистване, на
базата на действащи договори, на сградите (помещения и техническо оборудване), които са заети, наети или
притежавани от Европейския парламент.
Преди продължаване или сключване на договори институцията се консултира с другите институции относно
постигнатите от тях договорни условия (цени, избрана парична единица, индексиране, срок, други клаузи) и при
спазване на разпоредбите на член 164 от Финансовия регламент.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
479 000 EUR.

2024

Потребление на енергия
Бюджетни кредити 2021

17 580 000

Бюджетни кредити 2020

16 100 000

Резултат от изпълнението за 2019

15 726 721,16

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходите за потребление на вода, газ,
електричество и отопление.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
150 000 EUR.

2026

Охрана и наблюдение на сградите
Бюджетни кредити 2021

16 030 000

Бюджетни кредити 2020

23 750 000

Резултат от изпълнението за 2019

16 705 207,36

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване основно на разходите за охрана и наблюдение на сградите, заемани
от Европейския парламент на трите обичайни места на работа, и информационните бюра в Съюза и представителствата
в трети държави.
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (продължение)

202

(продължение)

2026

(продължение)
Преди продължаване или сключване на договори институцията се консултира с другите институции относно
постигнатите от тях договорни условия (цени, избрана парична единица, индексиране, срок, други клаузи), при
спазване на разпоредбите на член 164 от Финансовия регламент.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
100 000 EUR.

2028

Застраховки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

922 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 660 000

754 019,05

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания на застрахователни премии.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.

ГЛАВА 2 1 — ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

Забележки
Във връзка с обществените поръчки институцията се консултира с другите институции относно договорните условия,
постигнати от всяка от тях.

210

Информационни технологии и телекомуникации

2100

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности
Бюджетни кредити 2021

29 326 000

Бюджетни кредити 2020

29 545 500

Резултат от изпълнението за 2019

28 764 464,69

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване
и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и ИТ консултанти за
текущите дейности, необходими за доброто функциониране на информационните и телекомуникационните системи на
Европейския парламент. Тези разходи се отнасят основно до системите на информационния и телекомуникационен
център, информационното обслужване на отделите и управлението на мрежата.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/205
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ГЛАВА 2 1 — ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ (продължение)

210

(продължение)

2100

(продължение)
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
302 000 EUR.

2101

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура
Бюджетни кредити 2021

30 104 000

Бюджетни кредити 2020

25 409 000

Резултат от изпълнението за 2019

23 534 285,34

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване
и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и консултанти за
текущите дейности по управление и поддръжка на инфраструктурите, свързани с информационните и телекомуника
ционните системи на Европейския парламент, включително услуги „в облак“. Тези разходи се отнасят основно до
инфраструктурите, свързани с мрежи, окабеляване, телекомуникации, лично оборудване, както и системите за
гласуване.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
106 000 EUR.

2102

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите —
обща помощ на потребителите
Бюджетни кредити 2021

14 136 000

Бюджетни кредити 2020

12 870 000

Резултат от изпълнението за 2019

12 091 037,99

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване
и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и консултанти за
текущите дейности по оказване на обща помощ и подкрепа на потребителите във връзка с информационните и
телекомуникационните системи на Парламента. Тези разходи са свързани с услугите за подкрепа на членовете на ЕП и
на другите потребители, и по-специално за административни, законодателни, използвани в областта на сигурността и
безопасността приложения, както и свързани с комуникацията приложения.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
15 000 EUR.

2103

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи
се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ
Бюджетни кредити 2021

29 821 000

Бюджетни кредити 2020

26 840 000

Резултат от изпълнението за 2019

20 326 119,48
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(продължение)

2103

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване, наем, поддръжка и ремонт на
оборудване и софтуерни продукти и свързаните с тях монтажни дейности, както и на разходите за външна помощ от
страна на бюра за поддръжка и консултанти за текущите дейности, свързани с управлението на приложенията на
институцията, основаващи се на ИКТ. Тези разходи се отнасят по-специално за приложенията, предназначени за
членовете на ЕП, приложенията, свързани с комуникацията, сигурността и безопасността, както и административните и
законодателните приложения.
Той е предназначен също така за покриване на разходите за инструменти на ИКТ, финансирани съвместно в рамките на
междуинституционалното сътрудничество в областта на езиците в резултат на решенията, взети от Междуинститу
ционалния комитет по писмени и устни преводи.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
6 000 EUR.

2104

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

20 361 000

15 487 000

Резултат от изпълнението за 2019

26 278 868,38

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка на оборудване и софтуерни продукти,
както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и ИТ консултанти за инвестиции, свързани с
информационната и телекомуникационната инфраструктура на Европейския парламент. Тези инвестиции са свързани
по-специално със системите на информационния и телекомуникационен център, с мрежите, окабеляването, както и със
системите за видеоконферентна връзка.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
105 000 EUR.

2105

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти
Бюджетни кредити 2021

31 973 000

Бюджетни кредити 2020

25 981 000

Резултат от изпълнението за 2019

33 176 490,40

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка на оборудване и софтуерни продукти,
както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и ИТ консултанти за инвестиции, свързани със
съществуващи и нови проекти в областта на ИКТ. Инвестициите се отнасят по-специално за нови приложения за
членовете на ЕП, приложения в законодателната, административната и финансовата област, за комуникация, сигурност
и безопасност, както и приложения, свързани с управлението на ИКТ.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.
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Обзавеждане
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

5 910 000

7 400 000

Резултат от изпълнението за 2019

7 571 521,18

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за покупка, наем, поддръжка и поправка на
обзавеждане, включително покупка на ергономично обзавеждане, подмяна на остаряло и счупено обзавеждане и офис
техника. Той е предназначен също за покриване на различните разходи за управление на движимото имущество на
Европейския парламент.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.

214

Техническо оборудване и инсталации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

26 467 500

27 923 500

Резултат от изпълнението за 2019

23 376 896,50

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покупка, наем, поддръжка, поправка и управление на техническо оборудване
и инсталации, и по-специално:
— на различни подвижни и неподвижни технически инсталации и оборудване, свързани с публикуване, охрана
(включително компютърни софтуерни продукти), столови, сгради, обучение на персонала, спортните центрове на
институцията и т.н.,
— оборудване, по-специално на печатница, телефонна служба, столова, супермаркет, охрана, техническа служба за
конференции, аудио-визуален сектор и т.н.,
— специални материали (електронни, компютърни, електрически), включително свързаните с тях външни услуги.
Този бюджетен кредит покрива също така разходите за реклама във връзка с препродажбата и бракуването на
амортизирани активи, както и разходите за техническа помощ (консултации) в случаите, при които е необходим
външен експертен опит.
Този бюджетен кредит покрива също така разходите за превоз на оборудване с цел осигуряване на техническото
оборудване, необходимо за техническото обслужване на конференции навсякъде по света, когато то е заявено от член
на ЕП, делегация, политическа група или орган на Европейския парламент. Тези разходи включват транспортните
разходи, както и всички свързани административни разходи.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
190 000 EUR.

216

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи
Бюджетни кредити 2021

4 599 000

Бюджетни кредити 2020

4 188 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 364 683,72
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(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване, лизинг, поддръжка, експлоатация и
поправка на превозни средства (автомобилен парк и велосипеди) и наемане на коли, таксита, автобуси и камиони, със
или без водач, включително необходимото застрахователно покритие и други разходи за управление. При подновяване
на автомобилния парк и при закупуването, лизинга или наемането на превозни средства се отдава предпочитание на
най-малко замърсяващите превозни средства, като напр. хибридни автомобили.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
100 000 EUR.

ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Забележки
Във връзка с обществените поръчки институцията се консултира с другите институции относно договорните условия,
постигнати от всяка от тях.

230

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 366 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 413 000

1 253 104,27

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по закупуване на хартия, пликове, канцеларски
материали, материали за печатницата и копирните центрове и т.н., както и за свързаните с това разходи за управление.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
38 000 EUR.

231

Разходи за финансово обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

60 000

Резултат от изпълнението за 2019

60 000

35 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови такси (комисиони, ажио, различни разноски) и други
финансови такси, в т.ч. допълнителни разноски за финансиране на сгради.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
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Съдебни разноски и обезщетения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 245 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 370 000

544 637,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— сумите, които Европейският парламент евентуално може да бъде осъден да заплати за разноски, присъдени от Съда,
от Общия съд или от националните съдилища,
— разходите за ангажиране на външни адвокати, които да представляват Европейския парламент пред съдилищата на
Съюза и пред националните съдилища, и за ангажиране на юридически съветници или експерти, които да
подпомагат Правната служба,
— възстановяването на разходи за адвокатски хонорари, свързани с дисциплинарни или аналогични производства,
— разходите за обезщетения и лихви,
— при извънсъдебните споразумения съгласно глава единадесета от дял III от Процедурния правилник на Общия съд
или глава седма от дял IV от Процедурния правилник на Съда,
— административните глоби на Европейския надзорен орган по защита на данните.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.
Правно основание
Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на
Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение
№ 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

236

Пощенски такси и разходи за доставка
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

221 000

Резултат от изпълнението за 2019

224 000

286 650,45

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разноски, обработка и изпращане чрез националните
пощенски или частни куриерски служби.
Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на услуги в областта на съобщенията.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.
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Пренасяне
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 860 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 830 000

2 655 810,27

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейности по пренасяне и поддръжка,
извършвани от компании за пренасяне или чрез ползване на услуги от временен помощен персонал, предоставен от
посреднически агенции.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.

238

Други административни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 692 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 674 500

1 207 564,72

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— застраховки, които не са изрично предвидени в друга позиция,
— покупка на униформи за разпоредителите, шофьорите, рецепционистите, домакините, служителите по
пренасянията, както и за персонала на службата за организиране на посещения и семинари, службата на
Парламентариума, медицинската служба, службата по охрана, службата по поддръжка на сградите и различните
технически служби,
— различни оперативни разходи и разходи за управление, включително таксите за управление, плащани на Службата
за управление и плащане по индивидуални права във връзка с пенсиите на бившите членове на ЕП съгласно
Правилника за длъжностните лица, разходите във връзка с проверките, осъществявани от охраната на външните
лица, работещи в сградите или в системите на Европейския парламент, както и за покупката на стоки или услуги,
които не са изрично предвидени по друга позиция,
— различни покупки, свързани с дейността на Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)
(кампании за популяризиране и др .).
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5
000 EUR.

239

Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на
Европейския парламент
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

262 500

Резултат от изпълнението за 2019

262 500

239 752,37
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(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейности по EMAS, насочени към
подобряване на екологичните характеристики на Европейския парламент, в т.ч. популяризиране на въпросните
дейности, както и за покриване на разходите, свързани със системата за компенсиране на въглеродните емисии на
Европейския парламент.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
26 000 EUR.
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ДЯЛ 3
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА
ГЛАВА 3 0 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
ГЛАВА 3 2 — ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 0
300

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между
трите места на работа
Едногодишни бюджетни кредити

302

28 565 000

28 140 000

25 023 507,64

87,60

845 500

910 500

693 976,40

82,08

300 000

300 000

479 862,62

159,95

2 780 000

2 671 000

1 582 736,43

56,93

Едногодишни бюджетни кредити

2 120 000

2 130 000

1 735 582,—

81,87

Статия 3 0 4 — Общо

5 200 000

5 101 000

3 798 181,05

73,04

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

34 610 500

34 151 500

29 515 665,09

85,28

Едногодишни бюджетни кредити

6 629 500

7 137 000

3 270 718,85

49,34

Едногодишни бюджетни кредити

9 830 000

9 750 000

6 945 062,02

70,65

Едногодишни бюджетни кредити

3 216 000

2 627 500

3 178 622,53

98,84

1 400 000

1 335 000

596 105,90

42,58

Разходи за приеми и представителни разходи
Едногодишни бюджетни кредити

304

Различни разходи във връзка със заседания

3040

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания
Едногодишни бюджетни кредити

3042

Заседания, конгреси, конференции и делегации
Едногодишни бюджетни кредити

3049

Разходи за услуги на пътническата агенция

ГЛАВА 3 2
320

321

322

323

Придобиване на експертен опит

Разходи във връзка с услугите в областта на парламен
тарните изследвания, включително библиотека, исто
рически архиви, оценка на научно-технологичните
възможности (STOA) и Европейски център на научните
медии

Разходи за документация

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламен
тарния капацитет на парламентите на трети
държави
Едногодишни бюджетни кредити
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(продължение)
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

324

Производство и разпространение

3240

Официален вестник
Едногодишни бюджетни кредити

3241

p.m.

5 053 000

4 410 000

4 681 880,16

92,66

28 420 000

22 780 000

33 132 241,09

116,58

31 811 500

21 947 500

12 050 023,02

37,88

33 148 470

31 767 000

28 153 356,64

84,93

2 902 750

2 957 000

2 401 279,82

82,72

17 553 500

17 579 500

19 203 325,75

109,40

Едногодишни бюджетни кредити

235 000

225 000

95 378,09

40,59

Статия 3 2 4 — Общо

119 124 220

101 666 000 100 355 735,26

84,24

Разходи за публикации, разпространяване на информация и
участие в обществени мероприятия

Парламентариум — Центрове за посетители на Европейския
парламент
Едногодишни бюджетни кредити

3244

Организация и посрещане на групи посетители, програма
Euroscola и покани на представители от трети страни,
формиращи общественото мнение
Едногодишни бюджетни кредити

3245

Организиране на симпозиуми и семинари
Едногодишни бюджетни кредити

3248

Разходи за аудио-визуална информация
Едногодишни бюджетни кредити

3249

325

638 250,69

Публикации на електронни и традиционни носители

Едногодишни бюджетни кредити
3243

% 2019/2021

p.m.

Едногодишни бюджетни кредити
3242

Резултат от
изпълнението за
2019

Обмен на информация с националните парламенти

Разходи, свързани с бюрата за връзка
Едногодишни бюджетни кредити

9 400 000

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

Позиция 3 — Общо

8 900 000

8 080 000,—

85,96

149 599 720

131 415 500 122 426 244,56

81,84

184 210 220

165 567 000 151 941 909,65

82,48
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ДЯЛ 3
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

ГЛАВА 3 0 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

300

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

28 565 000

Резултат от изпълнението за 2019

28 140 000

25 023 507,64

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с пътуванията на персонала на
институцията, на командированите национални експерти, на стажантите и на служителите на други европейски
институции или международни институции, които са били поканени от Парламента, между местоработата им и едно
от трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург и Страсбург) и във връзка с командировки
до места, различни от трите места на работа. Покриваните разходи включват разходите за транспорт, дневни, квартира
и надбавки за компенсиране на задължителни отработени часове. Също така се покриват и допълнителните разноски
(включително разходите за анулиране на билети и резервации за хотели, разходите, свързани със системата за
електронно фактуриране, и разходите за застраховки при командировка).
Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на разходите по евентуални компенсации за въглеродни
емисии, отделяни във връзка с командировките и пътуванията на служителите.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 200
000 EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 71 и приложение VII, членове 11, 12
и 13 от него.

302

Разходи за приеми и представителни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

845 500

Резултат от изпълнението за 2019

910 500

693 976,40

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходи, свързани със задълженията на институцията във връзка с приеми, включително във връзка с работа,
свързана с оценката на научните възможности (STOA), и други дейности с перспективна насоченост, както и
представителни разходи за членовете на институцията,
— представителни разходи на председателя по време на неговите пътувания извън местата на работа,
— представителни разходи и участие в разходите на секретариата на кабинета на председателя,
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ГЛАВА 3 0 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ (продължение)

302

(продължение)
— разходи за приеми и представителни разходи на секретариата, включително покупка на подаръци и медали за
длъжностните лица, които са навършили 15 или 25 години служба,
— различни протоколни разходи, като знамена, рекламни щандове, покани и отпечатване на менюта,
— пътни и дневни разноски на високопоставени лица при посещение на институцията,
— разходите за виза на членовете и персонала на ЕП при официални пътувания,
— представителни разходи и други специфични разходи на членове, изпълняващи официални задължения към
Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.

304

Различни разходи във връзка със заседания

3040

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

300 000

Резултат от изпълнението за 2019

300 000

479 862,62

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с разхладителни и други напитки, и при
определени случаи — кетъринг, предоставян по време на заседанията на Европейския парламент или по време на
междуинституционални заседания, организирани в неговите сгради, както и на разходи за управлението на тези услуги.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.

3042

Заседания, конгреси, конференции и делегации
Бюджетни кредити 2021

2 780 000

Бюджетни кредити 2020

2 671 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 582 736,43
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ГЛАВА 3 0 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ (продължение)

304

(продължение)

3042

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходи, различни от тези, които се покриват по
глава 1 0 и статия 3 0 0, във връзка със:
— организирането на заседания извън местата на работа на Парламента (комисии или техните делегации, политически
групи), включително, по целесъобразност, представителни разходи,
— организирането на междупарламентарните и ad hoc делегации, смесените парламентарни комитети,
парламентарните комисии за сътрудничество, парламентарните делегации към Световната търговска организация
(СТО) и Парламентарната конференция по въпросите на СТО и нейния координационен комитет,
— организирането на делегациите към Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС, Парламентарната асамблея
EuroLat, Парламентарната асамблея Евронест, както и на техните органи,
— организирането на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, нейните комисии и нейното бюро;
този разход включва вноската на Европейския парламент в бюджета на независимия секретариат на
Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието или прякото поемане на разходите, които
представляват дела на Европейския парламент в бюджета на Парламентарната асамблея на Съюза за
Средиземноморието,
— членския внос в международни организации, в които членува Европейският парламент или някой от неговите
органи (Междупарламентарен съюз, Асоциация на генералните секретари на парламентите, групата „Дванадесет
плюс“ в Междупарламентарния съюз),
— изплащане в полза на Комисията, въз основа на споразумение за нивото на обслужване между Европейския
парламент и Комисията, на вноската, която Европейският парламент дължи за покриване на разходите за
изработването на общностните пропуски (оборудване, персонал и материали), в съответствие с Протокола за
привилегиите и имунитетите (член 6), член 23 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и
членове 11 и 81 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, както и с Регламент (ЕС)
№ 1417/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на формата на разрешенията за преминаване,
издавани от Европейския съюз (ОВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 26).
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.

3049

Разходи за услуги на пътническата агенция
Бюджетни кредити 2021

2 120 000

Бюджетни кредити 2020

2 130 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 735 582,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на текущите разходи на пътническата агенция в изпълнение на
договор с Европейския парламент.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
6 000 EUR.
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320

Придобиване на експертен опит
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

6 629 500

7 137 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 270 718,85

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите по договори с квалифицирани експерти и научноизследователски институти за проучвания и други
научноизследователски дейности (работни заседания, кръгли маси, експертни комисии или изслушвания на
експерти, конференции), или за дейности, свързани с техническа помощ, които изискват специфичен експертен
опит и се осъществяват за органите на Европейския парламент, парламентарните комисии, парламентарните
делегации и администрацията,
— закупуването или ползването под наем на специализирани информационни източници, като специализирани бази
данни, свързана литература или техническа помощ, когато са необходими в допълнение към посочените по-горе
договори за придобиване на експертен опит,
— пътни разноски, надбавки за престой и допълнителни разноски на експерти и други лица, в т.ч. лица, отправили
петиции до Европейския парламент, поканени да участват в комисии, делегации, проучвателни и работни групи,
както и в работни срещи (workshops),
— разходите за разпространение на продуктите от вътрешни или външни парламентарни изследвания и други
съответни продукти в полза на институцията и на обществеността (по-специално чрез публикуване на материали в
интернет, вътрешна база данни, брошури и публикации),
— разходи, свързани с покана към външни лица за участие в работата на органи като Дисциплинарния съвет,
— разходите за контрол на истинността на документите, представени от кандидатите за работа, от външни
специалисти.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
50 000 EUR.

321

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека,
исторически архиви, оценка на научно-технологичните възможности (STOA) и Европейски център на
научните медии
Бюджетни кредити 2021

9 830 000

Бюджетни кредити 2020

9 750 000

Резултат от изпълнението за 2019

6 945 062,02
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321

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейностите на Генералната дирекция за
парламентарни изследвания и централните служби на генералния секретар, и по-специално за:
— придобиването на специализиран експертен опит и оказването на подкрепа за проучвателните дейности на
Европейския парламент (включително статии, проучвания, работни срещи, семинари, кръгли маси, експертни
комисии, конференции), което може да се осъществи, ако е необходимо, в сътрудничество с други институции,
международни организации, изследователски отдели и библиотеки на национални парламенти, мозъчни тръстове,
научноизследователски организации и други квалифицирани експерти,
— придобиването на специализиран експертен опит във връзка с извършването на оценка на въздействието и на
предварителна и последваща оценка, оценка на европейската добавена стойност, както и оценка на научнотехнологичните възможности (STOA),
— закупуването или ползването под наем на книги, списания, вестници, бази данни, продукти на телеграфни агенции и
всякаква друга информация, предназначена за библиотеката, в различни формати, включително разходите за
авторски права, системата за управление на качеството, материалите и работата по подвързване и съхраняване,
както и други съответни услуги,
— разходите за външни услуги по архивиране (организация, подбор, описване, прехвърляне на различни носители и
цифровизация, придобиване на първични архивни източници),
— придобиване, разработване, инсталиране, експлоатация и поддръжка на специална библиотечна и архивна
документация, както и поддръжка на специално оборудване за медиатеката, включително електрически,
електронни и компютърни материали и системи, както и материали за подвързване и съхранение,
— разходите за разпространение на продуктите от вътрешни или външни парламентарни изследвания и други
съответни продукти в полза на институцията и на обществеността (по-специално чрез публикуване на материали в
интернет, вътрешна база данни, брошури и публикации),
— разходите за пътни и дневни, както и други разходи за експертите и авторите, поканени да участват в презентации,
семинари, работни групи или други подобни дейности,
— участие на службите, които отговарят за оценката на научно-технологичните възможности (STOA), в дейностите на
европейски и международни научни организации,
— задълженията на Европейския парламент по силата на международни и междуинституционални споразумения за
сътрудничество, включително вноската на Европейския парламент за покриване на финансовите разходи, свързани
с управлението на историческите архиви на Съюза, в съответствие с Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83,
— разходите на Европейския център на научните медии, чиято дейност е под надзора на Комитета на Европейския
парламент за бъдещето на науката и технологиите (STOA), за укрепване на допирните точки между Европейския
парламент, научната общност и медиите с цел да се насърчат изграждането на мрежи, обучението и
разпространението на знания. Това включва например:
— организирането на дейности и уреждането на разходи (включително пътни разноски, настаняване и кетъринг)
във връзка с поканването на журналисти, заинтересовани страни и други експерти да участват в тези дейности,
— създаване и поддържане на мрежи в допирните точки между Европейския парламент, научната общност и
медиите,
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— организиране на семинари, конференции и курсове за обучение относно настоящите научни и технологични
развития и въпроси, както и относно характера и ефективността на научната журналистика,
— използване на експертна информация и анализи от академичните среди, медиите и други източници в областта
на науката и технологиите в полза на лицата, определящи политиките, и гражданите,
— предоставяне на по-широк достъп до изследвания на Европейския парламент и други съответни материали в
областта на науката и технологиите чрез писмени, аудио-визуални и други средства,
— разработване на техники и методи за подобряване на способността за разпознаване и разпространение на
надеждни източници в областта на науката и технологиите,
— подкрепа за инсталирането, модернизирането и използването на съвременно техническо оборудване и
съоръжения за медиите, в подкрепа на такъв диалог,
— развиване на по-тясно сътрудничество и в по-общ план на връзки между Европейския парламент, съответните
медии и университетите и научноизследователските центрове в тази област, включително чрез отразяване в
медиите на ролята и работата на Европейски център на научните медии, както и на достъпността му за
гражданите.
Този бюджетен кредит може също така да бъдат използван за подкрепа на диалога между Европейския парламент и
академичната общност, медиите, мозъчните тръстове и гражданите по отношение на работата за прогнозиране на
дългосрочните тенденции, пред които са изправени отговорните за вземането на решения лица в Съюза, както в
областта на науката, така и в по-широк план, чрез семинари, публикации и други дейности, изброени по-горе.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
Правно основание
Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета от 1 февруари 1983 г. относно отваряне за обществеността на
историческите архиви на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 43,
15.2.1983 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до
документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
Решение на Бюрото на Европейския парламент от 28 ноември 2001 г. относно правилник относно публичния достъп
до документи на Европейския парламент, последно изменено на 22 юни 2011 г. (ОВ C 216, 22.7.2011 г., стр. 19).
Решение на Бюрото на Европейския парламент от 2 юли 2012 г. относно правила относно управлението на документи в
Европейския парламент.
Решение на Бюрото на Европейския парламент от 10 март 2014 г. относно процедурите за придобиване от Европейския
парламент на частни архиви на настоящи и бивши членове на Европейския парламент.
Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно предварителното планиране на политиката и
дългосрочните тенденции: отражение върху бюджетните средства за изграждането на капацитет (ОВ C 181,
19.5.2016 г., стр. 16), и по-специално параграфи 7 и 9 от нея.
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Параграф 30 от Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите
и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година (OВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 188).
Параграф 54 от Резолюция на Европейския парламент от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите
и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година (OВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 257).
Резолюция на Европейския парламент от 19 април 2018 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на
Европейския парламент за финансовата 2019 година (OВ C 390, 18.11.2019 г., стр. 215), и по-специално параграф 49
от нея.
Резолюция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на
Европейския парламент за финансовата 2020 година (Приети текстове, P8_TA(2019)0326), и по-специално
параграф 47 от нея.

322

Разходи за документация
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 216 000

2 627 500

Резултат от изпълнението за 2019

3 178 622,53

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— абонаменти за вестници, периодични издания, информационни агенции, за техните публикации и електронни
емисии, включително разходите за авторски права за възпроизвеждане и разпространяване на горните в писмена
и/или електронна форма, и договори за услуги за преглед на печата и вестникарски публикации,
— абонаменти или договори за услуги за доставка на обобщения и анализ на съдържанието на периодични издания
или съхраняване на оптични носители на статии от тези периодични издания,
— разходи, свързани с използването на външни документални и статистически бази данни, с изключение на
компютърно оборудване и разходи за телекомуникации,
— покупка на нови речници и глосари или подмяната им, независимо от техния носител, в т.ч. за новите езикови
отдели, и други произведения, предназначени за езиковите служби и за отделите за качество на законодателството.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.

323

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети
държави
Бюджетни кредити 2021

1 400 000

Бюджетни кредити 2020

1 335 000

Резултат от изпълнението за 2019

596 105,90
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Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за програмите за обмен на информация и сътрудничество между Европейския парламент и националните
парламенти на държавите на предприсъединителен етап, и в частност Западните Балкани и Турция,
— разходите за насърчаване на връзките между Европейския парламент и демократично избраните национални
парламенти на трети държави (различни от посочените в предходното тире), както и отношенията със съответните
регионални парламентарни организации. Съответните дейности са насочени по-конкретно към укрепване на
парламентарния капацитет на новите и нововъзникващите демокрации, по-специално в съседните на Европа
държави (южни и източни),
— разходите за насърчаване на дейностите за подкрепа на посредничеството и програмите, насочени към млади
политически ръководители от Европейския съюз и по-широкото европейско съседство: Магреб, Източна Европа и
Русия, израело-палестинския диалог и други приоритетни държави, определени от Групата за подкрепа на
демокрацията и координация на избори,
— разходите по организацията във връзка с връчването на наградата „Сахаров“ (по-специално сума на наградата,
разходи за пътуването и посрещането на носителя/носителите на наградата и на другите кандидати финалисти,
оперативни разходи на мрежата „Сахаров“ и командировки на членовете на мрежата), както и за дейности по
насърчаване на правата на човека.

Тези дейности включват информационни посещения в Европейския парламент в Брюксел, Люксембург или Страсбург,
както и посещения в държавите членки и в трети държави. Този бюджетен кредит покрива всички разходи на
участниците или част от тях, и по-специално разходите за пътуване и настаняване, както и дневните надбавки.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
Правно основание

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 12 декември 2011 г. за създаването на Дирекция за подкрепа на
демокрацията в Генералната дирекция по външни политики на ЕС.

324

Производство и разпространение

3240

Официален вестник
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

638 250,69
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(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на участието на институцията в разноските по публикуване,
разпространение и други свързани разходи на Службата за публикации във връзка с текстовете, които се публикуват в
Официален вестник на Европейския съюз.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5
000 EUR.

3241

Публикации на електронни и традиционни носители
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

5 053 000

Резултат от изпълнението за 2019

4 410 000

4 681 880,16

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— всички разходи за публикациите в електронен формат (интранет сайтове) и традиционните публикации (различни
документи и различни печатни издания, подготвени от подизпълнители), в т.ч. и за разпространение,
— актуализиране и поддръжка при отразяване на промените и поправките в системите за публикуване.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
6 000 EUR.

3242

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

28 420 000

22 780 000

Резултат от изпълнението за 2019

33 132 241,09

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за комуникация, свързани с ценностите на институцията, чрез публикуване на информация, включително
в електронен формат, дейностите по разпространение на информация, връзките с обществеността, участието в
обществени мероприятия, изложения и панаири,
— разходите за комуникация с цел да се създаде разпознаваема, разбираема и положителна обществената представа за
Европейския парламент, да се разработят комуникационни продукти от творческата концепция до крайния
продукт и изграждането на капацитет в посока към създаването на вътрешна комуникационна агенция,
включително достъп до инструменти от този сектор и съдействие от външни експерти,
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3242

(продължение)
— съфинансирането на комуникационни дейности чрез програма за предоставяне на безвъзмездни средства с цел
насърчаване и разпространение на по-добро разбиране за идентичността, ролята и политическия характер на
Европейския парламент и стимулиране на сътрудничеството с мрежи на разпространителите на обществено мнение,
— разходите във връзка с наблюдението на общественото мнение,
— разходите, свързани с наблюдението, противодействието и повишаването на осведомеността относно рисковете за
репутацията, дезинформацията и хибридните заплахи,
— разходите за културни инициативи от интерес за ЕС, като наградата „ЛУКС“ на Европейския парламент за
европейско кино,
— организирането и провеждането на събития, насочени към младите хора, засилване на присъствието на Европейския
Парламент в социалните мрежи, наблюдение на тенденциите сред младите хора,
— разходите, свързани с мобилния интернет, интерактивните техники, социалните пространства, платформите за
сътрудничество и промените в поведението на интернет потребителите с цел приближаване на Европейския
парламент до гражданите,
— разходите, свързани със създаването, разпространението и хостването от Европейския парламент на уебклипове и на
други мултимедийни материали, готови за излъчване, в съответствие с комуникационната стратегия на Европейския
парламент.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50
000 EUR.

3243

Парламентариум — Центрове за посетители на Европейския парламент
Бюджетни кредити 2021

31 811 500

Бюджетни кредити 2020

21 947 500

Резултат от изпълнението за 2019

12 050 023,02

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на инсталациите, материалите и изложбите в центровете за
посетители на Европейския парламент, и по-специално:
— Парламентариума — Центъра за посетители на Европейския парламент в Брюксел, включително мобилните
информационни пунктове,
— пространствата за прием на посетители, центровете „Europa Experience“ и информационните пунктове извън
Брюксел,
— дейностите на Дома на европейската история, като специфичното вътрешно оборудване, придобиването на
колекции, разходите във връзка с договорите с квалифицирани експерти, организирането на изложби и
оперативните разходи, включително разходите, свързани със закупуването на книги, списания и други публикации
във връзка с дейността на Дома на европейската история,
— разходите за произведенията на изкуството на Европейския парламент, както разноските за придобиване и покупка
на специални материали, така и на свързаните с това текущи разходи, като разноските за експертиза, съхраняване,
рамкиране, реставрация, почистване, застраховка, както и разноските за превоз.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
4 000 000 EUR.
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3244

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни,
формиращи общественото мнение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

33 148 470

31 767 000

Резултат от изпълнението за 2019

28 153 356,64

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— безвъзмездните средства, отпуснати за групови посещения, както и свързаните с тях разходи за надзор и
инфраструктура, финансирането на стажове за представители от трети страни, формиращи общественото мнение
(програма на Европейския съюз за посетители — EUVP), и оперативните разходи за програмите „Евроскола“,
„Евромедскола“ и „Евронестскола“. Програмите „Евромедскола“ и „Евронестскола“ се провеждат всяка година, с
изключение на изборните години, на ротационен принцип, в сградите на Европейския парламент в Страсбург или
Брюксел,
— дейности за популяризиране на програмата EUVP,
— разходите, свързани с изпълнението на новата стратегия за посетителите и организирането на Дните на отворените
врати.

Този бюджетен кредит се увеличава всяка година на базата на дефлатор, който отчита промените в БНП и цените.

Всеки член на Европейския парламент има право да покани най-много до пет групи през всяка календарна година, с
общо 110 посетители. Групите посетители под патронажа на член на ЕП могат, въз основа на отправена от него покана,
да участват в програмата „Евроскола“.

Включена е съответна сума за посетителите с увреждания.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
500 000 EUR.
Правно основание

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 16 декември 2002 г. относно Правилника относно приемането на
групи посетители и относно програмите „Евроскола“, „Евромедскола“ и „Евронестскола“, консолидирано на 3 май
2004 г., последно изменено на 24 октомври 2016 г.

3245

Организиране на симпозиуми и семинари
Бюджетни кредити 2021

2 902 750

Бюджетни кредити 2020

2 957 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 401 279,82
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ГЛАВА 3 2 — ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (продължение)

324

(продължение)

3245

(продължение)
Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите или субсидиите за организиране на симпозиуми и семинари на национално и международно равнище,
насочени към представители от държавите членки и присъединяващите се държави, и от страните, в които
Европейският парламент разполага с бюро за връзка, формиращи общественото мнение, както и разходите за
организиране на парламентарни симпозиуми и семинари,
— разходите за провеждане на специални мероприятия в пленарните зали в Страсбург и Брюксел в съответствие с
приетата от Бюрото на Европейския парламент годишна програма,
— разходите за услуги за управление на конференции, мерки и инструменти за подкрепа на управлението на
конференции и езиковото многообразие, като например семинари и конференции, срещи с лица, отговарящи за
обучението на устни или писмени преводачи, мерки и действия за повишаване на осведомеността относно
езиковото многообразие и за насърчаване на професиите „устен преводач“ и „писмен преводач“, включително
програма за предоставяне на безвъзмездни средства на университети, училища и други структури, занимаващи се с
обучение по устен и писмен превод, решения, улесняващи виртуалната комуникация, както и участие в такива
действия и мерки, организирани съвместно с други служби в рамките на междуинституционалното и
международното сътрудничество,
— разходите за организиране на симпозиуми и семинари относно информационните и комуникационните технологии,
— разходите за присъствието на журналисти на пленарните заседания, заседанията на комисиите, пресконференциите
и други парламентарни дейности.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
25 000 EUR.

3248

Разходи за аудио-визуална информация
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

17 553 500

17 579 500

Резултат от изпълнението за 2019

19 203 325,75

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— закупуването, наема, поддръжката, поправката и управлението на аудио-визуално техническо оборудване и аудиовизуални инсталации,
— оперативния бюджет на аудио-визуалния сектор (включително услугите под контрола на Парламента и външната
помощ, като технически услуги за радио- и телевизионни станции, създаване, продуциране, копродуциране и
разпространение на аудио-визуални програми, наемане на линии, излъчване на телевизионни и радиопредавания и
други мерки за развитие на отношенията между институцията и органите за аудио-визуално разпространение),
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324

(продължение)

3248

(продължение)
— разходите за преки предавания по интернет на пленарните заседания и заседанията на парламентарните комисии,
— създаване на съответните архиви, гарантиращи постоянния достъп на медиите и гражданите до тази информация,
— разходите във връзка с поддръжката на ИТ инфраструктурата в залите за пресконференции в Брюксел и Страсбург.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
50 000 EUR.
Правно основание

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2002 г. относно насоките на бюджетната процедура за 2003 г.
(ОВ C 47 E, 27.2.2003 г., стр. 72).

Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2002 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на
Парламента за финансовата 2003 година (ОВ C 180 E, 31.7.2003 г., стр. 150).

Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2003 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на
Европейския парламент за финансовата 2004 година (ОВ C 67 E, 17.3.2004 г., стр. 179).

3249

Обмен на информация с националните парламенти
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

235 000

Резултат от изпълнението за 2019

225 000

95 378,09

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходи, извършени за насърчаване на отношенията между Европейския парламент и националните парламенти. Те
са свързани с парламентарните отношения извън тези, обхванати от глави 1 0 и 3 0, обмена на информация и
документация, подпомагането на анализа и управлението на тази информация, включително обмена с Европейския
център за парламентарни изследвания и документация (CERDP),
— финансиране на програми за сътрудничество и схеми за обучение за длъжностните лица на Европейския парламент
и на националните парламенти, и като цяло на дейности за укрепване на парламентарния капацитет.
Тези дейности включват информационни посещения в Европейския парламент в Брюксел, Люксембург или
Страсбург; бюджетните кредити покриват изцяло или частично разноските на участниците, и по-специално
пътните и свързаните с тях разноски, нощувка и дневни пари,
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324

(продължение)

3249

(продължение)
— дейности по сътрудничество, свързани по-специално със законодателната дейност, както и дейности по
документиране, анализ и разпространение на информация, гарантиране на сигурността на домейна www.ipex.eu,
включително действията, провеждани от Европейския център за парламентарни изследвания и документация
(CERDP).

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на сътрудничеството между Европейския парламент и
националните парламенти в областта на парламентарния контрол на ОВППС/ОПСО в съответствие с разпоредбите на
ДЕС и ДФЕС, и по-специално членове 9 и 10 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в
Европейския съюз.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
Правно основание

Председателски съвет на европейските парламентарни асамблеи (юни 1977 г.) и на парламентите на държавите –
членки на Европейския съюз (септември 2000 г., март 2001 г.).

325

Разходи, свързани с бюрата за връзка
Бюджетни кредити 2021

9 400 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

8 900 000

8 080 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на бюрата за връзка на Европейския парламент в
държавите членки:
— разходи за комуникация и информация (информация и обществени мероприятия; създаване, популяризиране,
консултации; семинари; семинари; аудио-визуални или радиопродукции),
— общите разходи и на различни дребни разходи (офис консумативи, телекомуникации, пощенски и куриерски
разходи, обработка, транспорт, съхранение, рекламни предмети без търговска марка, бази данни и абонаменти за
периодични издания, и др.),
— медийните кампании и организирането на програмата „Училища — посланици на ЕС“.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
10 000 EUR.
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ДЯЛ 4
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА
ГЛАВА 4 0 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 4 2 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
ГЛАВА 4 4 — ЗАСЕДАНИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА НАСТОЯЩИ И БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕП
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 4 0
400

Текущи административни разходи и разходи, свързани с
политическите и информационните дейности на поли
тическите групи и независимите членове
Едногодишни бюджетни кредити

402

65 000 000

65 000 000

64 000 000,—

98,46

46 000 000

42 000 000

47 455 223,22

103,16

Едногодишни бюджетни кредити

23 000 000

21 000 000

19 700 000,—

85,65

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

134 000 000

128 000 000 131 155 223,22

97,88

Едногодишни бюджетни кредити

209 443 000

207 659 000 192 869 851,15

92,09

ГЛАВА 4 2 — ОБЩО

209 443 000

207 659 000 192 869 851,15

92,09

Финансиране на европейските политически партии
Едногодишни бюджетни кредити

403

Финансиране на европейските политически фондации

ГЛАВА 4 2
422

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

ГЛАВА 4 4
440

Разходи за заседания и други дейности на бивши членове
на Европейския парламент
Едногодишни бюджетни кредити

442

250 000

240 000

230 000,—

92

Едногодишни бюджетни кредити

250 000

240 000

230 000,—

92

ГЛАВА 4 4 — ОБЩО

500 000

480 000

460 000,—

92

Позиция 4 — Общо

343 943 000

336 139 000 324 485 074,37

94,34

Разходи за заседания и други дейности на Европейската
парламентарна асоциация
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ДЯЛ 4
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

ГЛАВА 4 0 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

400

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности
на политическите групи и независимите членове
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

65 000 000

65 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

64 000 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи на политическите групи и независимите
членове:
— разходи за секретариат, административни и оперативни разходи,
— разходи, свързани с политически и информационни дейности в рамките на политическите дейности на Съюза.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
1 000 000 EUR.
Правно основание
Решение на Бюрото на Европейския парламент от 30 юни 2003 г. относно Правилника относно разходването на
бюджетни кредити по бюджетна позиция 4 0 0, последно изменено на 6 юли 2020 г.

402

Финансиране на европейските политически партии
Бюджетни кредити 2021

46 000 000

Бюджетни кредити 2020

42 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

47 455 223,22

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на политическите партии на европейско равнище. Трябва да се
гарантира добро управление и строг контрол.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
Правно основание
Договор за Европейския съюз, и по-специално член 10, параграф 4 от него.

L 93/230

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ГЛАВА 4 0 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ (продължение)

402

(продължение)
Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 224 от него.
Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута
и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317,
4.11.2014 г., стр. 1).
Решение на Бюрото на Европейския парламент от 1 юли 2019 г. за определяне на процедурите по прилагане на
Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на
европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ С 249, 25.7.2019 г., стр. 2).

403

Финансиране на европейските политически фондации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

23 000 000

21 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

19 700 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на политическите фондации на европейско равнище. Трябва да
се гарантира добро управление и строг контрол.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
Правно основание
Договор за Европейския съюз, и по-специално член 10, параграф 4 от него.
Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 224 от него.
Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута
и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317,
4.11.2014 г., стр. 1).
Решение на Бюрото на Европейския парламент от 1 юли 2019 г. за определяне на процедурите по прилагане на
Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на
европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ С 249, 25.7.2019 г., стр. 2).

ГЛАВА 4 2 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

422

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП
Бюджетни кредити 2021

209 443 000

Бюджетни кредити 2020

207 659 000

Резултат от изпълнението за 2019

192 869 851,15
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ГЛАВА 4 2 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП (продължение)

422

(продължение)
Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите, свързани с персонала и с доставчиците на услуги във връзка с парламентарното съдействие към членовете
на ЕП, както и с разходите, свързани с платежните посредници,
— разходите за командировки и обучение (външни курсове) на акредитираните парламентарни сътрудници, както и
разходите за евентуални компенсации за въглеродните емисии, отделяни във връзка с техните командировки и
пътувания,
— разлики в обменния курс за сметка на бюджета на Европейския парламент съгласно разпоредбите за възстановяване
на разходите за сътрудници на членовете на ЕП, както и разходите за помощни услуги, свързани с управлението на
парламентарните сътрудници,
— заплатите на дипломираните стажанти (стипендии),
— компенсация за учебни посещения при членове на ЕП,
— пътните разходи на стажанти и посетители с учебна цел при членове на ЕП,
— здравна застраховка и застраховка срещу злополука за стажанти и посетители с учебна цел при членове на ЕП,
— разходите във връзка с организирането на информационни сесии или обучения за стажантите.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 775
000 EUR.
Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 21 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 33—44 от тях.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 5а и членове 125—139 от тях.

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 14 април 2014 г. относно мерките по прилагане на дял VII от
Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 10 декември 2018 г. относно правилата за стажантите към членове на
Европейския парламент.

Решение на генералния секретар на Европейския парламент от 18 юни 2019 г. относно вътрешните правила относно
стажовете и учебните посещения в Генералния секретариат на Европейския парламент.
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ГЛАВА 4 4 — ЗАСЕДАНИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА НАСТОЯЩИ И БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

440

Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

250 000

Резултат от изпълнението за 2019

240 000

230 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за заседания на Асоциацията на бившите членове
на Европейския парламент и при необходимост на други свързани с това разходи.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
442

Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

250 000

Резултат от изпълнението за 2019

240 000

230 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за заседания на Европейската парламентарна
асоциация и при необходимост на други свързани с това разходи.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
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ДЯЛ 5
ОРГАН ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И
КОМИТЕТ ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ
ГЛАВА 5 0 — РАЗХОДИ НА ОРГАНА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ
ФОНДАЦИИ И КОМИТЕТА ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

ГЛАВА 5 0
500

Оперативни разходи на Органа за европейските поли
тически партии и европейските политически фондации
Едногодишни бюджетни кредити

501

300 000

285 000

Разходи, свързани с Комитета от независими изтък
нати личности
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

ГЛАВА 5 0 — ОБЩО

300 000

285 000

Позиция 5 — Общо

300 000

285 000

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021
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ДЯЛ 5
ОРГАН ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И
КОМИТЕТ ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ

ГЛАВА 5 0 — РАЗХОДИ НА ОРГАНА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И
КОМИТЕТА ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ

500

Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически
фондации
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

300 000

Резултат от изпълнението за 2019

285 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на Органа за европейските политически партии и
европейските политически фондации, за да се гарантира неговото пълно и независимо функциониране.

Той обхваща по-специално специфични разходи, свързани със задачите на Органа във връзка с професионалното
обучение, закупуването на софтуер и ИТ оборудване, придобиването на експертен опит, за консултантски услуги и
документация, разходи за правни услуги и обезщетения, както и дейности по публикуване и предоставяне на
информация. Той покрива също така съответните разходи във връзка с фактури, издадени от институции, при
превишаване на обема или разходите за стоки или услуги, доставени на Органа от институции по споразумения за
услуги съгласно член 6, параграф 4 и др. от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. Сумата на целевите приходи
съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 300 000 EUR. Тези приходи включват
по-специално подкрепа за дейността на Органа от страна на институции, различни от Европейския парламент, съгласно
член 6, параграф 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.
Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута
и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317,
4.11.2014 г., стр. 1), и по-специално член 6, параграфи 1 и 7 от него.

501

Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
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ГЛАВА 5 0 — РАЗХОДИ НА ОРГАНА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И
КОМИТЕТА ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ (продължение)

501

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със секретариата и с финансирането на
Комитета от независими изтъкнати личности.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100
EUR.
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута
и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317,
4.11.2014 г., стр. 1), и по-специално член 11, параграф 2 от него.
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ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 10 0 —
ГЛАВА 10 1 —
ГЛАВА 10 3 —
ГЛАВА 10 4 —
ГЛАВА 10 5 —
ГЛАВА 10 6 —
ГЛАВА 10 8 —

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
РЕЗЕРВ ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС
РЕЗЕРВ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА
ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
РЕЗЕРВ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕЗЕРВ ЗА EMAS

Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

ГЛАВА 10 0

Резултат от
изпълнението за
2019

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

4 500 000

5 151 000

0,—

4 500 000

5 151 000

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 8 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 10 — Общо

4 500 000

5 151 000

0,—

ГЛАВА 10 0 — ОБЩО

ГЛАВА 10 1
ГЛАВА 10 1 — ОБЩО

ГЛАВА 10 3
ГЛАВА 10 3 — ОБЩО

ГЛАВА 10 4
ГЛАВА 10 4 — ОБЩО

ГЛАВА 10 5
ГЛАВА 10 5 — ОБЩО

ГЛАВА 10 6
ГЛАВА 10 6 — ОБЩО

ГЛАВА 10 8

% 2019/2021

0

0
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ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 10 0 — ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

4 500 000

Резултат от изпълнението за 2019

5 151 000

0,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на непредвидените разходи, произтичащи от решенията относно
бюджета, взети през текущата финансова година.

ГЛАВА 10 3 — РЕЗЕРВ ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за подготовка на институцията за разширяването на
ЕС.

ГЛАВА 10 4 — РЕЗЕРВ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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ГЛАВА 10 4 — РЕЗЕРВ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА (продължение)

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за информационната и комуникационната политика.

ГЛАВА 10 5 — ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за инвестиции в недвижими имоти и дейности по
оборудването на институцията. От Бюрото на Европейския парламент се изисква да приеме последователна и отговорна
дългосрочна стратегия в областта на недвижимото имущество, която взема предвид специфичния проблем с
увеличаването на разходите за поддръжка, нуждите от обновяване и разходите за сигурност, и гарантира устойчивостта
на бюджета на Европейския парламент.

ГЛАВА 10 6 — РЕЗЕРВ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за приоритетни проекти на институцията, които са в
процес на реализация.

ГЛАВА 10 8 — РЕЗЕРВ ЗА EMAS
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки

Във връзка с решенията, които следва да бъдат взети от Бюрото на Европейския парламент за изпълнение на плана за
действие EMAS, по-специално след въглеродния одит на Европейския парламент, този бюджетен кредит е
предназначен за обезпечаване на съответните бюджетни редове за оперативни разходи.
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ПЕРСОНАЛ
Раздел I — Европейски парламент

2021
Категория и
степен

2020
Временни длъжности

Постоянни длъжности
Други

Олитически
групи

Временни длъжности
Постоянни длъжности
Други

Олитически
групи

Без категория

1

—

—

—

1

—

—

—

AD 16

13

—

1

7

13

—

1

7

AD 15

54

—

1

5

54

—

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

424

8

2

38

AD 12

339

—

15

61

339

—

13

61

AD 11

220

—

6

28

175

—

8

28

AD 10

439

—

11

43

389

—

11

33

AD 9

468

—

9

56

478

—

9

58

AD 8

251

—

4

50

261

—

4

51

AD 7

160

—

9

62

205

—

7

63

AD 6

106

—

4

66

86

—

6

53

AD 5

99

—

4

65

101

—

4

84

2 785

10

73

517

2 737

10

73

517

AST 11

104

10

—

37

99

10

—

37

AST 10

68

—

19

35

68

—

19

35

AST 9

588

—

8

41

573

—

6

39

AST 8

267

—

8

42

297

—

10

44

AST 7

283

—

4

50

283

—

2

48

AST 6

423

—

12

79

383

—

13

65

AST 5

414

—

7

88

424

—

8

87

AST 4

216

—

4

69

281

—

1

73

AST 3

78

—

12

71

83

—

15

75

AST 2

4

—

—

47

4

—

—

52

AST 1

1

—

—

59

1

—

—

63

2 446

10

74

618

2 496

10

74

618

Междинен
сбор AD

Междинен
сбор AST
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2021

2020

Категория и
степен

Временни длъжности
Постоянни длъжности

Олитически
групи

Други

Олитически
групи

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

5

—

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

30

—

—

—

25

—

—

—

AST/SC 2

125

—

—

—

100

—

—

—

AST/SC 1

46

—

—

—

81

—

—

—

Междинен
сбор AST/SC

206

—

—

—

206

—

—

—

5 438 (1)

20 (2)

147 (3)

1 135

5 440 (1)

20 (2)

147 (3)

1 135

Общо
Всичко Общо
(1)
(2)
(3)
(4)

Други

Временни длъжности
Постоянни длъжности

6 720 ( )
4

6 722 ( )
4

От които три повишения ad personam (три AD 14 в AD 15), отпускани в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица.
Виртуален резерв за длъжностните лица, командировани в интерес на службата, който не е включен в общия брой длъжности.
Включително една временна длъжност AD 12 за директора на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации.
Две постоянни длъжности AD, една постоянна AST длъжност, две постоянни длъжности AST/SC, две временни длъжности AD и две временни
длъжности AST за Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации, които не се считат за длъжности на
Европейския парламент, както и 89 постоянни длъжности (1 AD 12, 4 AD 11, 5 AD 10, 43 AD 9, 1 AST 8, 7 AST 7 и 28 AST 6), създадени с цел
да се улесни назначаването на служители на политически групи, които са издържали конкурсите, наречени „Passerelle“, в приложение на член 29,
параграф 4 от Правилника за длъжностните лица. В контекста на споразумението от помирителната процедура за проект на общия бюджет за 2020
г. постовете за конкурсите, наречени „Passerelle“, следва да бъдат премахнати от плана за щатно разписание през 2022 г.

17.3.2021 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

РАЗДЕЛ II
ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ И СЪВЕТ

L 93/241

L 93/242

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ И СЪВЕТ

ПРИХОДИ
Вноска от Европейския съюз за финансирането на разходите на Европейския съвет
и на Съвета за финансовата 2021 година
Бюджетен ред

Сума

Разходи

594 386 954

Собствени ресурси

–59 041 795
Дължими вноски

535 345 159
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Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/243
ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ И СЪВЕТ

ПРИХОДИ
ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията

3001

Специални налози върху възнагражденията
Статия 3 0 0 — Общо

28 196 795

26 188 000

26 378 968,67

93,55

3 862 000

3 992 000

5 159 662,35

133,60

32 058 795

30 180 000

31 538 631,02

98,38

26 983 000

26 180 000

24 970 672,90

92,54

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

3011

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

p.m.

p.m.

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната
схема

p.m.

p.m.

641 878,81
p.m.

Статия 3 0 1 — Общо

26 983 000

26 180 000

25 612 551,71

94,92

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

59 041 795

56 360 000

57 151 182,73

96,80

ГЛАВА 3 1
310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи

p.m.

p.m.

311

Продажба на друго имущество

p.m.

p.m.

2 100,—

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо иму
щество — целеви приходи

p.m.

p.m.

107 563,70

p.m.

p.m.

109 663,70

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

p.m.
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ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

1 815 020,51

Статия 3 2 0 — Общо

p.m.

p.m.

1 815 020,51

Възстановени суми от други институции или органи на
командировъчни разходи — целеви приходи

p.m.

p.m.

p.m.

Приходи от трети страни по отношение на предос
тавянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

p.m.

p.m.

68 223,19

p.m.

p.m.

1 883 243,70

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви
приходи

p.m.

p.m.

10 495 778,60

Приходи с определено предназначение (доходи от фонда
ции, субсидии, дарения и завещания) — целеви приходи

p.m.

p.m.

Други приходи от административни дейности — целеви
приходи

p.m.

p.m.

2 157 611,20

Други приходи от административни дейности

p.m.

p.m.

1 037,92

p.m.

p.m.

12 654 427,72

Бюджетен ред

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 2
320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа
— целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други
институции, агенции и органи на Съюза — целеви приходи

321
322

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

ГЛАВА 3 3
330
331
338
339

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

Позиция 3 — Общо

59 041 795

56 360 000

71 798 517,85

121,61
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ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА

300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

28 196 795

Финансова година 2019

26 188 000

26 378 968,67

Забележки
Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.
Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и
процедурата за прилагане на данък в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).
Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29 февруари 2016 г. за определяне на възнагражденията на високопоставените
служители на ЕС, заемащи публична длъжност (OВ L 58, 4.3.2016 г., стр.1).

3001

Специални налози върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

3 862 000

Финансова година 2019

3 992 000

5 159 662,35

Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а 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 (OВ L 58, 4.3.2016 г., стр.1).

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

26 983 000

Финансова година 2020

Финансова година 2019

26 180 000

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

24 970 672,90
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ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)

301

(продължение)

3011

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

641 878,81

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

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

p.m.

p.m.

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

ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО

310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажбата на недвижимо имущество, принадлежащо на
институциите.
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание
за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан
първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

311

Продажба на друго имущество
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

2 100,—
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ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО (продължение)

311

(продължение)
Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажба или частична подмяна на друго имущество,
принадлежащо на институцията.

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

107 563,70

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

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други институции, агенции и органи на Съюза — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

1 815 020,51

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

321

Възстановени суми от други институции или органи на командировъчни разходи — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание
за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан
първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.
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ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (продължение)

322

Приходи от трети страни по отношение на предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

68 223,19

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

ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

330

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

10 495 778,60

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

331

Приходи с определено предназначение (доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания) — целеви
приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

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

338

Други приходи от административни дейности — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

2 157 611,20
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ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ (продължение)

338

(продължение)
Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на други вноски и възстановени суми във връзка с административните дейности
на институциите..
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 редове, по които е записан първоначалният
разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

339

Други приходи от административни дейности
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

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

Финансова година 2019

1 037,92
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ
ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ
ГЛАВА 4 1 — ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови
сметки

p.m.

p.m.

Други лихви и приходи

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Лихви за забава по отношение на собствените ресурси,
предоставени от държавите членки

p.m.

p.m.

Други лихви за забава

p.m.

p.m.

1,76

ГЛАВА 4 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

1,76

Позиция 4 — Общо

p.m.

p.m.

3 579,72

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 4 0
400
409

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

3 577,96
p.m.
3 577,96

ГЛАВА 4 1
410
419

% 2019/2021
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ

400

409

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови сметки
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

3 577,96

Други лихви и приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

p.m.

p.m.

Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 99 от него.

ГЛАВА 4 1 — ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА

410

Лихви за забава по отношение на собствените ресурси, предоставени от държавите членки
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 99 от него.

419

Други лихви за забава
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

1,76
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ГЛАВА 4 1 — ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА (продължение)

419

(продължение)
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 99 от него.
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ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 3 — МИГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

540 011,60

ГЛАВА 6 6 — ОБЩО

p.m.

p.m.

540 011,60

Позиция 6 — Общо

p.m.

p.m.

540 011,60

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 6 3
632

Управление на границите
ГЛАВА 6 3 — ОБЩО

ГЛАВА 6 6
668

Други вноски и възстановени суми — целеви приходи

% 2019/2021
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ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА

ГЛАВА 6 3 — МИГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ

632

Управление на границите
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

Забележки
Вноски по административните разходи, произтичащи от Споразумението от 18 май 1999 г., сключено между Съвета на
Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия, относно асоциирането на тези две държави към
изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36), и
по-специално член 12 от него.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане
на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният
разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.
Правно основание
Решение 1999/437/EО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението,
сключено от Съвета на Европейския съюз с Република Исландия и Кралство Норвегия за асоциирането на последните в
процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31).

ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ

668

Други вноски и възстановени суми — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

540 011,60

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тази статия е предназначена за вписване на всички приходи,
непредвидени в другите части от дял 6, които са използвани за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за
финансиране на разходите, към които са разпределени тези приходи..
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 редове, по които е записан първоначалният
разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.
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РАЗХОДИ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)
Дял
Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението
за 2019

1 761 000

1 125 000

1 037 300,41

342 791 545

341 218 000

318 417 517,61

1

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ

10

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

11

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

12

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

14 129 909

14 069 000

12 014 036,56

13

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В
ИНСТИТУЦИИТЕ

11 794 000

10 172 000

9 586 474,62

370 476 454

366 584 000

341 055 329,20

Позиция 1 — Общо

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

20

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

57 151 000

56 644 000

58 794 678,33

21

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

56 627 000

53 990 000

50 675 797,49

22

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

110 132 500

113 415 000

86 473 791,63

223 910 500

224 049 000

195 944 267,45

Позиция 2 — Общо

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ПРОВИЗИИ

p.m.

p.m.

0,—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

594 386 954

590 633 000

Позиция 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

536 999 596,65
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ДЯЛ 1
ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ
ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 1 0
100

Възнаграждения и други права

1000

Основна заплата
Едногодишни бюджетни кредити

1001

365 000

350 000

338 188,32

92,65

75 000

74 000

69 055,14

92,07

25 000

11 000

8 277,91

33,11

Едногодишни бюджетни кредити

16 000

15 000

12 793,68

79,96

Едногодишни бюджетни кредити

1 075 000

475 000

608 985,36

56,65

1 037 300,41

66,66

1 037 300,41

58,90

Права съгласно заеманата длъжност
Едногодишни бюджетни кредити

1002

Права съобразно личното положение
Едногодишни бюджетни кредити

1003

1004

1006

Разходи за социално осигуряване

Други разходи за управление

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на
служебното правоотношение
Едногодишни бюджетни кредити

1007

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Годишно адаптиране на възнагражденията
Едногодишни бюджетни кредити
Статия 1 0 0 — Общо

1 556 000

925 000

Едногодишни бюджетни кредити

205 000

200 000

Статия 1 0 1 — Общо

205 000

200 000

101

Прекратяване на служебно правоотношение

1010

Преходни обезщетения

102

Провизии

1020

Провизии при промяна на правата
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Статия 1 0 2 — Общо

p.m.

p.m.

1 761 000

1 125 000

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО
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ГЛАВА 1 1 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 1 1
110

Възнаграждения и други права

1100

Основни заплати
Едногодишни бюджетни кредити

1101

1 697 000

1 302 747,74

73,73

65 201 091

67 144 000

62 368 847,31

95,66

10 519 909

10 352 000

9 737 350,53

92,56

Едногодишни бюджетни кредити

147 000

143 000

130 952,98

89,08

Едногодишни бюджетни кредити

1 257 545

1 248 000

899 127,15

71,50

1 855 000

1 895 000

1 498 500,—

80,78

Едногодишни бюджетни кредити

3 885 364

3 834 000

Статия 1 1 0 — Общо

341 090 545

340 775 000 317 844 153,41

93,18

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с
личното положение на служителя

Разходи за социално осигуряване
Едногодишни бюджетни кредити

1104

1105

1106

Корекционни коефициенти към заплатата

Извънреден труд

Права съгласно Правилника за длъжностните лица при встъпване в
длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотно
шение
Едногодишни бюджетни кредити

1107

Годишно адаптиране на възнагражденията

111

Прекратяване на служебно правоотношение

1110

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (по
членове 41, 42 и 50 от Правилника за длъжностните лица)
Едногодишни бюджетни кредити

1111

1 543 000

363 000

29 241,36

1,90

Обезщетения за персонала, чието служебно правоотношение е
прекратено
Едногодишни бюджетни кредити

1112

94,33

1 767 000

Едногодишни бюджетни кредити
1103

254 462 000 241 906 627,70

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със
заеманата длъжност
Едногодишни бюджетни кредити

1102

256 457 636

p.m.

p.m.

Право на пенсия на бивши генерални секретари
Едногодишни бюджетни кредити

158 000

80 000

544 122,84

344,38

Статия 1 1 1 — Общо

1 701 000

443 000

573 364,20

33,71

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

342 791 545

341 218 000 318 417 517,61

92,89

L 93/258

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ И СЪВЕТ

ГЛАВА 1 2 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ
ГЛАВА 1 3 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 1 2
120

Друг персонал и външни услуги

1200

Друг персонал
Едногодишни бюджетни кредити

1201

1202

1203

1204

11 455 364

11 250 000

10 035 315,42

87,60

Едногодишни бюджетни кредити

1 244 000

1 213 000

947 492,—

76,16

Едногодишни бюджетни кредити

770 000

706 000

677 980,37

88,05

Едногодишни бюджетни кредити

385 000

493 000

189 277,27

49,16

235 000

235 000

163 971,50

69,78

Едногодишни бюджетни кредити

40 545

172 000

Статия 1 2 0 — Общо

14 129 909

14 069 000

12 014 036,56

85,03

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

14 129 909

14 069 000

12 014 036,56

85,03

Едногодишни бюджетни кредити

156 000

156 000

112 559,33

72,15

Едногодишни бюджетни кредити

2 539 000

2 413 000

2 397 905,—

94,44

Статия 1 3 0 — Общо

2 695 000

2 569 000

2 510 464,33

93,15

27 000

30 000

11 000,—

40,74

130 000

117 000

116 999,31

90

Командировани национални експерти

Стажове

Външни услуги

Допълнителни услуги за служба <1<Преводи<1<
Едногодишни бюджетни кредити

1207

Годишно адаптиране на възнагражденията

ГЛАВА 1 3
130

Разходи за управление на персонала

1300

Различни разходи във връзка с набирането на персонал

1301

Професионално развитие

131

Мерки за подпомагане на персонала на институциите

1310

Безвъзмездни средства за специално подпомагане
Едногодишни бюджетни кредити

1311

Социални контакти между членовете на персонала
Едногодишни бюджетни кредити
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ГЛАВА 1 3 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ (продължение)
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

131

(продължение)

1312

Допълнителна помощ за лица с увреждания

1313

250 000

208 000

208 310,84

83,32

Едногодишни бюджетни кредити

72 000

66 000

75 245,33

104,51

Статия 1 3 1 — Общо

479 000

421 000

411 555,48

85,92

390 000

415 000

350 941,88

89,99

Други социални разходи

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи с
институциите

1320

Медицинско обслужване
Едногодишни бюджетни кредити
Ресторанти и столови
Едногодишни бюджетни кредити

1322

2 605 000

2 837 000

2 383 512,93

91,50

Едногодишни бюджетни кредити

900 000

Статия 1 3 2 — Общо

3 895 000

3 252 000

2 734 454,81

70,20

3 240 000

3 130 000

3 030 000,—

93,52

Едногодишни бюджетни кредити

1 485 000

800 000

900 000,—

60,61

Статия 1 3 3 — Общо

4 725 000

3 930 000

3 930 000,—

83,17

p.m.

p.m.
9 586 474,62

81,28

366 584 000 341 055 329,20

92,06

Командировки

1331

Разходи за командировки на Генералния секретариат на Съвета
Едногодишни бюджетни кредити

134

p.m.

Междуинституционално сътрудничество в областта на управле
нието на човешките ресурси

133

1332

p.m.

Детски ясли и детски заведения
Едногодишни бюджетни кредити

1323

% 2019/2021

Едногодишни бюджетни кредити

132

1321

Резултат от
изпълнението за
2019

Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет

Финансова подкрепа за акредитирани Европейски
училища от тип 2
Едногодишни бюджетни кредити
ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

11 794 000

Позиция 1 — Общо

370 476 454

10 172 000
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ДЯЛ 1
ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

100

Възнаграждения и други права

1000

Основна заплата
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

365 000

Резултат от изпълнението за 2019

350 000

338 188,32

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на основната заплата на председателя на Европейския съвет.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
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).

1001

Права съгласно заеманата длъжност
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

75 000

Резултат от изпълнението за 2019

74 000

69 055,14

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на правата на председателя на Европейския съвет съгласно
заеманата длъжност.
Правно основание
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).
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

1002

Права съобразно личното положение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

25 000

Резултат от изпълнението за 2019

11 000

8 277,91
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ (продължение)

100

(продължение)

1002

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на правата на председателя на Европейския съвет съобразно
личното положение.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29 февруари 2016 г. за определяне на възнагражденията на високопоставените
служители на ЕС, заемащи публична длъжност (OВ L 58, 4.3.2016 г., стр. 1).

1003

Разходи за социално осигуряване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

16 000

Резултат от изпълнението за 2019

15 000

12 793,68

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на внасяните от работодателя осигурителни вноски за председателя
на Европейския съвет.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29 февруари 2016 г. за определяне на възнагражденията на високопоставените
служители на ЕС, заемащи публична длъжност (OВ L 58, 4.3.2016 г., стр. 1).

1004

Други разходи за управление
Бюджетни кредити 2021

1 075 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

475 000

608 985,36

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за:
— пътни разходи и свързани с тях надбавки за дневни разходи и допълнителни или извънредни разходи, направени
при командировки от председателя на Европейския съвет,
— представителни разходи на председателя на Европейския съвет, които са свързани с изпълнението на неговите
задължения и като част от дейността на институцията,
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ (продължение)

100

(продължение)

1004

(продължение)
— разходи с временен характер, свързани с встъпване в длъжност или с изтичането на мандата на председателя на
Европейския съвет.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

1006

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на правата на председателя на Европейския съвет, свързани с
встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

1007

Годишно адаптиране на възнагражденията
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на финансовото отражение при промяна на възнаграждението
на председателя на Европейски съвет.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

101

Прекратяване на служебно правоотношение

1010

Преходни обезщетения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

205 000

Резултат от изпълнението за 2019

200 000

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на преходните надбавки за председателя на Европейския съвет.
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ (продължение)

101

(продължение)

1010

(продължение)
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание

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

102

Провизии

1020

Провизии при промяна на правата
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото отражение при промяна на правата на
председателя на Европейския съвет.

Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание

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

ГЛАВА 1 1 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

Забележки

Бюджетните кредити, въведени в тази глава, се определят на базата на щатното разписание на Европейския съвет и
Съвета за финансовата година.

Към заплатите, надбавките и плащанията се прилага фиксирано намаление от 5,0 %, за да се вземе предвид фактът, че не
всички длъжности в щатното разписание на са заети във всеки един момент.
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ГЛАВА 1 1 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

110

Възнаграждения и други права

1100

Основни заплати
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

256 457 636

254 462 000

Резултат от изпълнението за 2019

241 906 627,70

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на основните възнаграждения, неползвания годишен отпуск и
допълнителните плащания за ръководни функции на длъжностните лица и срочно наетите служители, заемащи
длъжност, включена в щатното разписание.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

1101

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 767 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 697 000

1 302 747,74

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване предимно на следните плащания на длъжностните лица и срочно
наетите служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание:
— надбавки за секретарски услуги,
— надбавки за настаняване и транспорт,
— фиксирани надбавки за пътуване в границите на страната,
— надбавки за работа на смени или дежурства на длъжностното лице в местоработата му или в домашни условия,
— други надбавки и изплащания,
— извънреден труд (шофьори, служители по сигурността и секретари на генералния секретар/председателя на
Европейския съвет).
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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 1 1 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

110

(продължение)

1102

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

65 201 091

67 144 000

Резултат от изпълнението за 2019

62 368 847,31

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване предимно на следните плащания на длъжностни лица и срочно
наети служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание:
— надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава,
— надбавки за жилищни нужди, за дете на издръжка и за обучение,
— обезщетение за отпуск за отглеждане на дете или отпуск по семейни причини,
— плащане на пътните разноски на длъжностни лица или срочно наети служители, техните съпрузи и лицата на тяхна
издръжка от местоработата им до мястото им на произход,
— различни надбавки и безвъзмездни средства.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

1103

Разходи за социално осигуряване
Бюджетни кредити 2021

10 519 909

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

10 352 000

9 737 350,53

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване предимно на следните плащания на длъжностни лица и срочно
наети служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание:
— осигуряване за болест, злополука, професионално заболяване и други разходи за социално осигуряване,
— осигуряване за безработица на срочно наети служители, както и плащания, извършвани от институцията в полза на
срочно наети служители за учредяване или запазване на пенсионни права в тяхната държава на произход.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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ГЛАВА 1 1 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

110

(продължение)

1103

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1104

Корекционни коефициенти към заплатата
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

147 000

Резултат от изпълнението за 2019

143 000

130 952,98

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на корекционните коефициенти, приложими към
възнаграждението и към частта от възнаграждението, преведено в държава, различна от държавата на месторабота, за
длъжностни лица и срочно наети служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

1105

Извънреден труд
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 257 545

Резултат от изпълнението за 2019

1 248 000

899 127,15

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за заплащането на извънреден труд в съответствие с правното основание.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него и приложение VI към
Правилника.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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ГЛАВА 1 1 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

110

(продължение)

1106

Права съгласно Правилника за длъжностните лица при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на
служебното правоотношение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 855 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 895 000

1 498 500,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— пътните разноски, изплащани на длъжностите лица и срочно наетите служители (включително членовете на
семействата им) при встъпване в длъжност, прекратяване на служебното правоотношение или прехвърляне на друго
място на работа,
— надбавките за настаняване и пренастаняване и разноските за преместване, които се дължат на длъжностните лица и
срочно наетите служители, които са длъжни да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност или при
преместване на друго място на работа, както и при окончателно напускане на институцията, последвано от
пренастаняване,
— дневните надбавки за престой, изплащани на длъжностни лица и срочно наети служители, които представят
доказателства за наложила се промяна на обичайното им местопребиваване поради встъпване в длъжност или след
преместване на нова месторабота,
— обезщетение при уволнение на длъжностно лице, назначено със срок за изпитване, чието правоотношение е
прекратено, тъй като работата му е очевидно незадоволителна,
— обезщетение за срочно нает служител, чийто договор е прекратен от институцията.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

1107

Годишно адаптиране на възнагражденията
Бюджетни кредити 2021

3 885 364

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

3 834 000

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото отражение при промяна на възнаграждението на
длъжностните лица и срочно наетите служители.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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111

Прекратяване на служебно правоотношение

1110

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (по членове 41, 42 и 50 от Правилника за длъжностните лица)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 543 000

Резултат от изпълнението за 2019

363 000

29 241,36

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за длъжностни лица:
— в неактивна заетост вследствие на съкращение на щатните бройки в институциите,
— заемащи длъжности в степен AD 16 или AD 15, предсрочно пенсионирани в интерес на службата.
Той покрива и здравноосигурителната вноска от страна на работодателя и отражението на корекционните коефициенти,
приложими към тези обезщетения.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

1111

Обезщетения за персонала, чието служебно правоотношение е прекратено
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— обезщетенията, които следва да бъдат изплатени съгласно Правилника за длъжностните лица или Регламент (ЕО,
Евратом) № 1747/2002,
— здравноосигурителната вноска от страна на работодателя за лица, които имат право на обезщетенията,
— отражението на корекционните коефициенти, приложими за отделните обезщетения.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
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ГЛАВА 1 1 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

111

(продължение)

1111

(продължение)
Регламент (ЕО, Евратом) № 1747/2002 на Съвета от 30 септември 2002 г. за въвеждане на специални мерки, в
контекста на модернизацията на институцията, за прекратяване на служебното правоотношение на длъжностни лица
на Европейските общности, назначени на постоянна длъжност в Съвета на Европейския съюз (ОВ L 264, 2.10.2002 г.,
стр. 5).

1112

Право на пенсия на бивши генерални секретари
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

158 000

Резултат от изпълнението за 2019

80 000

544 122,84

Забележки
Този бюджетен кредити е предназначен да покрие пенсиите за осигурителен стаж и възраст на бившите генерални
секретари на институциите.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29 февруари 2016 г. за определяне на възнагражденията на високопоставените
служители на ЕС, заемащи публична длъжност (OВ L 58, 4.3.2016 г., стр. 1).

ГЛАВА 1 2 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

120

Друг персонал и външни услуги

1200

Друг персонал
Бюджетни кредити 2021

11 455 364

Бюджетни кредити 2020

11 250 000

Резултат от изпълнението за 2019

10 035 315,42

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи: възнаграждение на други служители,
включително със спомагателни функции, договорно наети, местни и специални съветници (по смисъла на Условията за
работа на другите служители на Европейския съюз), социалноосигурителните вноски от страна на работодателя, както
и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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ГЛАВА 1 2 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ (продължение)

120

(продължение)

1200

(продължение)
Правно основание
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1201

Командировани национални експерти
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 244 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 213 000

947 492,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетения и административни разходи във връзка с
командироване на национални експерти.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Решение (ЕС) 2015/1027 на Съвета от 23 юни 2015 г. относно правилата, приложими за националните експерти,
командировани към генералния секретариат на Съвета, и за отмяна на Решение 2007/829/EО (OB L 163, 30.6.2015 г.,
стр. 40).

1202

Стажове
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

770 000

Резултат от изпълнението за 2019

706 000

677 980,37

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие стипендии за стажанти, пътни разноски и командировъчни за
стажанти, както и разходи за осигуряване срещу злополука и болест по време на стажа, в съответствие с правното
основание.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Решение № 40/17 на Генералния секретариат на Съвета относно правилата за стажовете в Генералния секретариат на
Съвета на Европейския съюз.
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ГЛАВА 1 2 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ (продължение)

120

(продължение)

1203

Външни услуги
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

385 000

Резултат от изпълнението за 2019

493 000

189 277,27

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички услуги, извършвани от лица, които не са свързани с
институцията, по-специално:
— срочно наети служители за различни услуги,
— допълнителен персонал за заседания в Люксембург и Страсбург,
— разрешения за достъп до класифицирана информация на персонала,
— експерти в областта на условията на труд.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

1204

Допълнителни услуги за служба „Преводи“
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

235 000

Резултат от изпълнението за 2019

235 000

163 971,50

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с преводачески услуги, предоставяни от
външни преводачески агенции, от една страна с цел поемане на част от работата на Службата за преводи на Съвета в
случаи на свръхнатоварване, и от друга — с цел проверка на преводите на споразумения, договори и други
договорености с трети държави на езици, различни от официалните езици на ЕС. Тези бюджетни кредити са
предназначени също така за покриване на разходите, свързани с развойните проекти на Съвета в областта на преводите.
Разходите за работата, възложена от Съвета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, също се покриват
от настоящия бюджетен кредит.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

1207

Годишно адаптиране на възнагражденията
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

40 545

Резултат от изпълнението за 2019

172 000
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ГЛАВА 1 2 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ (продължение)

120

(продължение)

1207

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото отражение при промяна на възнаграждението на
другите служители.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

ГЛАВА 1 3 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ

130

Разходи за управление на персонала

1300

Различни разходи във връзка с набирането на персонал
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

156 000

Резултат от изпълнението за 2019

156 000

112 559,33

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за организиране на конкурси, предвидени в член 3 от Решение 2002/621/ЕО, както и пътните и дневни
разходи на кандидатите, поканени да се явят на събеседване и на медицински прегледи,
— разходи за организиране на процедури за подбор на срочно наети, със спомагателни функции и местни служители,
— разходи, свързани с работата на комисиите и експертните групи за подбор, по-специално разходи за специализирани
тестове за определяне на компетентността на кандидатите; в надлежно обосновани случаи във връзка с оперативни
нужди и след консултация с Европейската службата за подбор на персонал, тези средства могат да бъдат
използвани за конкурси, организирани от самата институция,
— разходите за организиране на дейности за преквалификация,
— други разходи за набиране на персонал и мобилност, като консултантски услуги и публикуване на обявления за
свободни длъжности.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
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).
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ГЛАВА 1 3 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ (продължение)

130

(продължение)

1300

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

1301

Професионално развитие
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 539 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 413 000

2 397 905,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— организирането на курсове за повишаване на професионалната квалификация и за професионално развитие,
включително междуинституционални и институционални езикови курсове, и на изпити за проверка на
компетенции,
— такси за участие на длъжностни лица в семинари и конференции.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

131

Мерки за подпомагане на персонала на институциите

1310

Безвъзмездни средства за специално подпомагане
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

27 000

Резултат от изпълнението за 2019

30 000

11 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на мерки, предприемани за подпомагане на длъжностни лица и
други служители в особено затруднено положение.
Размерът на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 6 000 EUR.
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ГЛАВА 1 3 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ (продължение)

131

(продължение)

1310

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 24 и 76 от него.

1311

Социални контакти между членовете на персонала
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

130 000

Резултат от изпълнението за 2019

117 000

116 999,31

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по социалните контакти между членовете на
персонала.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

1312

Допълнителна помощ за лица с увреждания
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

250 000

Резултат от изпълнението за 2019

208 000

208 310,84

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за следните категории инвалиди, като част от политиката за подпомагане на
лицата с увреждания:
— длъжностни лица в служебно правоотношение,
— съпрузи на длъжностни лица в служебно правоотношение,
— всички деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.
Тези бюджетни кредити дават възможност да се правят разходи от немедицинско естество, които се счетат за
необходими, или са последствия от загуба на трудоспособност и са надлежно обосновани, за да бъдат възстановени в
рамките на бюджетните ограничения, след изчерпване на всички права за обезщетение на национално равнище в
държавата на местопребиваване или произход.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

1313

Други социални разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

72 000

Резултат от изпълнението за 2019

66 000

75 245,33
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ГЛАВА 1 3 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ (продължение)

131

(продължение)

1313

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други социални разходи на служителите и техните семейства.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

132

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи с институциите

1320

Медицинско обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

390 000

Резултат от изпълнението за 2019

415 000

350 941,88

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен по-специално за покриване на:
— медицинските разходи, свързани с Европейския съвет и Съвета,
— оперативните разходи за медицинските пунктове, разходи за консумативи, медицинска помощ и медицинско
оборудване,
— разходите, свързани с медицински прегледи (при наемане на нови служители и годишен преглед),
— разходите, свързани с комисиите за установяване на инвалидност и конкретни експертизи,
— разходите, свързани с очила за работа на екран.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Вътрешно указание № 2/2010, прието от генералния секретар, относно възстановяването на разходи, свързани с очила
за работа на екран.

1321

Ресторанти и столови
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
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ГЛАВА 1 3 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ (продължение)

132

(продължение)

1321

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнаграждението за услугите, предоставяни от лицето, което
стопанисва ресторантите и столовете.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

1322

Детски ясли и детски заведения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 605 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 837 000

2 383 512,93

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— участието на Съвета в разходите за център за най-малките деца и други ясли и детски заведения (следва да се изплати
на Комисията),
— разходите за управление и поддържане на детската ясла на Съвета.
Приходите от вноски на родителите и от вноски на организации, които са работодатели на родителите, са основание за
целеви приходи.
Размерът на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 916 000
EUR.

1323

Междуинституционално сътрудничество в областта на управлението на човешките ресурси
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

900 000

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за споразумения за нивото на обслужване, свързани с
услуги за управление на персонала, фактурирани от Комисията.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21 от Финансовия регламент: p.m.
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Командировки

1331

Разходи за командировки на Генералния секретариат на Съвета
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 240 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 130 000

3 030 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с командировки и пътни разходи на
персонала на Генералния секретариат на Съвета във връзка с изпълнение на служебни задължения, включително
транспортни разходи, изплащане на надбавки за дневни разходи за командировки и допълнителни или специални
разходи, свързани с командировки.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

1332

Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 485 000

Резултат от изпълнението за 2019

800 000

900 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с командировки и пътни разходи на
персонала на кабинета и на друг персонал, прикрепен към председателя на Европейския съвет за специфични дейности
на Европейския съвет, включително транспортни разходи, изплащане на надбавки за дневни разходи за командировки
и допълнителни или специални разходи, свързани с командировки.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

134

Финансова подкрепа за акредитирани Европейски училища от тип 2
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
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(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовата вноска на Съвета за Европейските училища от тип
2, акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища, или за възстановяване в полза на Комисията на
финансовата вноска за Европейските училища от тип 2, акредитирани от Управителния съвет на Европейските
училища, изплащана от Европейската комисия от името на Съвета въз основа на споразумението за нивото на
обслужване, подписано с Комисията. Той покрива разходите във връзка с децата на длъжностните лица на Съвета,
записани в посочените училища според Правилника за длъжностните лица.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Решение на Комисията от 1 август 2013 г. относно привеждането в действие на вноската на ЕС, заплащана на
пропорционален принцип на училищата, акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища, според броя
на приетите деца на служители на ЕС, заменящо Решение C(2009) 7719 на Комисията, изменено с Решение C(2010)
7993 на Комисията (OВ C 222, 2.8.2013г., стр. 8).
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ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 0
200

Сгради

2000

Наем
Едногодишни бюджетни кредити

2001

2 321 000

2 155 000

1 224 682,18

52,77

Едногодишни бюджетни кредити

743 000

918 000

997 120,47

134,20

Статия 2 0 0 — Общо

14 392 000

14 043 000

17 471 455,31

121,40

Едногодишни бюджетни кредити

18 735 000

18 873 000

17 943 850,06

95,78

4 689 000

4 396 000

4 476 449,22

95,47

Едногодишни бюджетни кредити

18 493 000

18 493 000

18 178 135,84

98,30

Едногодишни бюджетни кредити

285 000

285 000

264 792,16

92,91

Едногодишни бюджетни кредити

557 000

554 000

459 995,74

82,58

Статия 2 0 1 — Общо

42 759 000

42 601 000

41 323 223,02

96,64

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

57 151 000

56 644 000

58 794 678,33

102,88

Дейности по обезопасяване на помещения

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборуд
ването на сгради

Почистване и поддръжка

Потребление на вода, газ, електричество и отопление
Едногодишни бюджетни кредити

2014

p.m.

137,21

2010

2013

p.m.

14 915 773,82

Разходи, свързани със сградите

2012

p.m.

10 465 000

201

2011

p.m.

10 871 000

Едногодишни бюджетни кредити
2005

73,06

Дейности по оборудване и инсталиране
Едногодишни бюджетни кредити

2004

333 878,84

Придобиване на недвижимо имущество
Едногодишни бюджетни кредити

2003

505 000

Годишни плащания по договори за дългосрочен наем
Едногодишни бюджетни кредити

2002

457 000

Охрана и наблюдение на сградите

Застраховки

Други разходи, свързани със сградите
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ГЛАВА 2 1 — КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 1
210

Придобиване на оборудване и софтуер

2100

Придобиване на оборудване и софтуер
Едногодишни бюджетни кредити

2101

12 731 928

10 138 000

10 323 567,37

81,08

25 565 072

25 108 000

25 251 764,29

98,77

Едногодишни бюджетни кредити

6 999 000

7 318 000

6 554 434,38

93,65

Едногодишни бюджетни кредити

1 820 000

1 945 000

1 949 168,12

107,10

Статия 2 1 0 — Общо

47 116 000

44 509 000

44 078 934,16

93,55

Едногодишни бюджетни кредити

951 000

1 171 000

1 174 395,64

123,49

3 958 000

3 009 000

2 804 677,86

70,86

100 000

310 000

413 659,46

413,66

Едногодишни бюджетни кредити

3 134 000

2 707 000

1 173 716,38

37,45

Статия 2 1 2 — Общо

7 192 000

6 026 000

4 392 053,70

61,07

Едногодишни бюджетни кредити

1 368 000

2 284 000

1 030 413,99

75,32

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

56 627 000

53 990 000

50 675 797,49

89,49

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването
на компютърни системи
Едногодишни бюджетни кредити

2102

2103

211

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

Телекомуникации

Обзавеждане

212

Техническо оборудване и инсталации

2120

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации
Едногодишни бюджетни кредити

2121

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването
на техническо оборудване и инсталации
Едногодишни бюджетни кредити

2122

213

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо обо
рудване и инсталации

Транспорт
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ГЛАВА 2 2 — ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 2
220

Заседания и конференции

2200

Пътни разходи на делегации

2201

2202

2203

2204

Едногодишни бюджетни кредити

15 505 000

17 228 000

18 694 243,—

120,57

Едногодишни бюджетни кредити

513 000

495 000

551 000,—

107,41

Едногодишни бюджетни кредити

80 000 000

81 450 000

51 331 235,32

64,16

Едногодишни бюджетни кредити

150 000

160 000

111 818,16

74,55

4 779 000

4 980 000

4 167 268,84

87,20

Едногодишни бюджетни кредити

315 000

650 000

256 157,21

81,32

Статия 2 2 0 — Общо

101 262 000

104 963 000

75 111 722,53

74,18

Едногодишни бюджетни кредити

2 655 000

2 350 000

3 901 125,76

146,94

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Разни пътни разноски

Разходи за устен превод

Представителни разходи

Различни разходи във връзка със заседания
Едногодишни бюджетни кредити

2205

Организиране на конференции, конгреси и заседания

221

Информация

2210

Разходи за документация и библиотека

2211

2212

Официален вестник

Общи публикации
Едногодишни бюджетни кредити

2213

270 000

300 000

219 999,—

81,48

Едногодишни бюджетни кредити

4 585 500

4 585 000

5 281 744,12

115,18

Статия 2 2 1 — Общо

7 510 500

7 235 000

10 092 179,71

134,37

Едногодишни бюджетни кредити

398 000

358 000

399 425,36

100,36

Едногодишни бюджетни кредити

50 000

55 000

55 000,—

110

Информация и обществени мероприятия

223

Разни разходи

2230

Канцеларски материали

2231

689 310,83

Пощенски разходи
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ГЛАВА 2 2 — ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

223

(продължение)

2232

Разходи за проучване, изследвания и консултации
Едногодишни бюджетни кредити

2233

2237

10

p.m.

p.m.

18 000

18 000

18 000,—

100

10 000

10 000

4 003,38

40,03

Едногодишни бюджетни кредити

550 000

450 000

632 720,74

115,04

Едногодишни бюджетни кредити

289 000

281 000

156 239,91

54,06

Статия 2 2 3 — Общо

1 360 000

1 217 000

1 269 889,39

93,37

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

110 132 500

113 415 000

86 473 791,63

78,52

Позиция 2 — Общо

223 910 500

224 049 000 195 944 267,45

87,51

Разходи за финансово обслужване
Едногодишни бюджетни кредити

2236

4 500,—

Пренасяне
Едногодишни бюджетни кредити

2235

45 000

% 2019/2021

Междуинституционално сътрудничество
Едногодишни бюджетни кредити

2234

45 000

Резултат от
изпълнението за
2019

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и
компенсации

Други оперативни разходи
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ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

200

Сгради

2000

Наем
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

457 000

Резултат от изпълнението за 2019

505 000

333 878,84

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наеми и данъци върху сградите, заемани от Европейския съвет и
Съвета, и наема за заседателни зали, складове и паркоместа:
— сгради в Брюксел,
— сгради в Люксембург (Киршберг).
Размерът на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 333 000 EUR.
Размерът на заявените бюджетни кредити бе намален, като се взе предвид размерът на прогнозираните целеви приходи.

2001

Годишни плащания по договори за дългосрочен наем
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на годишните вноски за наем на сгради или части от сгради по
силата на съществуващи или бъдещи договори за наем.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2002

Придобиване на недвижимо имущество
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за придобиване на недвижимо имущество.
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (продължение)

200

(продължение)

2002

(продължение)
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2003

Дейности по оборудване и инсталиране
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

10 871 000

Резултат от изпълнението за 2019

10 465 000

14 915 773,82

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по дейности по оборудване, включително:
— оборудване и трансформиране на помещения в съответствие с функционалните изисквания,
— приспособяване на помещенията и техническите инсталации, за да отговарят на действащите изисквания и норми за
безопасност и здравословни условия.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2004

Дейности по обезопасяване на помещения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 321 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 155 000

1 224 682,18

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за дейностите, свързани с оборудване на сгради за
целите на физическата и материална сигурност на хора и имущество.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2005

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

743 000

Резултат от изпълнението за 2019

918 000

997 120,47

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване, inter alia, на разходите за участието на експерти в проучване на
възможностите за приспособяване и разширяване на сградите на институциите.
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (продължение)

200

(продължение)

2005

(продължение)
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

201

Разходи, свързани със сградите

2010

Почистване и поддръжка
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

18 735 000

Резултат от изпълнението за 2019

18 873 000

17 943 850,06

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за почистване и поддръжка:
— почистване на сградите,
— различна поддръжка и ремонти,
— доставка на технически материали,
— договори за поддръжка на различно техническо оборудване (климатични инсталации, отопление, изхвърляне на
отпадъци и асансьори, електрически инсталации и инсталации за сигурност),
— поддръжка на градини и зелени площи.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2011

Потребление на вода, газ, електричество и отопление
Бюджетни кредити 2021

4 689 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

4 396 000

4 476 449,22

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за потребление на вода, газ, електричество и
отопление.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2012

Охрана и наблюдение на сградите
Бюджетни кредити 2021

18 493 000

Бюджетни кредити 2020

18 493 000

Резултат от изпълнението за 2019

18 178 135,84
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201

(продължение)

2012

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване основно на разходите за охрана и наблюдение на сградите, заемани
от Европейския съвет и Съвета.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2013

Застраховки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

285 000

Резултат от изпълнението за 2019

285 000

264 792,16

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на застрахователните премии по договори, сключени със
застрахователни дружества за сградите, заемани от Европейския съвет и Съвета.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2014

Други разходи, свързани със сградите
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

557 000

Резултат от изпълнението за 2019

554 000

459 995,74

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички останали текущи разходи, свързани със сгради, които не
са предвидени в други статии на настоящата глава, по-специално разходи за извозване на отпадъци, указателни
обозначения и наблюдения от специализирани органи.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

ГЛАВА 2 1 — КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

210

Придобиване на оборудване и софтуер

2100

Придобиване на оборудване и софтуер
Бюджетни кредити 2021

12 731 928

Бюджетни кредити 2020

10 138 000

Резултат от изпълнението за 2019

10 323 567,37
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210

(продължение)

2100

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани със закупуване или наемане на оборудване
или софтуер за компютърни системи и приложения.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2101

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

25 565 072

25 108 000

Резултат от изпълнението за 2019

25 251 764,29

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за помощ и обучение, предоставяни от служби за
информационни технологии и консултантски фирми, за експлоатацията и разработването на компютърни системи и
приложения, включително поддръжка за потребители.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2102

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер
Бюджетни кредити 2021

6 999 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

7 318 000

6 554 434,38

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с обслужване и поддръжка на компютърно
оборудване, компютърни системи и софтуерни приложения.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2103

Телекомуникации
Бюджетни кредити 2021

1 820 000

Бюджетни кредити 2020

1 945 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 949 168,12

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за абонамент и за комуникации и за пренос на данни.
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(продължение)

2103

(продължение)
При изготвяне на тази предварителна оценка бе взето предвид повторното използване на средствата от възстановени
разходи за телефонни комуникации.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

211

Обзавеждане
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

951 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 171 000

1 174 395,64

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— закупуване на обзавеждане и специални мебели,
— подмяна на някои мебели, които са закупени най-малко преди 15 години или които не могат да бъдат повторно
използвани,
— наемане на мебели,
— поддръжка и ремонт на обзавеждане.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

212

Техническо оборудване и инсталации

2120

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации
Бюджетни кредити 2021

3 958 000

Бюджетни кредити 2020

3 009 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 804 677,86

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за закупуване или подмяна на различни видове подвижно и
неподвижно техническо оборудване и инсталации, по-специално свързани с архивиране, отдела за закупуване,
безопасност и сигурност, конференции, столове и сгради.
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212

(продължение)

2120

(продължение)
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2121

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

100 000

Резултат от изпълнението за 2019

310 000

413 659,46

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за техническа помощ и ръководство, по-специално
свързани с конференции и столови.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2122

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 134 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 707 000

1 173 716,38

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наемане на техническо оборудване и инсталации и
разходи за обслужването, поддръжката и ремонта на такова техническо оборудване и инсталации.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

213

Транспорт
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 368 000

2 284 000

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване, inter alia, на разходи за:
— придобиване, лизинг и подмяна на автомобилния парк,
— разходите за ползване на коли под наем,

Резултат от изпълнението за 2019

1 030 413,99
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213

(продължение)
— разходите за поддръжка и ремонт на обслужващи автомобили (закупуване на бензин, гуми и др.),
— разходите, свързани с политиката на мобилност, приета от Генералния секретариат на Съвета (в съответствие с
Решение № 178/12 на Генералния секретариат на Съвета).
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

ГЛАВА 2 2 — ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

220

Заседания и конференции

2200

Пътни разходи на делегации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

15 505 000

Резултат от изпълнението за 2019

17 228 000

18 694 243,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие възстановяването на пътните разходи на делегати на държавите членки
в съответствие с решения № 54/18 и № 44/20 на генералния секретар на Съвета.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Решения № 54/18 и № 44/20 на генералния секретар на Съвета относно устния превод за Европейския съвет, Съвета и
неговите подготвителни органи и относно възстановяването на пътни разходи на делегати на държавите — членки на
ЕС.

2201

Разни пътни разноски
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

513 000

Резултат от изпълнението за 2019

495 000

551 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие пътни и дневни разходи за експерти, поканени да присъстват на
заседания или изпратени в мисия от генералния секретар на Съвета или от председателя на Европейския съвет.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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ГЛАВА 2 2 — ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

220

(продължение)

2201

(продължение)
Правно основание
Решение № 21/2009 на заместник генералния секретар на Съвета на Европейския съюз относно възстановяване на
разноските за командировки на лица, които не са длъжностни лица в Съвета на Европейския съюз.
Решение 2010/124/ЕС на Съвета от 25 февруари 2010 г. относно правилата за функциониране на комитета, предвиден
в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз (OВ L 50, 27.2.2010 г., стр. 18).
Решение за изпълнение (EС) 2018/1696 на Съвета от 13 юли 2018 г. относно правилата за работата на комитета по
подбор, предвиден в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за
създаване на Европейска прокуратура (OВ L 282, 12.11.2018 г., стр. 8).

2202

Разходи за устен превод
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

80 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

81 450 000

51 331 235,32

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за устен превод в съответствие с решения № 54/18 и
№ 44/20 на генералния секретар на Съвета.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Решения № 54/18 и № 44/20 на генералния секретар на Съвета относно устния превод за Европейския съвет, Съвета и
неговите подготвителни органи и относно възстановяването на пътни разходи на делегати на държавите — членки на
ЕС.

2203

Представителни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

150 000

Резултат от изпълнението за 2019

160 000

111 818,16

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани със задълженията на институциите под
формата на представителни разходи и разни разходи, различни от кетъринг.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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220

(продължение)

2204

Различни разходи във връзка със заседания
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

4 779 000

Резултат от изпълнението за 2019

4 980 000

4 167 268,84

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, отнасящи се до задълженията на институциите във
връзка с кетъринг (например храна, напитки, закуски), включително стоки и услуги, които биха могли да са свързани с
договори за кетъринг (например перални услуги, закупуване на покривки за маса и на други дребни артикули).
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2205

Организиране на конференции, конгреси и заседания
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

315 000

Резултат от изпълнението за 2019

650 000

256 157,21

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с организирането на конференции, конгреси и
срещи.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

221

Информация

2210

Разходи за документация и библиотека
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 655 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 350 000

3 901 125,76

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходи за закупуване на книги и други издания на хартия или електронен носител за библиотеката,
— разходи за абонамент за вестници, периодични издания, услуги за анализ на тяхното съдържание и други онлайн
публикации (с изключение на информационни агенции); този бюджетен кредит е предназначен също за покриване
на всички разходи за авторски права, произтичащи от възпроизвеждането и разпространяването на подобни
публикации на хартия или електронен носител,
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(продължение)

2210

(продължение)
— разходите за достъп до външни документални и статистически бази данни,
— разходите за абонамент за телеграфни агенции,
— разходи за подвързване и други разходи, необходими за съхранение на книги и периодични издания,
— разходите за медийни проучвания и наблюдение.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2211

Официален вестник
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

689 310,83

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за изготвяне, публикуване и разпространение на
текстове, които Съветът публикува в Официален вестник на Европейския съюз съгласно член 297 от ДФЕС, и влизането
в сила на правни актове на Съюза.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2212

Общи публикации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

270 000

Резултат от изпълнението за 2019

300 000

219 999,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за изготвяне, публикуване на официалните езици на
държавите членки, с традиционни средства (хартия или микрофилм) или с електронни методи, и разпространение на
публикации на Европейския съвет и Съвета, различни от публикуваните в Официален вестник на Европейския съюз.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2213

Информация и обществени мероприятия
Бюджетни кредити 2021

4 585 500

Бюджетни кредити 2020

4 585 000

Резултат от изпълнението за 2019

5 281 744,12

L 93/294

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ И СЪВЕТ

ГЛАВА 2 2 — ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

221

(продължение)

2213

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходи свързани, inter alia, с открити заседания на Съвета и подпомагане на аудиовизуални медии, отразяващи
работата на институциите (наемане на оборудване и договори за радио-телевизионни услуги, закупуване,
поддръжка и ремонт на оборудването, необходимо за радио-телевизионни предавания, външни фотографски услуги
и др.),
— разходите за разпространяване на различна информация и дейности за връзки с обществеността,
— разходи за реклама и разпространение на публикации и обществени мероприятия, свързани с дейностите на
институциите, включително допълнителни разходи за управление и инфраструктура.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

223

Разни разходи

2230

Канцеларски материали
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

398 000

Резултат от изпълнението за 2019

358 000

399 425,36

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за:
— закупуване на хартия,
— фотокопия и такси,
— конкретни доставки на хартия и канцеларски материали (ежедневни материали),
— печатни материали,
— материали за изпращане на поща (пликове, амбалажна хартия, плаки за щемпелуваща машина, печати, рамки),
— материали за работилницата за възпроизвеждане на документи (печатарски мастила, офсетни плаки, филми и
химикали за подготвяне на плаките).
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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ГЛАВА 2 2 — ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

223

(продължение)

2231

Пощенски разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

50 000

Резултат от изпълнението за 2019

55 000

55 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разходи.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2232

Разходи за проучване, изследвания и консултации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

45 000

Резултат от изпълнението за 2019

45 000

4 500,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за проучвания и консултации, възложени на
висококвалифицирани експерти.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2233

Междуинституционално сътрудничество
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с междуинституционални дейности.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2234

Пренасяне
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

18 000

Резултат от изпълнението за 2019

18 000

18 000,—
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ГЛАВА 2 2 — ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

223

(продължение)

2234

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за пренасянето и транспорта на оборудване.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2235

Разходи за финансово обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

10 000

Резултат от изпълнението за 2019

10 000

4 003,38

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички финансови разходи, включително и банкови такси.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2236

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

550 000

Резултат от изпълнението за 2019

450 000

632 720,74

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разноски, които могат да бъдат присъдени на Съвета или Европейския съвет от Съда или Общия съд,
— хонорари, начислявани от външни адвокати, ангажирани да представляват Съвета или Европейския съвет в
съдилища или да консултират Съвета или Европейския съвет по административни и договорни въпроси,
— обезщетения и компенсации, за които Съветът или Европейският съвет могат да носят отговорност,
— разходи за оценки на въздействието, необходими за законодателния процес и възложени на външни доставчици на
услуги.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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ГЛАВА 2 2 — ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

223

(продължение)

2237

Други оперативни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

289 000

Резултат от изпълнението за 2019

281 000

156 239,91

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за:
— застраховки, различни от застраховките на сгради, които са включени в позиция 2 0 1 3,
— разходи за закупуване на работни дрехи за персонала съгласно приетите от ГДА правила, работно оборудване за
персонала, отговорен за семинари, и персонала за вътрешни услуги, и поправка и поддръжка на работните дрехи,
— участие на Съвета в разходите на някои асоциации, чиито дейности са пряко свързани с тези на институциите на
Съюза,
— други оперативни разходи, които не са специално предвидени в предходните бюджетни редове (разни услуги).
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ И СЪВЕТ

ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

ГЛАВА 10 0

Резултат от
изпълнението за
2019

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 0 — ОБЩО

ГЛАВА 10 1

% 2019/2021
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ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

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

Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

ГЛАВА 10 1 — Резерв за непредвидени разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на непредвидени разходи, произтичащи от решения относно
бюджета, взети през текущата финансова година.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ И СЪВЕТ

ПЕРСОНАЛ
Раздел II — Eвропейски съвет и Съвет

2021
Категория и степен

2020

Временни длъжности
Постоянни
длъжности

Временни длъжности

Председател на
Европейския съвет

Други

Постоянни
длъжности

Председател на
Европейския съвет

Други

Без категория

1

—

—

1

—

—

AD 16

8

1

—

8

1

—

AD 15

33 (1)

1

—

33 (1)

1

—

AD 14

140 (2)

2

1

136 (2)

2

1

AD 13

139

3

—

139

3

—

AD 12

192

5

—

195

2

—

AD 11

90

2

1

89

2

1

AD 10

161

2

—

153

5

—

AD 9

249

—

—

241

—

—

AD 8

170

2

—

180

—

—

AD 7

146

1

—

133

3

—

AD 6

96

2

—

107

2

—

AD 5

69

—

—

54

—

—

1 493

21

2

1 468

21

2

AST 11

40

—

—

38

—

—

AST 10

43

—

—

39

—

—

AST 9

190

6

—

187

2

—

AST 8

124

1

—

144

1

—

AST 7

133

1

—

128

1

—

AST 6

191

1

—

191

1

—

AST 5

269

1

—

270

3

—

AST 4

204

1

—

219

1

—

AST 3

97

—

—

109

2

—

AST 2

8

1

—

8

1

—

AST 1

21

—

—

12

—

—

1 320

12

—

1 345

12

—

Междинен сбор
AD

Междинен сбор
AST
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2021
Категория и степен

2020

Временни длъжности
Постоянни
длъжности

Временни длъжности

Председател на
Европейския съвет

Други

Постоянни
длъжности

Председател на
Европейския съвет

Други

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

4

—

—

2

—

—

AST/SC 3

18

—

—

20

—

—

AST/SC 2

68

—

—

68

—

—

AST/SC 1

90

—

—

90

—

—

180

—

—

180

—

—

2 994

33

2

2 994

33

2

Междинен сбор
AST/SC
Общо
Всичко Общо

(1) От които четири AD 16 ad personam.
(2) От които седем AD 15 ad personam.

3 029

3 029
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КОМИСИЯ

ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛ
ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО
ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията

3001

Специални налози върху възнагражденията
Статия 3 0 0 — Общо

725 827 854

696 828 437

673 370 441,63

92,77

67 806 436

66 400 687

63 765 462,27

94,04

793 634 290

763 229 124

737 135 903,90

92,88

301

Вноски по пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала по пенсионноосигурителната схема

361 705 482

345 882 851

334 324 666,78

92,43

3011

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

113 826 094

108 431 636

80 768 378,73

70,96

3012

Вноски на служители в отпуск по пенсионноосигурителната
схема

100 000

100 000

116 627,41

116,63

Вноски на децентрализирани агенции и международни орга
низации

51 515 324

52 393 484

50 607 053,48

98,24

Статия 3 0 1 — Общо

527 146 900

506 807 971

465 816 726,40

88,37

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

1 320 781 190

1 270 037 095 1 202 952 630,30

91,08

3013

ГЛАВА 3 1
310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

311

Продажба на друго имущество

p.m.

p.m.

68 364,98

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо иму
щество — целеви приходи

p.m.

p.m.

20 933 244,51

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

21 001 609,49

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 3 2
320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа
— целеви приходи

3201

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други
отдели в рамките на Комисията — целеви приходи
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КОМИСИЯ

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (продължение)
ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Финансова година
2021

Финансова година
2020

Финансова година
2019

320

(продължение)

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други
институции, агенции и органи на Съюза — целеви приходи

p.m.

p.m.

62 242 471,75

Статия 3 2 0 — Общо

p.m.

p.m.

62 242 471,75

Възстановени суми от други институции или органи
на командировъчни разходи — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Приходи от трети страни във връзка със стоки, услуги
и работа — целеви приходи

p.m.

p.m.

2 805 123,09

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

p.m.

p.m.

65 047 594,84

Възстановяване на недължимо платени суми — целеви
приходи

p.m.

p.m.

14 134 513,76

Приходи с определено предназначение (доходи от фон
дации, субсидии, дарения и завещания) — целеви при
ходи

p.m.

p.m.

0,—

Получени застрахователни обезщетения — целеви
приходи

p.m.

p.m.

18 744,60

Други приходи от административни дейности —
целеви приходи

p.m.

p.m.

149 938 011,50

321
322

% 2019/2021

ГЛАВА 3 3
330
331

333
338
339

Други приходи от административни дейности

10 000 000

20 000 000

11 263 206,84

112,63

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

10 000 000

20 000 000

175 354 476,70

1 753,54

Позиция 3 — Общо

1 330 781 190

1 290 037 095 1 464 356 311,33

110,04
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КОМИСИЯ

ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛ

300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

725 827 854

Финансова година 2019

696 828 437

673 370 441,63

Забележки
Тези приходи представляват всички данъци върху заплатите, надниците и възнагражденията от всякакъв вид, с
изключение на обезщетенията и семейните надбавки, изплащани на членовете на Комисията, длъжностните лица,
другите служители и лицата, които получават компенсационните плащания за прекратяване на служебното
правоотношение, посочени в глава 01 на всеки дял от разходната част, както и на лицата, получаващи пенсия.
Приходите включват сумите за администрацията на Комисията, научните изследвания и технологичното развитие,
службите и всички агенции и съвместни предприятия. Те включват и сумите за Европейската инвестиционна банка,
Европейската централна банка и Европейския инвестиционен фонд.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Протокол за 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. за 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 (OВ 187, 8.8.1967 г., стр. 1).
Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. за определяне на условията и процедурата
за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).
Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1860/76 на Съвета от 29 юни 1976 г. за определяне на условията на заетост на
персонала на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (ОВ L 214, 6.8.1976 г., стр. 24).
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).

L 93/306

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛ (продължение)

300

(продължение)

3001

Специални налози върху възнагражденията
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

67 806 436

Финансова година 2019

66 400 687

63 765 462,27

Забележки
Тази позиция е предназначена за записване на постъпленията от специалния налог и налог за солидарност върху
заплатите на длъжностните лица и другите активно заети служители, в съответствие с член 66 от Правилника за
персонала.
Тази позиция покрива също така всички приходи, произтичащи от остатъчната сума на временната вноска, която се
прилага до 30 юни 2003 г., от заплатите на членовете на Комисията, длъжностните лица и другите активно заети
служители.
Приходите включват сумите за администрацията на Комисията, научните изследвания и технологичното развитие,
службите и всички агенции и съвместни предприятия.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Регламент № 422/67/EИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. относно определянето 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 (OВ 187, 8.8.1967 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).

301

Вноски по пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала по пенсионноосигурителната схема
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

361 705 482

Финансова година 2020

Финансова година 2019

345 882 851

334 324 666,78

Забележки
Тези приходи представляват вноските на персонала за финансиране на пенсионноосигурителната схема.
Приходите включват сумите за администрацията на Комисията, научните изследвания и технологичното развитие,
службите и всички агенции и съвместни предприятия.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/307
КОМИСИЯ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛ (продължение)

301

(продължение)

3010

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1860/76 на Съвета от 29 юни 1976 г. за определяне на условията на заетост на
персонала на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (ОВ L 214, 6.8.1976 г., стр. 24).

3011

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

113 826 094

Финансова година 2019

108 431 636

80 768 378,73

Забележки
Тези приходи представляват плащането на Европейския съюз на актюерския еквивалент или на фиксираната
погасителна стойност на пенсионните права, придобити от длъжностните лица на предишните им работни места.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

3012

Вноски на служители в отпуск по пенсионноосигурителната схема
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

100 000

Финансова година 2019

100 000

116 627,41

Забележки
Длъжностните лица и другите служители в отпуск по лични причини могат да продължат да придобиват пенсионни
права, при условие че поемат разходите за вноската на работодателя.
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 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛ (продължение)

301

(продължение)

3013

Вноски на децентрализирани агенции и международни организации
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

51 515 324

52 393 484

Финансова година 2019

50 607 053,48

Забележки
Тези приходи представляват вноската на работодателя от децентрализираните агенции и международните организации
по пенсионноосигурителната схема.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО

310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

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

311

Продажба на друго имущество
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

68 364,98
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ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО (продължение)

311

(продължение)
Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходи от продажба или замяна на друго имущество, принадлежащо на
институцията.

В нея се вписват също постъпленията от продажбата на превозни средства, оборудване, инсталации, материали и
научно-техническа апаратура, които се заменят или бракуват, когато се амортизират изцяло по счетоводна стойност.

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

20 933 244,51

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходи от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество, от
възстановяване на разноски и от плащания, свързани с отдаване под наем.

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.

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

3201

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други отдели в рамките на Комисията — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3, буква в) 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 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (продължение)

320

(продължение)

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други институции, агенции и органи на Съюза — целеви
приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

62 242 471,75

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3, буква в) 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.

321

Възстановени суми от други институции или органи на командировъчни разходи — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходи от възстановяване на командировъчни разходи, изплатени от името
на други институции или органи.
В съответствие с член 21, параграф 3, буква в) 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.

322

Приходи от трети страни във връзка със стоки, услуги и работа — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

2 805 123,09

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.
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ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

330

Възстановяване на недължимо платени суми — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

14 134 513,76

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3, буква б) 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.

331

Приходи с определено предназначение (доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания) — целеви
приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

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.

333

Получени застрахователни обезщетения — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

18 744,60

Забележки

Тази статия е предназначена и за вписване на приходите, произтичащи от възстановяването от страна на
застрахователни дружества на заплатите на длъжностни лица, претърпели произшествие.

В съответствие с член 21, параграф 3, 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.
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338

Други приходи от административни дейности — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

149 938 011,50

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на други вноски и възстановени суми във връзка с административната дейност
на институцията.
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.

339

Други приходи от административни дейности
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

10 000 000

Финансова година 2020

20 000 000

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

Финансова година 2019

11 263 206,84
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ
ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ
ГЛАВА 4 1 — ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА
ГЛАВА 4 2 — ГЛОБИ И САНКЦИИ
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 4 0
400

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови
сметки

401

Лихви от предварително финансиране

402

Приходи от доверителни сметки — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

403

Лихви по депозити в рамките на икономическото
управление на Съюза — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Дивиденти, изплащани от Европейския инвестиционен
фонд

3 326 456

2 076 361

Други лихви и приходи

p.m.

p.m.

404
409

10 000 000

10 000 000

– 104 273,97
9 176 538,07

3 111 199,—

91,77

93,53

0,—

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

13 326 456

12 076 361

12 183 463,10

91,42

Лихви за забава по отношение на собствените ресурси,
предоставени от държавите членки

5 000 000

5 000 000

24 232 345,23

484,65

Други лихви за забава

p.m.

p.m.

ГЛАВА 4 1 — ОБЩО

5 000 000

5 000 000

Глоби във връзка с прилагането на правилата относно
конкуренцията

100 000 000

ГЛАВА 4 1
410
419

868 775,24
25 101 120,47

502,02

256 000 000 2 438 990 558,75

2 438,99

ГЛАВА 4 2
420
421

Наказателни плащания и глобални суми, наложени на
държава членка

p.m.

Глоби, наложени за измами и нередовности, които
накърняват финансовите интереси на Съюза

p.m.

p.m.

0,—

Глоби в рамките на икономическото управление на
Съюза — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

424

Лихви, свързани с глоби и наказателни плащания

1 000 000

428

Други глоби и наказателни плащания — целеви при
ходи

p.m.

422
423

90 000 000

10 000 000
p.m.

155 234 594,70

3 813 681,14
0,—

381,37
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КОМИСИЯ

ГЛАВА 4 2 — ГЛОБИ И САНКЦИИ (продължение)
Статия
Позиция

429

Бюджетен ред

Други нецелеви глоби и наказателни плащания

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

Финансова година
2019

% 2019/2021

2 315 632,76

ГЛАВА 4 2 — ОБЩО

101 000 000

356 000 000 2 600 354 467,35

2 574,61

Позиция 4 — Общо

119 326 456

373 076 361 2 637 639 050,92

2 210,44
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КОМИСИЯ

ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ

400

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови сметки
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

– 104 273,97

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.

401

Лихви от предварително финансиране
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

10 000 000

Финансова година 2019

10 000 000

9 176 538,07

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходи от лихвите от предварително финансиране.

402

Приходи от доверителни сметки — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на лихвите и другите приходи от доверителните сметки.
Доверителните сметки се държат от името на Съюза от международни финансови институции (Европейския
инвестиционен фонд, Европейската инвестиционна банка, Банката за развитие на Съвета на Европа/Kreditanstalt für
Wiederaufbau, Европейската банка за възстановяване и развитие), които управляват програми на Съюза. Платените от
Съюза суми остават в сметките, докато не бъдат предоставени на бенефициерите по единната програма като малките и
средните предприятия или институциите, управляващи проекти в присъединяващите се страни.
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КОМИСИЯ

ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ (продължение)

402

(продължение)
В съответствие с член 21, параграф 4 от Финансовия регламент лихвите по доверителните сметки, използвани за
програми на Съюза, се използват за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които
е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 21, параграф 5 от него.

403

Лихви по депозити в рамките на икономическото управление на Съюза — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на лихви по депозити в рамките на икономическото управление на Съюза.
В съответствие с член 21, параграф 2, буква в) 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.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при
прекомерен дефицит (OВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6), и по-специално член 16 от него.

404

Дивиденти, изплащани от Европейския инвестиционен фонд
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

3 326 456

Финансова година 2019

2 076 361

3 111 199,—

Забележки
Тази статия е предназначена за получаване на дивиденти, платени от Европейския инвестиционен фонд във връзка с
вноската на Съюза.
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КОМИСИЯ

ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ (продължение)

404

(продължение)
Правно основание

Решение 94/375/ЕО на Съвета от 6 юни 1994 г. относно членство на Общността в Европейския инвестиционен фонд
(ОВ L 173, 7.7.1994 г., стр. 12).

Решение 2007/247/EО на Съвета от 19 април 2007 г. относно участието на Общността в увеличението на капитала на
Европейския инвестиционен фонд (OВ L 107, 25.4.2007 г., стр. 5).

Решение № 562/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно участието на Европейския
съюз в увеличението на капитала на Европейския инвестиционен фонд (ОВ L 156, 24.5.2014 г., стр. 1).

409

Други лихви и приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на всички други евентуални лихви и финансови приходи, които не са изброени
в тази глава.

ГЛАВА 4 1 — ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА

410

Лихви за забава по отношение на собствените ресурси, предоставени от държавите членки
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

5 000 000

Финансова година 2019

5 000 000

24 232 345,23

Забележки

Всяко забавяне на държава членка да извърши вписването по откритата на името на Комисията сметка, посочена в
член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, води до плащане на лихва от съответната държава членка.
При все това лихви, ненадвишаващи 500 EUR, не се събират.

За собствените ресурси на база ДДС и БНД лихви се дължат само по отношение на забавянията при вписването на суми,
посочени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.
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ГЛАВА 4 1 — ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА (продължение)

410

(продължение)
Когато държавите членки членуват в Икономическия и паричен съюз, лихвеният процент е равен на процента,
публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, серия С и прилаган от Европейската централна банка по
отношение на основните ѝ операции по рефинансиране на първия ден от месеца на падежа, или на 0 процента — която
от двете стойности е по-висока — плюс 2,5 процентни пункта. Този лихвен процент се увеличава с 0,25 процентни
пункта за всеки месец забавяне.
Когато държавите членки не членуват в Икономическия и паричен съюз, лихвеният процент е равен на процента,
прилаган на първия ден от въпросния месец от централните банки по отношение на основните им операции по
рефинансиране, или на 0 процента — която от двете стойности е по-висока — плюс 2,5 процентни пункта. За
държавите членки, за които няма обявен лихвен процент на централната банка, лихвеният процент е найравностойният процент, прилаган на първия ден от въпросния месец на паричния пазар на държавата членка, или 0
процента — която от двете стойности е по-висока — плюс 2,5 процентни пункта. Този лихвен процент се увеличава с
0,25 процентни пункта за всеки месец забавяне.
Общото увеличение не може да надвишава 16 процентни пункта. Увеличеният лихвен процент се прилага за цялата
продължителност на забавянето.
Правно основание
Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на
традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за
удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 12 от
него.

419

Други лихви за забава
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

868 775,24

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на лихвите по дължими суми, различни от собствените ресурси.
Правно основание
Споразумение за Европейското икономическо пространство (OВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3), и по-специално член 2,
параграф 5 от Протокол 32 към него.
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25), и
по-специално член 102 от него.
Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета
относно Европейския фонд за регионално развитие (OВ L 371, 27.12.2006, стр. 1).
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КОМИСИЯ

ГЛАВА 4 1 — ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА (продължение)

419

(продължение)
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 99 от него.

ГЛАВА 4 2 — ГЛОБИ И САНКЦИИ

420

Глоби във връзка с прилагането на правилата относно конкуренцията
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

100 000 000

Финансова година 2020

256 000 000

Финансова година 2019

2 438 990 558,75

Забележки

Комисията може да налага глоби, периодични наказателни плащания и други наказания на предприятия и сдружения
на предприятия за неспазване на забрани или неизпълняване на задълженията им съгласно изброените по-долу
регламенти или съгласно членове 101 и 102 от ДФЕС.

Глобите обикновено трябва да бъдат платени в срок от три месеца от уведомяването за решението на Комисията.
Комисията обаче не събира дължимата сума, ако предприятието обжалва в Съда на Европейския съюз. Предприятието
трябва да представи на Комисията или временно плащане, или финансова гаранция, покриваща както главницата на
дълга, така и лихвата или допълнителни суми, до крайната дата за плащането.
Правно основание

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция,
предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между
предприятия (Регламент за сливанията на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1), и по-специално членове 14 и 15 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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ГЛАВА 4 2 — ГЛОБИ И САНКЦИИ (продължение)

421

Наказателни плащания и глобални суми, наложени на държава членка
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

Финансова година 2019

90 000 000

155 234 594,70

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на наказателни плащания и глобални суми, наложени на държава членка,
например поради неспазване на решение на Съда на Европейския съюз относно неизпълнение на задължение по
Договора.
Правно основание
Член 260, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

422

Глоби, наложени за измами и нередовности, които накърняват финансовите интереси на Съюза
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на глоби, произтичащи от мерки, предприети от Комисията за отстраняване на
нередности в рамките на защитата на финансовите интереси на Съюза.
Правно основание
Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма
за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. ( „Митници 2020“) и за отмяна на Решение
№ 624/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 209).

423

Глоби в рамките на икономическото управление на Съюза — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на глоби в рамките на икономическото управление на Съюза.

0,—
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ГЛАВА 4 2 — ГЛОБИ И САНКЦИИ (продължение)

423

(продължение)
В съответствие с член 21, параграф 2, буква в) 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.
Правно основание

Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при
прекомерен дефицит (OВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6), и по-специално член 16 от него.

Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за ефективното прилагане
на бюджетното наблюдение в еврозоната (ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 1174/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно принудителните
мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната (OВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 8).

424

Лихви, свързани с глоби и наказателни плащания
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

1 000 000

10 000 000

Финансова година 2019

3 813 681,14

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на натрупаните лихви по специалните сметки за глоби и лихви за забава във
връзка с глоби и наказателни плащания, в това число наказателни плащания, свързани с държавите членки.
Правно основание

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция,
предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между
предприятия (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1), и по-специално членове 14 и 15 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 99 от него.
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ГЛАВА 4 2 — ГЛОБИ И САНКЦИИ (продължение)

428

Други глоби и наказателни плащания — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които
не са предвидени в другите части на глава 42 и които се използват за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити
за финансиране на разходите, към които са разпределени тези приходи.

429

Други нецелеви глоби и наказателни плащания
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

2 315 632,76

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на глава 42 и които
не се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.
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ДЯЛ 5
БЮДЖЕТНА ГАРАНЦИЯ, ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ
ГЛАВА 5 0 — ГАРАНЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ В
ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ
ГЛАВА 5 1 — ГАРАНЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ЗА
ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
ГЛАВА 5 2 — СПЕЦИАЛНИ ЗАЕМИ И РИСКОВ КАПИТАЛ, ОТПУСНАТИ ОТ КОМИСИЯТА
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

Гаранция на Европейския съюз за заеми, отпуснати на
Съюза за поддържане на платежния баланс

p.m.

p.m.

0,—

Гаранция на Европейския съюз за заеми, отпуснати на
Евратом

p.m.

p.m.

0,—

Гаранция на Европейския съюз за заеми на Съюза,
отпуснати за финансова помощ съгласно европейския
механизъм за финансово стабилизиране

p.m.

p.m.

0,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 5 0
500
501
502

503

Европейски инструмент за временна подкрепа с цел
смекчаване на рисковете от безработица при извънредни
обстоятелства (SURE)

5030

Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване
на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства
(SURE) — целеви приходи

p.m.

Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване
на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства
(SURE) — нецелеви приходи

p.m.

Статия 5 0 3 — Общо

p.m.

5031

504

Инструмент на Европейския съюз за възстановяване
(ИЕСВ)

5040

Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (ИЕСВ) —
целеви приходи

p.m.

Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (ИЕСВ) —
нецелеви приходи

p.m.

5041

Статия 5 0 4 — Общо

p.m.

ГЛАВА 5 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 5 1
510

Гаранция за външна дейност
ГЛАВА 5 1 — ОБЩО

ГЛАВА 5 2
520

Изплащане на главници и лихви от средиземноморски
трети държави

% 2019/2021
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ГЛАВА 5 2 — СПЕЦИАЛНИ ЗАЕМИ И РИСКОВ КАПИТАЛ, ОТПУСНАТИ ОТ КОМИСИЯТА (продължение)
ГЛАВА 5 3 — ИЗЛИШЪК ОТ ОБЩИЯ ФОНД
Статия
Позиция

521

Финансова година
2021

Финансова година
2020

Изплащания на главници и лихви в рамките на операция
<1<Инвестиционни партньори<1< на Европейския съюз

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 5 2 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Възстановяване в бюджета на излишъка от общия фонд
<2<Провизии<2<

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 5 3 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 5 3
530

% 2019/2021
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ДЯЛ 5
БЮДЖЕТНА ГАРАНЦИЯ, ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ

ГЛАВА 5 0 — ГАРАНЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

500

Гаранция на Европейския съюз за заеми, отпуснати на Съюза за поддържане на платежния баланс
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Гаранцията от Съюза е за заемите, получени на капиталовите пазари или от финансови институции. Размерът на
главницата по заемите, които след това може да бъдат отпуснати на държавите членки, е ограничен до
50 000 000 000 EUR.
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи от упражняването на права във връзка с гаранция по
позиция 16 04 01 01 от разходната част на бюджета в настоящия раздел, при условие че тези приходи не са
приспаднати от разходите.
Обобщение на операциите по получаване и отпускане на заеми, включително по управление на дълг, са дадени в
разбивка по главница и лихви в приложение „Операции по получаване и отпускане на заеми“ към разходната част в
този раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към позиция 16 04 01 01 от разходната част в този раздел.

501

Гаранция на Европейския съюз за заеми, отпуснати на Евратом
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи от упражняването на права във връзка с гаранция по
позиция 16 04 02 01 от разходната част на бюджета в настоящия раздел, при условие че тези приходи не са
приспаднати от разходите.
Обобщение на операциите по получаване и отпускане на заеми, включително по управление на дълг, са дадени в
разбивка по главница и лихви в приложение „Операции по получаване и отпускане на заеми“ към разходната част на
този раздел.
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КОМИСИЯ

ГЛАВА 5 0 — ГАРАНЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ
(продължение)

501

(продължение)
Правно основание
За правното основание вж. забележките към позиция 16 04 02 01 от разходната част в този раздел.

502

Гаранция на Европейския съюз за заеми на Съюза, отпуснати за финансова помощ съгласно европейския
механизъм за финансово стабилизиране
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Гаранцията от Съюза е за заемите, получени на капиталовите пазари или от финансови институции по линия на
Европейския механизъм за финансово стабилизиране. Неизплатените суми по заеми или кредитни линии, които следва
да бъдат предоставени на държавите членки, трябва да бъдат в рамките, предвидени в правното основание.
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи от упражняването на права във връзка с гаранция по
позиция 16 04 03 01, при условие че тези приходи не са приспаднати от разходите.
Обобщение на операциите по получаване и отпускане на заеми, включително по управление на дълг, са дадени в
разбивка по главница и лихви в приложение „Операции по получаване и отпускане на заеми“ към разходната част на
този раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към позиция 16 04 03 01 от разходната част в този раздел.

503

Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при
извънредни обстоятелства (SURE)

5030

Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни
обстоятелства (SURE) — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи от упражняването на права във връзка с гаранция по
позиция 16 04 04 01 от разходната част в Раздел III „Комисия“, при условие че тези приходи не са приспаднати от
разходите.
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ГЛАВА 5 0 — ГАРАНЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ
(продължение)

503

(продължение)

5030

(продължение)
Неизплатените суми по заеми или кредитни линии, които следва да бъдат предоставени на държавите членки, трябва да
бъдат в рамките, предвидени в правното основание. Вноските за този инструмент представляват външни целеви приходи
по смисъла на член 21, параграф 5 от Финансовия регламент.
Обобщение на операциите по получаване и отпускане на заеми, включително по управление на дълг, са дадени в
разбивка по главница и лихви в приложение „Операции по получаване и отпускане на заеми“ към разходната част на
този раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към позиция 16 04 04 01 от разходната част в този раздел.

5031

Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни
обстоятелства (SURE) — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи, свързани с Европейския инструмент за временна
подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства, които не се използват в
съответствие с член 21 от Финансовия регламент.
Обобщение на операциите по получаване и отпускане на заеми, включително по управление на дълг, са дадени в
разбивка по главница и лихви в приложение „Операции по получаване и отпускане на заеми“ към разходната част на
този раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към позиция 16 04 04 01 от разходната част в този раздел.

504

Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (ИЕСВ)

5040

Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (ИЕСВ) — целеви приходи
Финансова година 2021

p.m.

Финансова година 2020

Финансова година 2019
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ГЛАВА 5 0 — ГАРАНЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ
(продължение)

504

(продължение)

5040

(продължение)
Забележки

Външните целеви приходи, вписани по тази позиция в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета, се
финансират въз основа на правомощието по член 5 от Решение 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно
системата на собствените ресурси на Съюза и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом (OB L 424, 15.12.2020 г.,
стр. 1), в общ размер от 419 450 500 000 EUR. Това води до отпускане на бюджетни кредити по съответните дялове
от разходната част на бюджета.

Сумите, посочени в бюджетните забележки на съответните бюджетни редове от разходната част на бюджета,
предоставят информация за общата сума, отпусната за тази програма, и за очаквания размер на правните задължения
през 2021 г. във връзка с дадената програма. Общият размер на правните задължения, прогнозиран за 2021 г. за
всички съответни програми, е 285 149 245 000 EUR.
Правно основание

Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (OB L 433I, 22.12.2020 г., стр. 23).

5041

Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (ИЕСВ) — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи, свързани с Инструмента на Европейския съюз за
възстановяване, които не се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.
Правно основание

Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (OB L 433I, 22.12.2020 г., стр. 23).
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ГЛАВА 5 1 — ГАРАНЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

510

Гаранция за външна дейност
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Гаранцията от Съюза е за операции по получаване и отпускане на заеми за трети държави и за заеми и други операции,
отпуснати от финансови институции в трети държави. В тази статия се вписват също така приходите, произтичащи от
предишни гаранции за външна дейност.
Тази статия покрива гаранцията за външна дейност, включително гаранцията на Европейския съюз за програмите за
получаване на заеми, сключени от Съюза за отпускане на макрофинансова помощ на трети държави и гаранцията за
заеми Евратом с цел повишаване степента на ефективност и безопасност на атомните електроцентрали в страните от
Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави. Тя покрива също така гаранцията на Европейския
съюз за заеми, отпуснати от Европейската инвестиционна банка на трети държави, и гаранцията на Европейския съюз за
Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР).
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи от упражняването на права във връзка с гаранция по
позиция 14 20 03 02 от разходната част в настоящия раздел, при условие че тези приходи не са приспаднати от
разходите.
Обобщение на операциите по получаване и отпускане на заеми, включително по управление на дълг, са дадени в
разбивка по главница и лихви в приложение „Операции по получаване и отпускане на заеми“ към този раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към позиция 14 20 03 02 от разходната част в този раздел.

ГЛАВА 5 2 — СПЕЦИАЛНИ ЗАЕМИ И РИСКОВ КАПИТАЛ, ОТПУСНАТИ ОТ КОМИСИЯТА

520

Изплащане на главници и лихви от средиземноморски трети държави
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на изплащанията на главници и лихви по специални заеми и рисков капитал,
отпуснати от бюджетните кредити в статии 05 02 99, 14 02 99 и 15 02 99 от разходната част на бюджета в този
раздел, на средиземноморски страни, които не са членки на ЕС.
Тя вписва също изплащанията на главници и лихви по специални заеми и рисков капитал, отпуснати на определени
средиземноморски държави-членки, които обаче представляват много малък дял от общата сума. Тези заеми и рисков
капитал бяха предоставени, когато държавите все още не се бяха присъединили към Съюза.
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ГЛАВА 5 2 — СПЕЦИАЛНИ ЗАЕМИ И РИСКОВ КАПИТАЛ, ОТПУСНАТИ ОТ КОМИСИЯТА (продължение)

520

(продължение)
Получените приходи обикновено надхвърлят предвидените в бюджета суми поради плащанията на лихви по специални
заеми, които още могат да бъдат отпуснати както през предходната, така и през текущата финансова година. Лихвите по
специални заеми и рисков капитал се начисляват от момента на отпускане на заемите; лихвите по специални заеми се
плащат на шестмесечни вноски, а лихвите по рисковия капитал — обикновено на ежегодни вноски.

В тази позиция могат да бъдат вписани , в съответствие с член 21 от Финансовия регламент, целеви приходи, които се
използват за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за финансиране на разходите, към които са
разпределени тези приходи.
Правно основание

За правното основание вж. забележките към статии 05 02 99, 14 02 99 и 15 02 99 от разходната част на бюджета в
този раздел.

521

Изплащания на главници и лихви в рамките на операция „Инвестиционни партньори“ на Европейския
съюз
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на изплащанията на главници и лихви по заеми и рисков капитал, отпуснати от
бюджетните кредити в позиции 14 02 99 01 и 14 02 99 02 от разходната част в този раздел, в рамките на операция
„Инвестиционни партньори“ на Европейския съюз.
Правно основание

За правното основание вж. забележките към позиции 14 02 99 01 и 14 02 99 02 от разходната част в този раздел.

ГЛАВА 5 3 — ИЗЛИШЪК ОТ ОБЩИЯ ФОНД „ПРОВИЗИИ“

530

Възстановяване в бюджета на излишъка от общия фонд „Провизии“
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—
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ГЛАВА 5 3 — ИЗЛИШЪК ОТ ОБЩИЯ ФОНД „ПРОВИЗИИ“ (продължение)

530

(продължение)
Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на излишъци при провизирането на бюджетни гаранции или на финансова
помощ за трети държави, държавни в общ фонд „Провизии“ в съответствие с член 213, параграф 4, буква а) от
Финансовия регламент.
Бюджетните раздели, с които е свързан излишъка, се отнасят до Европейския фонд за стратегически инвестиции
(ЕФСИ), програмата InvestEU и гаранцията за външна дейност.
Правно основание
Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за
инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр.1), и по-специално член 12 от него.
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 213, параграф 4, буква а) от него.
Актове за справка
Предложение за регламент на Европейския съюз и на Съвета, внесено от Комисията на 29 май 2020 г., за създаване на
програмата InvestEU, (COM(2020)403), и по-специално член 4, параграф 1.
Предложени за регламент на Европейския парламент и на Съвета, внесено от Комисията на 14 юни 2018 г., за създаване
на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, (COM(2018)460), и
по-специално член 26 за създаване на гаранцията за външна дейност.
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ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 0 — ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

ГЛАВА 6 0
601

Научни изследвания и иновации

6010

„Хоризонт Европа“ — целеви приходи

p.m.

6011

Програма за научни изследвания и обучение на Европейската
общност за атомна енергия (ITER) — целеви приходи

p.m.

Международен експериментален термоядрен реактор (ITER)
— целеви приходи

p.m.

Реактор с висока плътност на неутронния поток — целеви
приходи

p.m.

Изследователски фонд за въглища и стомана — целеви при
ходи

p.m.

6012
6013
6014

Статия 6 0 1 — Общо

p.m.

602

Европейски стратегически инвестиции

6020

Фонд InvestEU — целеви приходи

p.m.

6021

Механизъм за свързване на Европа — целеви приходи

p.m.

6022

Програма „Цифрова Европа“ — целеви приходи

p.m.

Статия 6 0 2 — Общо

p.m.

603

Единен пазар

6030

Програма „Единен пазар“ — целеви приходи

p.m.

6031

Програма на ЕС за борба с измамите — целеви приходи

p.m.

6032

Сътрудничество в областта на данъчното облагане — целеви
приходи

p.m.

Сътрудничество в областта на митниците — целеви приходи

p.m.

Статия 6 0 3 — Общо

p.m.

6033

604

Космическо пространство

6041

Космическа програма на Европейския съюз — целеви при
ходи
Статия 6 0 4 — Общо

p.m.
p.m.

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021
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ГЛАВА 6 0 — ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ (продължение)
ГЛАВА 6 1 — СБЛИЖАВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ И ЦЕННОСТИ
Статия
Позиция

609

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Единен пазар, иновации и цифрови технологии —
нецелеви приходи
ГЛАВА 6 0 — ОБЩО

p.m.
p.m.

ГЛАВА 6 1
610

Регионално развитие и сближаване

6100

Европейски фонд за регионално развитие — целеви приходи

p.m.

6101

Кохезионен фонд — целеви приходи

p.m.

6102

Подкрепа за общността на кипърските турци — целеви при
ходи

p.m.

Статия 6 1 0 — Общо

p.m.

611

Възстановяване и устойчивост

6110

Механизъм за възстановяване и устойчивост (включително
инструмент за техническа подкрепа) — целеви приходи

p.m.

6111

Защита на еврото срещу фалшифициране — целеви приходи

p.m.

6112

Механизъм за гражданска защита на Съюза (RescEU) —
целеви приходи

p.m.

Програма в областта на здравеопазването (EU4Health) —
целеви приходи

p.m.

Инструмент за спешна подкрепа в рамките на Съюза —
целеви приходи

p.m.

6113
6114

Статия 6 1 1 — Общо

p.m.

612

Инвестиции в хора, социално сближаване и ценности

6120

Европейски социален фонд плюс — целеви приходи

p.m.

6121

„Еразъм +“ — целеви приходи

p.m.

6122

Европейски корпус за солидарност — целеви приходи

p.m.

6123

„Творческа Европа“ — целеви приходи

p.m.

6124

Права и ценности — целеви приходи

p.m.

6125

Правосъдие — целеви приходи

p.m.
Статия 6 1 2 — Общо

p.m.

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021
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ГЛАВА 6 1 — СБЛИЖАВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ И ЦЕННОСТИ (продължение)
ГЛАВА 6 2 — ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОКОЛНА СРЕДА
ГЛАВА 6 3 — МИГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ
Статия
Позиция

619

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Сближаване, устойчивост и ценности — нецелеви
приходи
ГЛАВА 6 1 — ОБЩО

p.m.
p.m.

ГЛАВА 6 2
620

Селско стопанство и морска политика

6200

Европейски фонд за гарантиране на земеделието — целеви
приходи

p.m.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
— целеви приходи

p.m.

Европейски фонд за морско дело и рибарство — целеви при
ходи

p.m.

Споразумения за партньорство в областта на устойчивото
рибарство (SFPA) и регионални организации за управление на
рибарството (РОУР) — целеви приходи

p.m.

Статия 6 2 0 — Общо

p.m.

6201
6202
6203

621

Околна среда и действия по климата

6210

Фонд за справедлив преход — целеви приходи

p.m.

6211

Програма за околната среда и действията по климата —
целеви приходи

p.m.

Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор по
линия на Механизма за справедлив преход (JTM) — целеви
приходи

p.m.

6212

Статия 6 2 1 — Общо

629

Природни ресурси и околна среда — нецелеви приходи
ГЛАВА 6 2 — ОБЩО

p.m.

p.m.
p.m.

ГЛАВА 6 3
630

Миграция

6300

Фонд „Убежище и миграция“ — целеви приходи
Статия 6 3 0 — Общо

p.m.
p.m.

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021
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ГЛАВА 6 3 — МИГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ (продължение)
ГЛАВА 6 4 — СИГУРНОСТ И ОТБРАНА
ГЛАВА 6 5 — СЪСЕДНИТЕ РЕГИОНИ И СВЕТЪТ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

632

Управление на границите

6320

Фонд за интегрирано управление на границите — целеви
приходи
Статия 6 3 2 — Общо

639

Миграция и управление на границите — нецелеви
приходи
ГЛАВА 6 3 — ОБЩО

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

ГЛАВА 6 4
640

Сигурност

6400

Фонд „Вътрешна сигурност“ — целеви приходи

p.m.

6401

Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения — целеви
приходи

p.m.

Ядрена безопасност и извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения — целеви приходи

p.m.

6402

Статия 6 4 0 — Общо

p.m.

641

Отбрана

6410

Европейски фонд за отбрана — целеви приходи

p.m.

6411

Военна мобилност — целеви приходи

p.m.

Статия 6 4 1 — Общо

649

Сигурност и отбрана — нецелеви приходи
ГЛАВА 6 4 — ОБЩО

p.m.

p.m.
p.m.

ГЛАВА 6 5
650

Външна дейност

6500

Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и
международно сътрудничество — целеви приходи

p.m.

6501

Хуманитарна помощ — целеви приходи

p.m.

6502

Обща външна политика и политика за сигурност — целеви
приходи

p.m.

Отвъдморски страни и територии — целеви приходи

p.m.

6503

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021

L 93/336

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

ГЛАВА 6 5 — СЪСЕДНИТЕ РЕГИОНИ И СВЕТЪТ (продължение)
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

650

(продължение)

6504

Европейски инструмент за сътрудничество в областта на
ядрената безопасност
Статия 6 5 0 — Общо

652

Предприсъединителна помощ

6520

Предприсъединителна помощ — целеви приходи
Статия 6 5 2 — Общо

659

Съседните региони и светът — нецелеви приходи
ГЛАВА 6 5 — ОБЩО

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

ГЛАВА 6 6
660

Специални вноски и възстановени суми

6600

Вноски на ЕАСТ — целеви приходи

p.m.

6601

Фонд за иновации — целеви приходи

p.m.

6602

Вноски на Обединеното кралство, свързани с член 148 от
Споразумението за оттегляне

6603

Вноски на Обединеното кралство след преходния период
Статия 6 6 0 — Общо

7 197 880 726
p.m.
7 197 880 726

661

Механизми за солидарност (специални инструменти)

6611

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията —
целеви приходи

p.m.

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз — целеви приходи

p.m.

Статия 6 6 1 — Общо

p.m.

6612

662

Децентрализирани агенции — целеви приходи

p.m.

663

Пилотни проекти, подготвителни, действия, преро
гативи и другия действия

p.m.

Други вноски и възстановени суми — целеви приходи

p.m.

668

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021

17.3.2021 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/337
КОМИСИЯ

ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ (продължение)
ГЛАВА 6 7 — ПРИКЛЮЧВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИ НАРЕЖДАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПРЕДИ 2021 Г.
Статия
Позиция

669

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Други вноски и възстановени суми — нецелеви приходи

150 000 000

ГЛАВА 6 6 — ОБЩО

7 347 880 726

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 6 7
670

Приключване на неизпълнени нареждания за събиране
на вземания преди 2021 г.
ГЛАВА 6 7 — ОБЩО

Позиция 6 — Общо

p.m.

130 000 000 12 567 523 789,97

p.m.

130 000 000 12 567 523 789,97

7 347 880 726

130 000 000 12 567 523 789,97

171,04
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17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА

ГЛАВА 6 0 — ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ

601

Научни изследвания и иновации

6010

„Хоризонт Европа“ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 01 02 и статия 01 01 01 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 01 02 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.

6011

Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (ITER) — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 01 03 и статия 01 01 02 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 01 03 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.

6012

Международен експериментален термоядрен реактор (ITER) — целеви приходи
Финансова година 2021

p.m.

Финансова година 2020

Финансова година 2019

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ

ГЛАВА 6 0 — ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ (продължение)

601

(продължение)

6012

(продължение)
Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 01 04 и статия 01 01 03 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 01 04 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.

6013

Реактор с висока плътност на неутронния поток — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в позиция 01 20 03 05 от разходната част на бюджета в настоящия
раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към позиция 01 20 03 05 от разходната част в този раздел.

6014

Изследователски фонд за въглища и стомана — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в позиции 01 20 03 01 и 02 20 03 02 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към позиции 01 20 03 01 и 02 20 03 02 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.

L 93/340
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КОМИСИЯ

ГЛАВА 6 0 — ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ (продължение)

602

Европейски стратегически инвестиции

6020

Фонд InvestEU — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 02 02 и статия 02 01 10 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 02 02 от разходната част в този раздел.

6021

Механизъм за свързване на Европа — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 02 03 и статии 02 01 21, 02 01 22 и 02 01 23 от разходната
част на бюджета в настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 02 03 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.

6022

Програма „Цифрова Европа“ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 02 04 и статия 02 01 30 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
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КОМИСИЯ

ГЛАВА 6 0 — ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ (продължение)

602

(продължение)

6022

(продължение)
Правно основание

За правното основание вж. забележките към глава 02 04 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.

603

Единен пазар

6030

Програма „Единен пазар“ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 03 02 и статия 03 01 01 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание

За правното основание вж. забележките към глава 03 02 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.

6031

Програма на ЕС за борба с измамите — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 03 03 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.
Правно основание

За правното основание вж. забележките към глава 03 03 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.
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КОМИСИЯ

ГЛАВА 6 0 — ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ (продължение)

603

(продължение)

6032

Сътрудничество в областта на данъчното облагане — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 03 04 и статия 03 01 02 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание

За правното основание вж. забележките към глава 03 04 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.

6033

Сътрудничество в областта на митниците — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 03 05 и статия 03 01 03 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание

За правното основание вж. забележките към глава 03 05 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.

604

Космическо пространство

6041

Космическа програма на Европейския съюз — целеви приходи
Финансова година 2021

p.m.

Финансова година 2020

Финансова година 2019

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ

ГЛАВА 6 0 — ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ (продължение)

604

(продължение)

6041

(продължение)
Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 04 02 и статия 04 01 01 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 04 02 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.

609

Единен пазар, иновации и цифрови технологии — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на глава 6 0 и
които не се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.

ГЛАВА 6 1 — СБЛИЖАВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ И ЦЕННОСТИ

610

Регионално развитие и сближаване

6100

Европейски фонд за регионално развитие — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на целеви приходи, произтичащи от възстановяване на авансови плащания и
от финансови корекции.
Тази позиция е предназначена също така за вписване на приходи, произтичащи от приключването на предшестващия
Европейски фонд за регионално развитие.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до предоставяне
на съответните бюджетни кредити по редовете в глава 05 02 и статия 05 01 01 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.

L 93/344
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КОМИСИЯ

ГЛАВА 6 1 — СБЛИЖАВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ И ЦЕННОСТИ (продължение)

610

(продължение)

6100

(продължение)
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 05 02 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.

6101

Кохезионен фонд — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на целеви приходи, произтичащи от възстановяване на авансови плащания и
от финансови корекции.
Тази позиция е предназначена също така за вписване на приходи, произтичащи от приключването на предходните
програми на Кохезионния фонд.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до предоставяне
на съответните бюджетни кредити по редовете в глава 05 03 и статия 05 01 02 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 05 03 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.

6102

Подкрепа за общността на кипърските турци — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 05 04 и статия 05 01 03 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 05 04 от разходната част в този раздел.
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ГЛАВА 6 1 — СБЛИЖАВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ И ЦЕННОСТИ (продължение)

611

Възстановяване и устойчивост

6110

Механизъм за възстановяване и устойчивост (включително инструмент за техническа подкрепа) — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 06 02 и статия 06 01 01 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 06 02 от разходната част в този раздел.

6111

Защита на еврото срещу фалшифициране — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 06 03 и статия 06 01 02 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 06 03 от разходната част в този раздел.

6112

Механизъм за гражданска защита на Съюза (RescEU) — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 06 05 и статия 06 01 04 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
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ГЛАВА 6 1 — СБЛИЖАВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ И ЦЕННОСТИ (продължение)

611

(продължение)

6112

(продължение)
Тази позиция е предназначена също така за вписване на приходи, произтичащи от приключването на неговия
предшественик — Механизма за гражданска защита на Съюза.
Правно основание

За правното основание вж. забележките към глава 06 05 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.

6113

Програма в областта на здравеопазването (EU4Health) — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 06 06 и статия 06 01 05 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание

За правното основание вж. забележките към глава 06 06 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.

6114

Инструмент за спешна подкрепа в рамките на Съюза — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 06 07 и статия 06 01 06 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание

За правното основание вж. забележките към глава 06 07 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.
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ГЛАВА 6 1 — СБЛИЖАВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ И ЦЕННОСТИ (продължение)

612

Инвестиции в хора, социално сближаване и ценности

6120

Европейски социален фонд плюс — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на целеви приходи, произтичащи от възстановяване на авансови плащания и
от финансови корекции.
Тази позиция е предназначена също така за вписване на приходи, произтичащи от приключването на неговия
предшественик – Европейски социален фонд.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до предоставяне
на съответните бюджетни кредити по редовете в глава 07 02 и статия 07 01 01 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 07 02 от разходната част в този раздел.

6121

„Еразъм +“ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена също така за вписване на приходи, произтичащи от приключването на нейния
предшественик – програмата „Еразъм“ .
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 07 03 и статия 07 01 02 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 07 03 от разходната част в този раздел.

6122

Европейски корпус за солидарност — целеви приходи
Финансова година 2021

p.m.

Финансова година 2020

Финансова година 2019
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612

(продължение)

6122

(продължение)
Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 07 04 и статия 07 01 03 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 07 04 от разходната част в този раздел.

6123

„Творческа Европа“ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 07 05 и статия 07 01 04 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 07 05 от разходната част в този раздел.

6124

Права и ценности — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 07 06 и статия 07 01 05 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 07 06 от разходната част в този раздел.
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612

(продължение)

6125

Правосъдие — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 07 07 и статия 07 01 06 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание

За правното основание вж. забележките към глава 07 07 от разходната част в този раздел.

619

Сближаване, устойчивост и ценности — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на глава 61 и които
не се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.

ГЛАВА 6 2 — ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОКОЛНА СРЕДА

620

Селско стопанство и морска политика

6200

Европейски фонд за гарантиране на земеделието — целеви приходи
Финансова година 2021

p.m.

Финансова година 2020

Финансова година 2019
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620

(продължение)

6200

(продължение)
Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите, предназначени за Европейския фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ), произтичащи от:
— решения, свързани с уравняването с оглед на съответствието и със счетоводното уравняване на сметки в полза на
общия бюджет на Съюза, по отношение на разходите, финансирани от Европейския фонд за ориентиране и
гарантиране на земеделието (секция „Гарантиране“) по функция 1 от финансовите перспективи за 2000—2006 г. и
от ЕФГЗ по функция 2 от МФР за 2007—2013 г. и за 2014—2020 г., както и по функция 3 от МФР за 2021—
2027 г. в съответствие с членове 51 и 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
— събраните суми вследствие на нередности или небрежност, включително свързаните с тях лихви, и по-конкретно
сумите, събрани в случай на нередности или измама, получените глоби и лихви, както и конфискуваните ценни
книжа, депозити или обезпечения във връзка с разходи, финансирани от Европейския фонд за ориентиране и
гарантиране на земеделието (секция „Гарантиране“) по функция 1 от финансовите перспективи за 2000—2006 г. и
ЕФГЗ по функция 2 от МФР за 2007—2013 г. и за 2014—2020 г. в съответствие с членове 54 и 55 от Регламент
(ЕС) № 1306/2013;
— корекциите, свързани с несъответствие със сроковете за плащане в съответствие с член 40 от същия регламент;
— решения, свързани с уравняването с оглед на съответствието и със счетоводното уравняване на сметки в полза на
бюджета на Съюза, по отношение на разходите, финансирани от временната схема за преструктуриране на
захарната промишленост (Фонд за преструктуриране на захарната промишленост) в Общността, която приключи на
30 септември 2012 г.;
— суми, възстановени вследствие на нередности или пропуски, включително лихви, глоби и обезпечения,
произтичащи от разходи, финансирани от временната схема за преструктуриране на захарната промишленост (Фонд
за преструктуриране на захарната промишленост) в Общността;
— коригиране на определени досиета, свързани с допълнителния налог върху млякото и млечните продукти, събрани и
декларирани от държавите членки за последен път в рамките на общия бюджет на Съюза за 2016 г., след края на
квотната система за млякото през календарната 2015 г.;
— възстановени нетни суми, от които държавите членки могат да задържат 20 % съгласно предвиденото в член 55 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013.

В съответствие с член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 320/2006 и член 43 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 тези
суми се считат за целеви приходи по смисъла на член 21 от Финансовия регламент. Приходите по тази позиция ще се
използват за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити по всяка бюджетна позиция по ЕФГЗ от разходната част
на бюджета в този раздел.

Приходите по тази позиция се оценяват на 619 000 000 EUR. При съставянето на бюджета за 2021 г. тази сума бе взета
предвид за финансирането на нуждите, свързани с мерките по статия 08 02 05 (позиция 08 02 05 04).
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ГЛАВА 6 2 — ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОКОЛНА СРЕДА (продължение)

620

(продължение)

6200

(продължение)
Правно основание

Регламент (EО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. за установяване на временна схема за преструктуриране
на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (EО) № 1290/2005 относно финансиране на Общата
селскостопанска политика (OВ L 58, 28.2.2006 г., стp. 42).

Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 549).

6201

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите, предназначени за Европейски земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР), произтичащи от:
— суми, произтичащи от решения, свързани с уравняването с оглед на съответствието и със счетоводното уравняване на
сметки в полза на общия бюджет на Съюза в контекста на развитието на селските райони, финансирано от
Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (секция „Ориентиране“) по функция 1 от
финансовите перспективи за 2000—2006 г. и от ЕЗФРСР по функция 2 от МФР за 2007—2013 г. и за 2014—
2020 г., както и по функция 3 от МФР за 2021—2027 г. в съответствие с членове 51 и 52 от Регламент (ЕС)
№ 1306/2013;
— суми във връзка с възстановяване на авансови плащания по ЕЗФРСР;
— събрани суми вследствие на нередности или небрежност, включително свързаните с тях лихви, и по-конкретно
сумите, събрани в случай на нередности или измама, получените глоби и лихви, както и конфискуваните ценни
книжа в контекста на развитието на селските райони, финансирано от ЕЗФРСР в съответствие с членове 54 и 56 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013

В съответствие с член 43 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 тези суми се считат за целеви приходи по смисъла на член 21
от Финансовия регламент. Приходите по тази позиция ще се използват за осигуряване на допълнителни бюджетни
кредити по всеки бюджетен ред по ЕЗФРСР от разходната част на бюджета в този раздел.

Приходите по тази позиция се оценяват на 75 000 000 EUR. При съставянето на бюджета за 2021 г. тази сума бе
предвидена за финансиране на нуждите, свързани с мерките по статия 08 03 01 (позиция 08 03 01 02).
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ГЛАВА 6 2 — ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОКОЛНА СРЕДА (продължение)
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(продължение)

6201

(продължение)
Правно основание
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 549).

6202

Европейски фонд за морско дело и рибарство — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на целевите приходи, произтичащи от възстановявания на неизползвана
помощ, възстановявания по сметки и финансови корекции във връзка с Европейския фонд за морско дело и рибарство
(ЕФМДР) за МФР за период 2021—2027 г. и МФР за 2014—2020 г., Европейския фонд за рибарство (ЕФР) за МФР за
2007—2013 г. и Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) за МФР за 2000—2006 г.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент сумите, вписани в тази позиция, ще бъдат използвани за
предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по всеки бюджетен ред в глава 08 04 и статия 08 01 03 от
разходната част на бюджета в настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 08 04 от разходната част в този раздел.

6203

Споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство (SFPA) и регионални организации за управление на
рибарството (РОУР) — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на приходи от споразумения в областта на рибарството, които Съюзът е
договорил или възнамерява да поднови или предоговори с трети държави, както и от активното участие на Съюза в
международни организации в областта на рибарството, отговарящи за дългосрочното опазване и устойчивото
използване на морските рибни ресурси.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент сумите, вписани в тази позиция, ще бъдат използвани за
предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по всеки бюджетен ред в глава 08 05 от разходната част на
бюджета в настоящия раздел.
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ГЛАВА 6 2 — ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОКОЛНА СРЕДА (продължение)
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(продължение)

6203

(продължение)
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 08 05 от разходната част в този раздел.

621

Околна среда и действия по климата

6210

Фонд за справедлив преход — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до предоставяне
на съответните бюджетни кредити по редовете в глава 09 03 и статия 09 01 02 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 09 03 от разходната част в този раздел.
Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, внесено от Комисията на 14 януари 2020 г., за
създаване на Фонда за справедлив преход (COM(2020)22).

6211

Програма за околната среда и действията по климата — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на целевите приходи, произтичащи от възстановявания на недължимо
платени средства във връзка с Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) за МФР за 2021—2027 г. и
МФР за 2014—2020 г., програмата LIFE + за МФР за 2007—2013 г., както и от всички предходни програми в
областта на околната среда и действията по климата.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент сумите, вписани в тази позиция, ще бъдат използвани за
предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по всеки бюджетен ред в глава 09 02 от разходната част на
бюджета в настоящия раздел.
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ГЛАВА 6 2 — ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОКОЛНА СРЕДА (продължение)

621

(продължение)

6211

(продължение)
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 09 02 от разходната част в този раздел.

6212

Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор по линия на Механизма за справедлив преход (JTM) — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 09 04 и статия 09 01 03 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 09 04 от разходната част в този раздел.

629

Природни ресурси и околна среда — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на глава 62 и които
не се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.

ГЛАВА 6 3 — МИГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ

630

Миграция

6300

Фонд „Убежище и миграция“ — целеви приходи
Финансова година 2021

p.m.

Финансова година 2020

Финансова година 2019
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ГЛАВА 6 3 — МИГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ (продължение)

630

(продължение)

6300

(продължение)
Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 10 02 и статия 10 01 01 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 10 02 от разходната част в този раздел.

632

Управление на границите

6320

Фонд за интегрирано управление на границите — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глави 11 01, 11 02 и 11 03 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глави 11 02 и 11 03 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.

639

Миграция и управление на границите — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на глава 6 3 и
които не се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.
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ГЛАВА 6 4 — СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

640

Сигурност

6400

Фонд „Вътрешна сигурност“ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 12 02 и статия 12 01 01 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 12 02 от разходната част в този раздел.

6401

Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 12 03 и статия 12 01 02 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 12 03 от разходната част в този раздел.

6402

Ядрена безопасност и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 12 04 и статия 12 01 03 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
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ГЛАВА 6 4 — СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (продължение)

640

(продължение)

6402

(продължение)
Правно основание

За правното основание вж. забележките към глава 12 04 от разходната част в този раздел.

641

Отбрана

6410

Европейски фонд за отбрана — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глави 13 02 и 13 03 и в статии 13 01 01 и 13 01 02 от разходната
част на бюджета в настоящия раздел.
Правно основание

За правното основание вж. забележките към глави 13 02 и 13 03 от разходната част на бюджета в настоящия раздел.

6411

Военна мобилност — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 13 04 и статия 13 01 03 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание

За правното основание вж. забележките към глава 13 04 от разходната част в този раздел.
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ГЛАВА 6 4 — СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (продължение)

649

Сигурност и отбрана — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на глава 6 4 и
които не се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.

ГЛАВА 6 5 — СЪСЕДНИТЕ РЕГИОНИ И СВЕТЪТ

650

Външна дейност

6500

Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 14 02 и статия 14 01 01 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 14 02 от разходната част в този раздел.

6501

Хуманитарна помощ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 14 02 и статия 14 01 01 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 14 03 от разходната част в този раздел.
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ГЛАВА 6 5 — СЪСЕДНИТЕ РЕГИОНИ И СВЕТЪТ (продължение)

650

(продължение)

6502

Обща външна политика и политика за сигурност — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 14 04 и статия 14 01 03 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 14 04 от разходната част в този раздел.

6503

Отвъдморски страни и територии — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 14 05 и статия 14 01 04 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към глава 14 05 от разходната част в този раздел.

6504

Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 14 06 и статия 14 01 05 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
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ГЛАВА 6 5 — СЪСЕДНИТЕ РЕГИОНИ И СВЕТЪТ (продължение)

650

(продължение)

6504

(продължение)
Правно основание

За правното основание вж. забележките към глава 14 06 от разходната част в този раздел.

652

Предприсъединителна помощ

6520

Предприсъединителна помощ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се считат за целеви приходи и водят до вписване на
допълнителни бюджетни кредити по редовете в глава 15 02 и статия 15 01 01 от разходната част на бюджета в
настоящия раздел.
Правно основание

За правното основание вж. забележките към глава 15 02 от разходната част в този раздел.

659

Съседните региони и светът — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на глава 6 5 и
които не са целеви в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/361
КОМИСИЯ

ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ

660

Специални вноски и възстановени суми

6600

Вноски на ЕАСТ — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на вноските от държавите членки на Европейската асоциация за свободна
търговия от тяхното финансово участие в някои дейности на Съюза в съответствие с член 82 и протокол 32 към
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Общият размер на планираните вноски е посочен в обобщението, представено за информация в приложението към
разходната част на бюджета в този раздел.
Вноските на държавите членки на Европейската асоциация за свободна търговия се предоставят на Комисията в
съответствие с членове 1, 2 и 3 от протокол 32 към Споразумението.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент всички приходи ще се използват за осигуряване на допълнителни
бюджетни кредити за финансиране на разходите, към които са разпределени тези приходи.
Актове за справка
Споразумение за Европейското икономически пространство (OВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3).

6601

Фонд за иновации — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на външните целеви приходи на Фонда за иновации (ФИ). Тези приходи са
резултат от търговете за квоти и неизразходваните суми от предходната програма „NER300“ в съответствие с член 10 и
член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО. Външните целеви приходи по тази позиция са предназначени за
покриване на всички разходи, свързани със задачите по изпълнението, извършвани от Комисията.
Според предварителните изчисления за 2021 финансова година ще бъде необходима сума в размер на 4 600 000 EUR,
за да се финансира вноската за разходите за персонала и управлението на Изпълнителната агенция за иновации и
мрежи, направени вследствие на ролята на Агенцията в управлението на Фонда за иновации, финансиран от бюджетен
ред 16 01 02 64. По отношение на оперативните разходи, финансирани от бюджета по статия 16 03 01, за
финансовата 2021 година се планира през годината да бъдат обявени поканите за представяне на предложения за
проекти на стойност 900 000 000 EUR.
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ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ (продължение)

660

(продължение)

6601

(продължение)
Правно основание
Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на система за
търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета
(ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).
Актове за справка
Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на
търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 302,
18.11.2010 г., стр. 1).
Делегиран регламент (ЕС) 2019/856 на Комисията от 26 февруари 2019 г. за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Фонда за иновации (OВ L 140, 28.5.2019 г.,
стр. 6).
Решение на Комисията от 25 март 2020 г. за делегиране на управлението на приходите на Фонда за иновации на
Европейската инвестиционна банка (C(2020)1892).

6602

Вноски на Обединеното кралство, свързани с член 148 от Споразумението за оттегляне
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

7 197 880 726

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на нетните вноски на Обединеното кралство в резултат на плащанията,
извършени в съответствие с член 148 от Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.
Нетният принос съответства на разликите между сумите, дължими от Обединеното кралство към Съюза, и дължимите
от Съюза към Обединеното кралство суми.
Референтните дати за плащанията от Обединеното кралство към Съюза или от Съюза към Обединеното кралство,
извършвани след 31 декември 2020 г., са 30 юни и 31 октомври всяка година. Плащанията се извършват на четири
равни месечни вноски за плащанията с референтна дата 30 юни и на осем равни месечни вноски за плащанията с
референтна дата 31 октомври. Всички плащания се извършват до последния работен ден на всеки месец, считано от
референтната дата или, когато референтната дата не е работен ден, от последния работен ден преди референтната дата.
Актове за справка
Споразумение за оттегляне на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и
Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7).
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ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ (продължение)

660

(продължение)

6603

Вноски на Обединеното кралство след преходния период
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на вноските от Обединеното кралство за участие в програми и дейности на
Съюза след преходния период, предвиден в Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент всички приходи ще се използват за осигуряване на допълнителни
бюджетни кредити за финансиране на разходите, към които са разпределени тези приходи.
Актове за справка
Политическа декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното
кралство (ОВ C 384 I, 12.11.2019 г., стр. 178).

661

Механизми за солидарност (специални инструменти)

6611

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на целевите приходи, произтичащи от финансови корекции и
възстановявания във връзка с интервенции на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФГ) в
рамките на текущата МФР за 2021-2027 г. и на предходни МФР.
Сумите, вписани по тази позиция ще се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент за осигуряване на
допълнителни бюджетни кредити по всеки бюджетен ред по ЕФГ от разходната част на бюджета в този раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към статии 16 02 02 и 16 02 99 от разходната част в този раздел.

6612

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз — целеви приходи
Финансова година 2021

p.m.

Финансова година 2020

Финансова година 2019
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КОМИСИЯ

ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ (продължение)

661

(продължение)

6612

(продължение)
Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на целевите приходи, произтичащи от финансови корекции и
възстановявания във връзка с интервенции на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) в рамките на текущата
МФР за 2021-2027 г. и на предходни МФР.
Сумите, вписани по тази позиция ще се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент за осигуряване на
допълнителни бюджетни кредити по всеки бюджетен ред по ФСЕС от разходната част на бюджета в този раздел.
Правно основание
За правното основание вж. забележките към статия 16 02 01 от разходната част в настоящия раздел.

662

Децентрализирани агенции — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходи от децентрализирани агенции.
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.

663

Пилотни проекти, подготвителни, действия, прерогативи и другия действия
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на разходи от пилотни проекти, подготвителни, действия, прерогативи и
другия действия.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи може да дадат 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 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ (продължение)

668

Други вноски и възстановени суми — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи които не са предвидени в другите части на дял 6, и които в
съответствие с член 21 от Финансовия регламент трябва да бъдат считани за целеви приходи 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.

669

Други вноски и възстановени суми — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

150 000 000

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части на дял 6 и които не
се използват в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.

ГЛАВА 6 7 — ПРИКЛЮЧВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИ НАРЕЖДАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПРЕДИ 2021 Г.

670

Приключване на неизпълнени нареждания за събиране на вземания преди 2021 г.
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

p.m.

Финансова година 2020

130 000 000

Финансова година 2019

12 567 523 789,97

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходи от всички неизпълнени нареждания за събиране на вземания,
издадени преди 2021 г. за всички статии и позиции от дял 6, включени в номенклатурата, която е в сила до
31 декември 2020 г.
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ОБЩ СБОР НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ (2021 Г. И 2020 Г.) И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА (2019 Г.)
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Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Бюджетен ред

Дял

Поети задължения

01

L 93/367

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНО
ВАЦИИ

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

12 646 069 534

10 716 492 949

13 962 502 906

12 658 430 550

12 749 205 306,47

11 427 808 855,32

5 236 934 445

3 954 691 493

5 152 144 069

4 134 883 523

4 937 399 657,83

3 568 746 019,07

899 252 697

832 705 699

865 731 477

821 317 183

850 799 851,42

751 165 638,10

2 034 303 091

1 687 697 091

1 888 577 919

1 540 102 619

1 584 816 361,66

1 631 106 361,66

35 410 370 000

45 755 416 812

44 077 110 114

40 710 514 399

42 805 752 599,58

35 481 717 736,29

843 737 421

820 886 793

3 660 236 189

3 083 199 945

399 502 040,69

378 817 581,64

ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА,
СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И
ЦЕННОСТИТЕ

16 607 791 113

19 577 462 299

18 476 254 279

18 260 748 085

18 125 043 360,56

15 568 706 400,93

СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА
ПОЛИТИКА

56 563 951 003

56 300 994 194

59 218 244 283

58 170 246 969

58 504 569 717,81

56 937 245 606,33

Резерви (30 02 02)

74 600 000

71 600 000

67 843 000

64 300 000

56 638 551 003

56 372 594 194

59 286 087 283

58 234 546 969

58 504 569 717,81

56 937 245 606,33

ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО
КЛИМАТА

1 930 015 905

431 609 258

650 456 138

427 960 840

604 180 771,56

389 077 500,80

10

МИГРАЦИЯ

1 011 065 714

1 439 158 714

1 347 017 703

1 070 931 663

1 277 822 847,83

973 155 781,53

11

УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ

1 267 764 045

1 247 087 264

1 019 791 203

1 096 108 887

976 872 219,17

740 964 409,89

1 003 000

1 003 000

02

ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ
ИНВЕСТИЦИИ

03

ЕДИНЕН ПАЗАР

04

КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

05

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИ
ЖАВАНЕ

06

07

08

09

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙ
ЧИВОСТ

Резерви (40 02 41)

12

СИГУРНОСТ

13

ОТБРАНА

14

ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

15

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА
ПОМОЩ

16

20

РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ
ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГО
ГОДИШНАТА ФИНАНСОВА
РАМКА
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

1 267 764 045

1 247 087 264

1 020 794 203

1 097 111 887

976 872 219,17

740 964 409,89

536 501 243

527 390 243

576 442 162

595 673 859

490 688 384,41

556 921 645,16

1 172 760 198

143 238 000

255 000 000

218 500 000

270 000 000,—

30 544 088,63

14 195 757 731

8 928 603 283

9 088 414 835

7 857 544 298

9 141 891 660,97

7 488 298 604,28

1 901 438 473

1 882 396 073

1 760 166 480

1 745 719 259

2 391 294 133,19

1 379 618 353,64

50 000 000

70 000 000

1 057 094 964

1 067 094 964

295 399 920,45

295 399 920,45

3 724 183 236

3 725 458 325

3 681 839 057

3 684 842 267

3 543 861 329,25

3 544 621 409,25
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Бюджетни кредити 2021
Дял

30

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Бюджетен ред
Поети задължения

21

17.3.2021 г.

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕН
СИИ

2 411 594 399

2 411 594 399

2 315 217 352

2 315 217 352

2 170 779 713,57

2 170 779 713,57

РЕЗЕРВИ

1 420 835 000

1 223 450 000

537 763 000

358 500 000

0,—

0,—

Общо 159 938 925 248 161 747 932 889 169 658 850 130 159 882 839 662 161 119 879 876,42 143 314 695 626,54
От които резерви (30 02 02, 40
02 41)

74 600 000

71 600 000

68 846 000

65 303 000
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ДЯЛ 01
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ДЯЛ 01
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Дял
Глава

01 01

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Бюджетен ред
Поети задължения

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР
„НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНО
ВАЦИИ“

861 193 812

861 193 812

Поети задължения

858 663 017

Плащания

Поети задължения

Плащания

858 663 017

832 620 125,28

832 620 125,28

9 088 849 237 12 480 576 308 10 893 525 368

11 254 522 121,19

9 799 458 364,82

01 02

„ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

01 03

ПРОГРАМА НА ЕВРАТОМ ЗА
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУ
ЧЕНИЕ

158 035 011

146 040 571

258 782 725

257 809 024

240 822 929,—

234 225 418,22

МЕЖДУНАРОДЕН ЕКСПЕРИМЕН
ТАЛЕН ТЕРМОЯДРЕН РЕАКТОР
(ITER)

856 743 023

606 387 694

358 390 856

632 277 000

402 575 200,—

552 017 568,—

9 800 000

14 021 635

6 090 000

16 156 141

18 664 931,—

9 487 379,—

Позиция 01 — Общо 12 646 069 534 10 716 492 949 13 962 502 906 12 658 430 550

12 749 205 306,47

11 427 808 855,32

01 04

01 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИ
ТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ
И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

10 760 297 688

Плащания
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ДЯЛ 01
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ
ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

01 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И
ИНОВАЦИИ“

01 01 01

Разходи за подкрепа за „Хоризонт Европа“

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

01 01 01 01 Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно
наетите служители, изпълняващи програма
„Хоризонт Европа“ — непреки научни изследва
ния

1

163 695 814

160 486 092

152 777 963,—

93,33

01 01 01 02 Външен персонал, изпълняващ програма
„Хоризонт Европа“ — непреки научни изследва
ния

1

47 193 929

45 562 825

44 606 372,42

94,52

01 01 01 03 Други разходи за управление за „Хоризонт
Европа“ — непреки научни изследвания

1

98 207 745

96 302 725

100 897 724,31

102,74

01 01 01 11 Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно
наетите служители, изпълняващи програма
„Хоризонт Европа“ — преки научни изследвания

1

149 135 000

146 931 504

144 050 494,—

96,59

01 01 01 12 Външен персонал, изпълняващ програма
„Хоризонт Европа“ — преки научни изследвания

1

35 361 000

34 838 789

34 154 460,19

96,59

01 01 01 13 Други разходи за управление за „Хоризонт
Европа“ — преки научни изследвания

1

52 400 000

63 355 195

62 971 874,41

120,18

01 01 01 61 Изпълнителна агенция на Европейския
научноизследователски съвет — финансов при
нос от „Хоризонт Европа“ за приключване на
предходни програми

1

51 319 000

51 319 000

49 390 184,—

96,24

01 01 01 62 Изпълнителна агенция за научни изследвания —
финансов принос от „Хоризонт Европа“ за
приключване на предходни програми

1

73 714 915

73 714 915

69 429 652,—

94,19

01 01 01 63 Изпълнителна агенция за малките и средните
предприятия — финансов принос от „Хоризонт
Европа“ за приключване на предходни програми

1

25 520 309

31 461 034

29 305 357,—

114,83

01 01 01 64 Изпълнителна агенция за иновации и мрежи —
финансов принос от „Хоризонт Европа“ за
приключване на предходни програми

1

4 730 139

8 139 618

7 301 542,—

154,36

01 01 01 71 Изпълнителна агенция на Европейския
научноизследователски съвет — принос от
„Хоризонт Европа“

1

2 596 000
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

01 01 01

Бюджетен ред

ФР

Бюджетни кредити
2021

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

(продължение)

01 01 01 72 Европейска изпълнителна агенция за научни
изследвания — финансов принос от „Хоризонт
Европа“

1

19 258 179

01 01 01 73 Европейска изпълнителна агенция за здравео
пазването и цифровизацията — финансов принос
от „Хоризонт Европа“

1

14 962 577

01 01 01 74 Европейска изпълнителна агенция за климата,
инфраструктурата и околната среда — финансов
принос от „Хоризонт Европа“

1

p.m.

01 01 01 76 Изпълнителна агенция за Европейския съвет по
иновациите и за МСП — финансов принос от
„Хоризонт Европа“

1

Статия 01 01 01 — Междинен сбор
01 01 02

Бюджетни кредити
2020

8 134 705
746 229 312

712 111 697

694 885 623,33

93,12

Разходи за подкрепа за „Програмата на
Евратом за научни изследвания и обу
чение“

01 01 02 01 Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно
наетите служители, изпълняващи „Програмата на
Евратом за научни изследвания и обучение“ —
непреки научни изследвания

1

6 612 585

9 571 680

6 092 031,—

92,13

01 01 02 02 Външен персонал, изпълняващ „Програмата на
Евратом за научни изследвания и обучение“ —
непреки научни изследвания

1

270 614

971 040

613 106,63

226,56

01 01 02 03 Други разходи за управление за „Програмата на
Евратом за научни изследвания и обучение“ —
непреки научни изследвания

1

1 846 042

4 349 000

8 774 397,76

475,31

01 01 02 11 Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно
наетите служители, изпълняващи „Програмата на
Евратом за научни изследвания и обучение“ —
преки научни изследвания

1

58 081 000

56 942 520

55 826 000,—

96,12

01 01 02 12 Външен персонал, изпълняващ „Програмата на
Евратом за научни изследвания и обучение“ —
преки научни изследвания

1

10 664 000

10 455 000

10 249 635,44

96,11

01 01 02 13 Други разходи за управление за „Програмата на
Евратом за научни изследвания и обучение“ —
преки научни изследвания

1

30 239 259

57 583 936

49 372 031,12

163,27

107 713 500

139 873 176

130 927 201,95

121,55

Статия 01 01 02 — Междинен сбор
01 01 03

Разходи за подкрепа за „Международния
експериментален термоядрен реактор“
(ITER)

01 01 03 01 Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно
наетите служители, изпълняващи ITER

1

5 205 000

5 491 931

5 748 971,—

110,45

01 01 03 02 Външен персонал, изпълняващ ITER

1

196 000

192 213

191 829,—

97,87
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

01 01 03

Бюджетен ред

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

(продължение)

01 01 03 03 Други разходи за управление за ITER

1 850 000

994 000

866 500,—

46,84

Статия 01 01 03 — Междинен сбор

7 251 000

6 678 144

6 807 300,—

93,88

Глава 01 01 — Общо

861 193 812

858 663 017

832 620 125,28

96,68

1

Забележки

Бюджетните кредити по настоящата глава са предназначени за покриване на разходите от административно естество (за
заплати, проучвания, срещи на експерти, информационни дейности, публикации и т.н.), пряко свързани с постигането
на целите на програмите или на мерките в този клъстер, както и на всякакви други разходи за техническа и
административна помощ, които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от
Комисията на външни изпълнители по ad hoc договори за услуги.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

01 01 01

Разходи за подкрепа за „Хоризонт Европа“

Забележки

Освен разходите, описани на равнището на настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен също така за
покриване на разходите, свързани с длъжностните лица, срочно наетите служители и външния персонал, както и други
административни разходи за управление на специфичната програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт
Европа“, под формата на непреки и преки действия, включително административни разходи, свързани с персонала на
длъжност в делегациите на Съюза

Актове за справка

Вж. глава 01 02.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите служители, изпълняващи програма „Хоризонт Европа“ —
непреки научни изследвания
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

163 695 814

Резултат от изпълнението за 2019

160 486 092

152 777 963,—

Забележки
Предишни позиции
02 01 05 01

05 01 05 01

06 01 05 01

08 01 05 01

09 01 05 01

15 01 05 01

18 01 05 01

32 01 05 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с длъжностните лица и срочно наетите
служители, изпълняващи специфичната програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и заемащи
длъжности по одобрените щатни разписания, ангажирани с непреки действия за научни изследвания, включително
длъжностните лица и срочно наетите служители на длъжност в делегациите на Съюза.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

01 01 01 02

4 419 787 6 6 0 0

Външен персонал, изпълняващ програма „Хоризонт Европа“ — непреки научни изследвания
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

47 193 929

Резултат от изпълнението за 2019

45 562 825

44 606 372,42

Забележки
Предишни позиции
02 01 05 02

05 01 05 02

06 01 05 02

08 01 05 02

09 01 05 02

15 01 05 02

18 01 05 02

32 01 05 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външния персонал, изпълняващ специфичната
програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, под формата на непреки действия, включително
външния персонал на длъжност в делегациите на Съюза, както и заплатата и други свързани разходи на председателя
на Европейския научноизследователски съвет (ЕНС).
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

3 656 475 5 0 4 0

ЕАСТ—ЕИП

1 274 236 6 6 0 0
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки научни изследвания
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

98 207 745

Резултат от изпълнението за 2019

96 302 725

100 897 724,31

Забележки

Предишни позиции (* частично прехвърлени)
02 01 05 03

02 04 50 01* 02 04 50 02* 05 01 05 03

05 09 50 01* 06 01 05 03

08 01 05 03

08 02 50 01* 08 02 50 02* 09 01 05 03

09 04 50 01* 09 04 50 02* 15 01 05 03

15 03 50 02* 18 01 05 03

06 03 50 01* 06 03 50 02*
15 03 50 01*

18 05 50 01* 18 05 50 02* 26 01 22 02* 26 01 22 03* 26 01 22 06* 26 01 23 02*

26 01 23 03* 26 01 23 06* 32 01 05 03

32 04 50 01* 32 04 50 02*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други административни разходи за управление на специфичната
програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, под формата на непреки действия, включително други
административни разходи, свързани с персонала на длъжност в делегациите на Съюза

Кредитът е предназначен също така за покриване на разходи за техническа и административна помощ, свързани с
управлението на програмата, като конференции, преводи, работни срещи, семинари, командировки, обучения и
представителни разходи, проучвания, срещи на експерти, информация и публикации и всякакви други разходи за
техническа и административна помощ, които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт,
възложени от Комисията на външни изпълнители по ad hoc договори за услуги.

Той е предназначена също така за покриване на разходи, свързани с разработването и поддръжката на информационни
системи, необходими за управлението и изпълнението на програмата.

Той ще покрива също така разходите за сгради на службите на Комисията, които управляват програмата.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

3 656 475 5 0 4 0

ЕАСТ—ЕИП

2 651 609 6 6 0 0
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 11

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите служители, изпълняващи програма „Хоризонт Европа“ —
преки научни изследвания
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

149 135 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

146 931 504

144 050 494,—

Забележки
Предишна позиция
10 01 05 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с длъжностните лица и срочно наетите
служители, които заемат длъжности по одобреното щатно разписание на Съвместния изследователски център и
изпълняват специфичната програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, и по-специално:
— преки действия, които включват научноизследователски дейности, научно-технически спомагателни дейности и
дейности по подготвителни изследвания, провеждани в обектите на Съвместния изследователски център и в
делегациите на Съюза,
— непреки действия по програми, осъществени като част от дейностите, които Съвместният изследователски център
извършва на конкурентни начала.
Разходите за персонал включват основната заплата, надбавките, допълнителните обезщетения и вноските въз основа на
законовите разпоредби, в това число разходите, свързани с постъпване на работа, смяна на местоработата и
прекратяване на служебното правоотношение.
Бюджетният кредит може да бъде допълнен чрез участието на Съвместния изследователски център на конкурентни
начала в непреки действия и в научно-технически дейности в подкрепа на политики на Съюза. JRC осъществява на
конкурентни начала следните дейности:
— дейности, извършвани вследствие на процедури за предоставяне на безвъзмездни средства или за възлагане на
обществени поръчки,
— дейности от името на трети страни,
— дейности, предприети съгласно административно споразумение с други институции или други служби на Комисията
за предоставяне на научно-технически услуги.
Приходите от конкурентни дейности ще бъдат използвани за покриване, inter alia, на разходи за персонал и ресурси във
връзка с дейностите в подкрепа на политиките на Съюза и с работата за трети страни, извършвана от Съвместния
изследователски център.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

4 026 645 6 6 0 0
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 12

Външен персонал, изпълняващ програма „Хоризонт Европа“ — преки научни изследвания
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

35 361 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

34 838 789

34 154 460,19

Забележки
Предишна позиция
10 01 05 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с външния персонал, който не е включен в
щатното разписание на Съвместния изследователски център и изпълнява специфичната програма за научни
изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, т.е. договорно нает персонал, бенефициери на безвъзмездни средства,
командировани национални експерти и гостуващи учени, включително външния персонал на длъжност в делегациите
на Съюза.
Бюджетният кредит може да бъде допълнен чрез участието на Съвместния изследователски център на конкурентни
начала в непреки действия и в научно-технически дейности в подкрепа на политики на Съюза. JRC осъществява на
конкурентни начала следните дейности:
— дейности, извършвани вследствие на процедури за предоставяне на безвъзмездни средства или за възлагане на
обществени поръчки,
— дейности от името на трети страни,
— дейности, предприети съгласно административно споразумение с други институции или други служби на Комисията
за предоставяне на научно-технически услуги.
Приходите от конкурентни дейности ще бъдат използвани за покриване, inter alia, на разходи за персонал и ресурси във
връзка с дейностите в подкрепа на политиките на Съюза и с работата за трети страни, извършвана от Съвместния
изследователски център.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

01 01 01 13

954 747 6 6 0 0

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — преки научни изследвания
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

52 400 000

Бюджетни кредити 2020

63 355 195

Резултат от изпълнението за 2019

62 971 874,41
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 13

(продължение)
Забележки
Предишни позиции (* частично прехвърлени)
10 01 05 03

10 01 05 04

26 01 22 02* 26 01 22 03* 26 01 22 06*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— свързани с персонала разходи, невключени в позиции 01 01 01 11 и 01 01 01 12, в това число командировки,
обучения, здравни и социални услуги, разходи за организиране на конкурси и събеседвания с кандидати и
представителни разходи,
— разходи във връзка с всички ресурси, използвани за провеждане на дейностите на Съвместния изследователски
център (JRC); това включва:
— разходи, свързани с функционирането на дирекциите на JRC: редовна поддръжка на сградите, техническата
инфраструктура и научното оборудване, енерго- и водоснабдяване и съответните съоръжения, отопление,
охлаждане и вентилация, материали и оборудване за работните помещения, почистване на обектите, пътищата
и сградите, управление на отпадъците и др.,
— разходи, свързани с административната помощ за дирекциите на JRC: обзавеждане, канцеларски материали,
телекомуникации, документация и публикации, транспорт, различни пособия, обща застраховка и др.,
— разходи, свързани с безопасността и сигурността на обектите: здраве и безопасност на работното място,
радиационна защита, противопожарна охрана и др.,
— разходи, свързани с информационните технологии: компютърни зали, хардуер и софтуер, мрежови услуги,
информационни системи, услуги в помощ на потребителите и др.,
— еднократни разходи: ремонтните, възстановителните и строителните работи в обектите на JRC. Той е
предназначен за покриване на такива разходи като например за извънредна поддръжка, ремонт и
приспособяване към нови стандарти.
— разходи във връзка с всички ресурси за финансиране на проекти за важни научноизследователски инфраструктури,
и по-специално — строителство на нови сгради, цялостно обновяване на съществуващи сгради, закупуване на
важно оборудване за техническата инфраструктура на обектите.
Бюджетният кредит може да бъде допълнен чрез участието на Съвместния изследователски център на конкурентни
начала в непреки действия и в научно-технически дейности в подкрепа на политики на Съюза. JRC осъществява на
конкурентни начала следните дейности:
— дейности, извършвани вследствие на процедури за предоставяне на безвъзмездни средства или за възлагане на
обществени поръчки,
— дейности от името на трети страни,
— дейности, предприети съгласно административно споразумение с други институции или други служби на Комисията
за предоставяне на научно-технически услуги.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 13

(продължение)
Приходите от конкурентни дейности ще бъдат използвани за покриване, inter alia, на разходи за персонал и ресурси във
връзка с дейностите в подкрепа на политиките на Съюза и с работата за трети страни, извършвана от Съвместния
изследователски център.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

01 01 01 61

1 414 800 6 6 0 0

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет — финансов принос от „Хоризонт Европа“ за
приключване на предходни програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

51 319 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

51 319 000

49 390 184,—

Забележки
Предишна позиция
08 01 06 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Изпълнителната агенция на
Европейския научноизследователски съвет, направени при изпълнението на специфичната програма за научни
изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2014—2020 г.), и приключването на предишни специфични програми на
Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.
Щатното разписание на изпълнителната агенция е поместено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

1 365 085 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за определяне на правила
за участието на предприятия, научноизследователски центрове и университети в дейности по Седмата рамкова програма
и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2013 г.) (ОВ L 391, 30.12.2006 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 61

(продължение)
Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова
програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007
—2013 г.) (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).

Решение 2006/972/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма „Идеи“ за изпълнение на Седма
рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни
дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 243).

Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на
„Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения
2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965)

Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на
правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания
и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 81).

Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение
№ 1982/2006/EO (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).

Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за
инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).
Актове за справка

Решение за изпълнение 2013/779/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция на
Европейския научноизследователски съвет и за отмяна на Решение 2008/37/EО (ОВ L 346, 20.12.2013, стр. 58).

Решение C(2013) 9418 на Комисията от 20 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
на Европейския научноизследователски съвет с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на
Съюза в областта на граничните изследвания и включващи, по-специално, изпълнение на бюджетни кредити, записани
в общия бюджет на Съюза, изменено с решения на Комисията C(2014) 9450 от 12 декември 2014 г., C(2015) 8754
от 11 декември 2015 г. и C(2017) 4900 от 14 юли 2017 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 62

Изпълнителна агенция за научни изследвания — финансов принос от „Хоризонт Европа“ за приключване на предходни
програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

73 714 915

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

73 714 915

69 429 652,—

Забележки
Предишна позиция
08 01 06 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Изпълнителната агенция за научни
изследвания, направени при изпълнението на специфичната програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт
Европа“ (2014—2020 г.), и приключването на предишни специфични програми на Европейската общност за научни
изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.
Щатното разписание на изпълнителната агенция е поместено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

1 960 817 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за определяне на правила
за участието на предприятия, научноизследователски центрове и университети в дейности по Седмата рамкова програма
и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2013 г.) (OВ L 391, 30.12.2006 г., стр. 1).
Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова
програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007
—2013 г.) (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).
Решение 2006/971/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Сътрудничество“ в
изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и
демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 86).
Решение 2006/973/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма „Хора“ в изпълнение на
Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни
дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 270).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 62

(продължение)
Решение 2006/974/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма „Капацитети“ за изпълнение на
Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни
дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 299).
Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на
„Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения
2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965)
Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на
правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания
и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 81).
Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение
№ 1982/2006/EO (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).
Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за
инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).
Актове за справка
Решение 2008/46/ЕО на Комисията от 14 декември 2007 г. за създаване на „Изпълнителна агенция за научни
изследвания“ за управлението на определени области от специалните програми на Общността „Хора“, „Капацитети“ и
„Сътрудничество“ в сферата на изследователската дейност в съответствие с Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L
11, 15.1.2008 г., стр. 9).
Решение за изпълнение 2013/778/ЕС на Комисията от 13 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
научни изследвания и за отмяна на Решение 2008/46/EО (ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 54).
Решение C(2013) 9418 на Комисията от 20 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за научни изследвания с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на Съюза в областта на
научните изследвания и иновациите и включващи, по-специално, изпълнение на бюджетни кредити, вписани в общия
бюджет на Съюза, изменено с решения на Комисията C(2014) 9450 от 12 декември 2014 г., C(2015) 8754 от
11 декември 2015 г., C(2017) 4900 от 14 юли 2017 г. и C(2019) 3353 от 30 април 2019 г.

01 01 01 63

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — финансов принос от „Хоризонт Европа“ за приключване
на предходни програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

25 520 309

Бюджетни кредити 2020

31 461 034

Резултат от изпълнението за 2019

29 305 357,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 63

(продължение)
Забележки

Предишна позиция
08 01 06 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Изпълнителната агенция за малките и
средните предприятия, направени при изпълнението на специфичната програма за научни изследвания и иновации
„Хоризонт Европа“ (2014—2020 г.), и приключването на предишни специфични програми на Европейската общност за
научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

Щатното разписание на изпълнителната агенция е поместено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

678 840 6 6 0 0

Правно основание

Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).

Решение № 1230/2003/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно приемане на
многогодишна програма за действие в областта на енергетиката: „Интелигентна енергия — Европа“ (2003—2006 г.)
(OВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 29).

Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова
програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).

Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на
„Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения
2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965)

Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на
правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания
и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 81).

Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение
№ 1982/2006/EO (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 63

(продължение)
Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за
инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).
Актове за справка
Решение 2004/20/EО на Комисията от 23 декември 2003 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Интелигентна
енергия“ за управление на действията на Общността в областта на енергетиката чрез прилагане на Регламент (ЕО)
№ 58/2003 на Съвета (OВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 85).
Решение 2007/372/ЕО на Комисията от 31 май 2007 г. за изменение на Решение 2004/20/ЕО с цел преобразуване на
изпълнителната агенция „Интелигентна енергия“ в Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (ОВ L
140, 1.6.2007 г., стр. 52).
Решение C(2007) 3198 на Комисията от 9 юли 2007 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция за
конкурентоспособност и иновации с цел изпълнение на задачите, свързани с прилагането на програмата „Интелигентна
енергия — Европа“ 2003—2006 г., програмата „Марко Поло“ 2003—2006 г., Рамковата програма за конкурентос
пособност и иновации 2007—2013 г. и програмата „Марко Поло“ 2007—2013 г., включваща по-специално
изпълнението на бюджетните кредити, записани в бюджета на Общността.
Решение за изпълнение 2013/771/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
малките и средните предприятия и за отмяна на Решение 2004/20/EО и Решение 2007/372/EО (ОВ L 341,
18.12.2013 г., стр. 73).
Решение С(2013) 9414 на Комисията от 23 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за малките и средните предприятия с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на Съюза в
областта на енергетиката, околната среда, действията по климата, конкурентоспособността и МСП, научните
изследвания и иновациите, ИКТ, морската политика и рибарството и включващи, по-специално, изпълнение на
бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.

01 01 01 64

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи — финансов принос от „Хоризонт Европа“ за приключване на предходни
програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

4 730 139

Забележки
Предишна позиция
08 01 06 04

Бюджетни кредити 2020

8 139 618

Резултат от изпълнението за 2019

7 301 542,—

17.3.2021 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/385

КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 64

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Изпълнителната агенция за иновации и
мрежи, направени при изпълнението на специфичната програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“
(2014—2020 г.), и приключването на предишни специфични програми на Европейската общност за научни
изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.
Щатното разписание на изпълнителната агенция е поместено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

125 822 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на
„Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения
2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965)
Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение
№ 1982/2006/EO (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).
Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на
правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания
и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 81).
Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за
инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).
Актове за справка
Решение за изпълнение 2013/801/ЕС на Комисията от 23 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
иновации и мрежи и за отмяна на Решение 2007/60/EО, изменено с Решение 2008/593/ЕО (ОВ L 352, 24.12.2013 г.,
стр. 65).
Решение С(2013) 9235на Комисията от 23 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за иновациите и мрежите с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на Съюза в областта на
инфраструктурата на транспорта, енергетиката и телекомуникациите и в областта на научните изследвания и
иновациите в сферата на транспорта и енергетиката и включващи, по-специално, изпълнение на бюджетни кредити,
записани в общия бюджет на Съюза.

L 93/386

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 71

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет — принос от „Хоризонт Европа“
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

2 596 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Изпълнителната агенция на
Европейския научноизследователски съвет, направени при изпълнението на специфичната програма за научни
изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.).
Щатното разписание на изпълнителната агенция е поместено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

70 092 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г., стр.
9).
Актове за справка
Вж. глава 01 02.
Решение C(2021) 950 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
на Европейския научноизследователски съвет с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на
Съюза в областта на граничните изследвания и включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в
общия бюджет на Съюза.

01 01 01 72

Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания — финансов принос от „Хоризонт Европа“
Бюджетни кредити 2021

19 258 179

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/387

КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 72

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Европейската изпълнителна агенция за
научни изследвания, направени при изпълнението на специфичната програма за научни изследвания и иновации
„Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.).
Щатното разписание на изпълнителната агенция е поместено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

519 971 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г., стр.
9).
Актове за справка
Вж. глава 01 02.
Решение C(2021) 952 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за научни изследвания с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на
Съюза в областта на научните изследвания и иновациите, научните изследвания на Изследователския фонд за въглища
и стомана и мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, и включващи
по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.

01 01 01 73

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията — финансов принос от „Хоризонт Европа“
Бюджетни кредити 2021

14 962 577

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

L 93/388

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 73

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, направени при изпълнението на специфичната програма за научни изследвания и
иновации „Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.).
Щатното разписание на изпълнителната агенция е поместено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

403 990 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г., стр.
9).
Актове за справка
Вж. глава 01 02.
Решение C(2021) 948 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването
на програми на Съюза в областта на „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health), единния пазар, научните изследвания и
иновациите, „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа — Цифрови технологии, и включващи по-специално
изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.

01 01 01 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — финансов принос от „Хоризонт
Европа“
Бюджетни кредити 2021

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/389

КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 74

(продължение)
Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Европейската изпълнителна агенция за
климата, инфраструктурата и околната среда, направени при изпълнението на специфичната програма за научни
изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.).

Щатното разписание на изпълнителната агенция е поместено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.
Правно основание

Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г., стр.
9).
Актове за справка

Вж. глава 01 02.

Решение C(2021) 947 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда с цел изпълнение на задачи, свързани с
осъществяването на програми на Съюза в областта на транспортната и енергийната инфраструктура, на научните
изследвания и иновациите в сферата на климата, енергетиката и мобилността, на околната среда, на природата и
биологичното разнообразие, на прехода към нисковъглеродните технологии и на морското дело и рибарството, и
включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза, и тези, произтичащи
от външни целеви приходи.

01 01 01 76

Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП — финансов принос от „Хоризонт Европа“
Бюджетни кредити 2021

8 134 705

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

L 93/390

BG

Официален вестник на Европейския съюз

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 01

(продължение)

01 01 01 76

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Изпълнителната агенция за
Европейския съвет по иновациите и за МСП, направени при изпълнението на специфичната програма за научни
изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.).
Щатното разписание на изпълнителната агенция е поместено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

219 637 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г., стр.
9).
Актове за справка
Вж. глава 01 02.
Решение C(2021) 949 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за Европейския съвет по иновациите и за МСП с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на
Съюза в областта на „Иновативна Европа“, единния пазар и междурегионалните инвестиции в иновации, и включващи
по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.

01 01 02

Разходи за подкрепа за „Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение“

Забележки
Освен разходите, описани на равнището на настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен също така за
покриване на разходите, свързани с длъжностните лица и срочно наетите служители, както и други административни
разходи за управление на Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение, под формата на непреки и преки
действия в рамките на ядрени програми, включително административни разходи, свързани с персонала на длъжност в
делегациите на Съюза.
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ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 02

(продължение)
Актове за справка

Вж. глава 01 03.

01 01 02 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите служители, изпълняващи „Програмата на Евратом за научни
изследвания и обучение“ — непреки научни изследвания
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

6 612 585

Резултат от изпълнението за 2019

9 571 680

6 092 031,—

Забележки

Предишна позиция
08 01 05 11

Този бюджетен кредит покрива разходите, свързани с длъжностните лица и срочно наетите служители, изпълняващи
Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение и заемащи длъжности по одобрените щатни разписания,
ангажирани с непреки действия за научни изследвания, включително персонала на длъжност в делегациите на Съюза.

01 01 02 02

Външен персонал, изпълняващ „Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение“ — непреки научни
изследвания
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

270 614

Резултат от изпълнението за 2019

971 040

613 106,63

Забележки

Предишна позиция
08 01 05 12

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външния персонал, изпълняващ „Програмата на
Евратом за научни изследвания и обучение“, под формата на непреки действия за научни изследвания, включително
външния персонал на длъжност в делегациите на Съюза.
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01 01 02

(продължение)

01 01 02 03

Други разходи за управление за „Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение“ — непреки научни
изследвания
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 846 042

Бюджетни кредити 2020

4 349 000

Резултат от изпълнението за 2019

8 774 397,76

Забележки
Предишни позиции (* частично прехвърлени)
08 01 05 13 08 03 50 01* 08 03 50 02* 26 01 22 02* 26 01 22 03* 26 01 22 06*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други административни разходи за цялостното управление на
Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение, под формата на непреки действия, включително други
административни разходи, свързани с персонала на длъжност в делегациите на Съюза.
Кредитът е предназначен също така за покриване на разходи за техническа и административна помощ, свързани с
управлението на програмата, като конференции, работни срещи, семинари, преводи, командировки, обучения и
представителни разходи, проучвания, срещи на експерти, информация и публикации и всякакви други разходи за
техническа и административна помощ, които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт,
възложени от Комисията на външни изпълнители по ad hoc договори за услуги.
Той ще покрива също така разходите за сгради на службите на Комисията, които управляват програмата, както и
разработването и поддръжката на специфични за програмата и корпоративни информационни системи, необходими за
изпълнението на програмата.

01 01 02 11

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите служители, изпълняващи „Програмата на Евратом за научни
изследвания и обучение“ — преки научни изследвания
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

58 081 000

Бюджетни кредити 2020

56 942 520

Резултат от изпълнението за 2019

55 826 000,—

Забележки
Предишни позиции
10 01 05 11

Разходите за персонал включват основната заплата, надбавките, допълнителните обезщетения и вноските въз основа на
законовите разпоредби, в това число разходите, свързани с постъпване на работа, смяна на местоработата и
прекратяване на служебното правоотношение.
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01 01 02

(продължение)

01 01 02 11

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с длъжностните лица и срочно наетите
служители, които заемат длъжности по одобреното щатно разписание на Съвместния изследователски център и
изпълняват Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение, и по-специално:
— преки действия, които включват научноизследователски дейности, научно-технически спомагателни дейности и
дейности по подготвителни изследвания, провеждани в обектите на Съвместния изследователски център и в
делегациите на Съюза,
— непреки действия по програми, осъществени като част от дейностите, които Съвместният изследователски център
извършва на конкурентни начала.
Разходите за персонал включват основната заплата, надбавките, допълнителните обезщетения и вноските въз основа на
законовите разпоредби, в това число разходите, свързани с постъпване на работа, смяна на местоработата и
прекратяване на служебното правоотношение.
Бюджетният кредит може да бъде допълнен чрез участието на Съвместния изследователски център на конкурентни
начала в непреки действия и в научно-технически дейности в подкрепа на политики на Съюза. JRC осъществява на
конкурентни начала следните дейности:
— дейности, извършвани вследствие на процедури за предоставяне на безвъзмездни средства или за възлагане на
обществени поръчки,
— дейности от името на трети страни,
— дейности, предприети съгласно административно споразумение с други институции или други служби на Комисията
за предоставяне на научно-технически услуги.
Приходите от конкурентни дейности ще бъдат използвани за покриване, inter alia, на разходи за персонал и ресурси във
връзка с дейностите в подкрепа на политиките на Съюза и с работата за трети страни, извършвана от Съвместния
изследователски център.

01 01 02 12

Външен персонал, изпълняващ „Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение“ — преки научни
изследвания
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

10 664 000

Забележки
Предишни позиции
10 01 05 12

Бюджетни кредити 2020

10 455 000

Резултат от изпълнението за 2019

10 249 635,44
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01 01 02

(продължение)

01 01 02 12

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с външния персонал, който заема
длъжности, невключени в щатното разписание на Съвместния изследователски център, и изпълнява Програмата на
Евратом за научни изследвания и обучение, т.е. договорно нает персонал, бенефициери на безвъзмездни средства,
командировани национални експерти и гостуващи учени, включително външния персонал на длъжност в делегациите
на Съюза.
Бюджетният кредит може да бъде допълнен чрез участието на Съвместния изследователски център на конкурентни
начала в непреки действия и в научно-технически дейности в подкрепа на политики на Съюза. JRC осъществява на
конкурентни начала следните дейности:
— дейности, извършвани вследствие на процедури за предоставяне на безвъзмездни средства или за възлагане на
обществени поръчки,
— дейности от името на трети страни,
— дейности, предприети съгласно административно споразумение с други институции или други служби на Комисията
за предоставяне на научно-технически услуги.
Приходите от конкурентни дейности ще бъдат използвани за покриване, inter alia, на разходи за персонал и ресурси във
връзка с дейностите в подкрепа на политиките на Съюза и с работата за трети страни, извършвана от Съвместния
изследователски център.

01 01 02 13

Други разходи за управление за „Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение“ — преки научни
изследвания
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

30 239 259

57 583 936

Резултат от изпълнението за 2019

49 372 031,12

Забележки
Предишни позиции (* частично прехвърлени)
10 01 05 13 10 01 05 14 26 01 22 02* 26 01 22 03* 26 01 22 06*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— свързани с персонала разходи, невключени в позиции 01 01 02 11 и 01 01 02 12, в това число командировки,
обучения, здравни и социални услуги, разходи за организиране на конкурси и събеседвания с кандидати и
представителни разходи,
— разходи във връзка с всички ресурси, използвани за провеждане на дейностите на Съвместния изследователски
център (JRC); това включва:
— разходи, свързани с функционирането на дирекциите на JRC: редовна поддръжка на сградите, техническата
инфраструктура и научното оборудване, енерго- и водоснабдяване и съответните съоръжения, отопление,
охлаждане и вентилация, материали и оборудване за работните помещения, почистване на обектите, пътищата
и сградите, управление на отпадъците и др.,
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01 01 02

(продължение)

01 01 02 13

(продължение)
— разходи, свързани с административната помощ за дирекциите на JRC: обзавеждане, канцеларски материали,
телекомуникации, документация и публикации, транспорт, различни пособия, обща застраховка и др.,
— разходи, свързани с безопасността и сигурността на обектите: здраве и безопасност на работното място,
радиационна защита, противопожарна охрана и др.,
— разходи, свързани с информационните технологии: компютърни зали, хардуер и софтуер, мрежови услуги,
информационни системи, услуги в помощ на потребителите и др.,
— еднократни разходи: ремонтните, възстановителните и строителните работи в обектите на JRC. Той е
предназначен за покриване на такива разходи като например за извънредна поддръжка, ремонт и
приспособяване към нови стандарти.
— разходи във връзка с всички ресурси за финансиране на проекти за важни научноизследователски инфраструктури,
и по-специално — строителство на нови сгради, цялостно обновяване на съществуващи сгради, закупуване на
важно оборудване за техническата инфраструктура на обектите.
Бюджетният кредит може да бъде допълнен чрез участието на Съвместния изследователски център на конкурентни
начала в непреки действия и в научно-технически дейности в подкрепа на политики на Съюза. JRC осъществява на
конкурентни начала следните дейности:
— дейности, извършвани вследствие на процедури за предоставяне на безвъзмездни средства или за възлагане на
обществени поръчки,
— дейности от името на трети страни,
— дейности, предприети съгласно административно споразумение с други институции или други служби на Комисията
за предоставяне на научно-технически услуги.
Приходите от конкурентни дейности ще бъдат използвани за покриване, inter alia, на разходи за персонал и ресурси във
връзка с дейностите в подкрепа на политиките на Съюза и с работата за трети страни, извършвана от Съвместния
изследователски център.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

01 01 03

816 000 6 0 1 1, 6 0 1 3, 6 6 8

Разходи за подкрепа за „Международния експериментален термоядрен реактор“ (ITER)

Забележки
Освен разходите, описани на равнището на настоящата глава, бюджетните кредити в тази статия са предназначени за
покриване на разходите, свързани с длъжностните лица, срочно наетите служители и външния персонал, заемащи
длъжности по одобрените щатни разписания, ангажирани с непреки действия в рамките на ядрени програми,
включително длъжностните лица и срочно наетите служители на длъжност в делегациите на Съюза, както и други
административни разходи за проекта ITER.
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01 01 03

(продължение)
Актове за справка
Вж. глава 01 04.

01 01 03 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите служители, изпълняващи ITER
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

5 205 000

Резултат от изпълнението за 2019

5 491 931

5 748 971,—

Забележки
Предишна позиция
32 01 05 21

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с длъжностните лица и срочно наетите
служители, изпълняващи проекта ITER и заемащи длъжности по одобрените щатни разписания, ангажирани с непреки
действия за научни изследвания, включително длъжностните лица и срочно наетите служители на служба извън Съюза.

01 01 03 02

Външен персонал, изпълняващ ITER
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

196 000

Резултат от изпълнението за 2019

192 213

191 829,—

Забележки
Предишна позиция
32 01 05 22

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външния персонал, изпълняващ проекта ITER, под
формата на непреки действия за научни изследвания, включително външния персонал на служба извън Съюза.

01 01 03 03

Други разходи за управление за ITER
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 850 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

994 000

866 500,—

17.3.2021 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/397

КОМИСИЯ
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ГЛАВА 01 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ (продължение)

01 01 03

(продължение)

01 01 03 03

(продължение)
Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
32 01 05 23

26 01 22 02* 26 01 22 03* 26 01 23 02* 26 01 23 03* 26 01 23 06* 32 05 50 01* 32 05 50 02*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други административни разходи за цялостното управление на
проекта ITER, под формата на непреки действия за научни изследвания, включително други административни разходи,
свързани с персонала на служба извън Съюза.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за проучвания, срещи на експерти, информационни
дейности и публикации, пряко свързани с постигането на целите на проекта или на мерките, обхванати от настоящата
позиция, както и на всякакви други разходи за техническа и административна помощ, които не включват задачи,
свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни изпълнители по ad hoc договори за
услуги.
Кредитът е предназначен също така за покриване на разходи за техническа и административна помощ, свързана с
идентифицирането, подготовката, управлението, мониторинга, одита и наблюдението на проекта, като конференции,
работни срещи, семинари, командировки, обучения и представителни разходи, както и разработването на
информационни системи, необходими за управлението и изпълнението на проекта.
Той е предназначен също така за покриване на разходите за сгради на службите на Комисията, които управляват
проекта.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 02 — „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

Плащания

01 02

„ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

01 02 01

Високи постижения в
научната област
(стълб I)

01 02 01 01

Европейски
научноизследователски
съвет

1

1 894 517 764

9 839 026

Действия „Мария Скло
довска-Кюри“

1

770 337 666

134 772 346

Научноизследователски
инфраструктури

1

271 883 882

4 813 754

2 936 739 312

149 425 126

01 02 01 02

01 02 01 03

Статия 01 02 01 —
Междинен сбор
01 02 02

Глобални предизвика
телства и конкурен
тоспособност на евро
пейската про
мишленост (стълб II)

01 02 02 10

Клъстер „Здравеопазване“

1

866 476 221

58 461 973

01 02 02 20

Клъстер „Култура,
творчество и приобщаващо
общество“

1

317 197 862

19 899 964

Клъстер „Гражданска
сигурност за обществото“

1

p.m.

p.m.

Клъстер „Гражданска
сигурност за обществото“
— Европейски център за
промишлени,
технологични и изследо
вателски експертни позна
ния в областта на кибер
сигурността

1

p.m.

p.m.

Клъстер „Цифрова сфера,
промишленост и косми
ческо пространство“

1

Клъстер „Цифрова сфера,
промишленост и косми
ческо пространство“ —
Съвместно предприятие за
европейски високопроиз
водителни изчислителни
технологии (EuroHPC)

1

Клъстер „Климат, енергия
и мобилност“

1

1 693 456 363

24 898 340

Клъстер „Храни, биоико
номика, природни
ресурси, селско стопанство
и околна среда“

1

1 132 849 508

21 841 347

01 02 02 30

01 02 02 31

01 02 02 40

01 02 02 41

01 02 02 50

01 02 02 60

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР

1 693 456 363

p.m.

168 847 223

p.m.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021
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ГЛАВА 01 02 —

Дял
Глава
Статия
Позиция

„ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (продължение)

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

01 02 02

(продължение)

01 02 02 70

Преки действия на
Съвместния изследова
телски център извън ядре
ната област

1

Статия 01 02 02 —
Междинен сбор

Плащания

31 698 079

11 621 170

5 735 134 396

305 570 017

01 02 03

Иновативна Европа
(стълб III)

01 02 03 01

Европейски съвет по ино
вациите

1

1 127 031 608

192 208 852

Европейски иновационни
екосистеми

1

56 642 475

16 994 537

Европейски институт за
иновации и технологии
(EIT)

1

350 008 827

242 163 302

1 533 682 910

451 366 691

01 02 03 02

01 02 03 03

Статия 01 02 03 —
Междинен сбор
01 02 04

Разширяване на
участието и укрепване
на европейското
научноизследователско
пространство

01 02 04 01

Разширяване на участието
и разпространяване на
високите научни пости
жения

1

357 216 621

102 586 337

Реформиране и засилване
на европейската система за
научни изследвания и
иновации

1

45 313 980

3 151 490

402 530 601

105 737 827

152 210 469

70 343 975

01 02 04 02

Статия 01 02 04 —
Междинен сбор
01 02 05

Хоризонтални опера
тивни дейности

01 02 99

Приключване на пре
дишни програми и дей
ности

01 02 99 01

Приключване на пре
дишни програми за научни
изследвания (преди 2021
г.)

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР

1

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

p.m.

8 006 405 601 12 480 576 308 10 893 525 368 11 254 522 121,19

9 799 458 364,82

122,40

Статия 01 02 99 —
Междинен сбор

p.m.

8 006 405 601 12 480 576 308 10 893 525 368 11 254 522 121,19

9 799 458 364,82

122,40

Глава 01 02 — Общо

10 760 297 688

9 088 849 237 12 480 576 308 10 893 525 368 11 254 522 121,19

9 799 458 364,82

107,82

1
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ГЛАВА 01 02 — „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (продължение)

Забележки
Целта на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ е да се постигне научно,
технологично, икономическо и обществено въздействие от инвестициите на Съюза в научни изследвания и иновации,
така че да се укрепи научната и технологичната база на Съюза и да се подкрепи неговата конкурентоспособност във
всички държави членки, включително в неговата промишленост, да се постигнат стратегическите приоритети на Съюза,
да се допринесе за осъществяването на целите и политиките на Съюза и за справянето с глобалните предизвикателства,
включително постигането на целите за устойчиво развитие чрез спазване на принципите на Програмата до 2030 г. и на
Парижкото споразумение, както и да се укрепи европейското научноизследователско пространство. По този начин с
„Хоризонт Европа“ се постига максимална добавена стойност от Съюза, като се набляга върху цели и дейности, които не
могат да бъдат осъществени ефективно, ако държавите членки действат сами, но които са осъществими, ако държавите
членки си сътрудничат.
„Хоризонт Европа“ е предназначена за:
— разработване, насърчаване и подкрепа на високи научни постижения, подкрепа за създаването и разпространението
на висококачествени нови фундаментални и приложни знания, умения, технологии и решения, обучение и
мобилност на изследователите, привличане на таланти на всички равнища и принос за пълното ангажиране на
талантите от Съюза в подпомаганите по „Хоризонт Европа“ действия;
— генериране на знания, засилване на въздействието на научните изследвания и иновациите при разработването,
подкрепата и прилагането на политиките на Съюза и подкрепа на достъпа до и възприемането на новаторски
решения в европейската промишленост, по-специално в МСП, и в обществото за справяне с глобалните
предизвикателства, включително изменението на климата, и за постигане на целите за устойчиво развитие;
— насърчаване на всички форми на иновации, улесняване на технологичното развитие, представянето и трансфера на
знания и технологии, ускоряване на внедряването и използването на новаторски решения;
— оптимизиране на изпълнението на „Хоризонт Европа“ за укрепване и повишаване на въздействието и
привлекателността на Европейското научноизследователско пространство, за да се насърчи основаното на високи
научни постижения участие от всички държави членки, включително държавите членки със слаби резултати в
областта на научните изследвания и иновациите, в рамките на „Хоризонт Европа“ и за да се улеснят връзките на
сътрудничество в областта на европейските научни изследвания и иновации.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
Освен това, както и в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г., външните целеви
приходи, произтичащи от постъпления от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, вписани в приходната
част на бюджета, водят до отпускане по настоящия дял на бюджетни кредити за поети задължения за тази програма в
размер на общо 5 412 000 000 EUR. Сумите, посочени в бюджетните забележки по съответните бюджетни редове в
настоящия дял, предоставят информация за очаквания размер на правните задължения през 2021 г.

Правно основание
Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (OB L 433I , 22.12.2020 г., стр. 23).
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ГЛАВА 01 02 — „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (продължение)

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 7 юни 2018 г., за
създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните
правила за участие и разпространение на резултатите (COM(2018) 435).
Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 7 юни 2018 г., за
създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации
„Хоризонт Европа“ (COM(2018) 436).
Изменено предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 29 май 2020
г., за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните
правила за участие и разпространение на резултатите, Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“,
Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие
и международно сътрудничество, Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за
подпомагане на стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата
селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския
парламент и на Съвета (COM(2020) 459).

01 02 01

Високи постижения в научната област (стълб I)

Забележки
Този стълб на „Хоризонт Европа“ има за цел да насърчава високите научни постижения, да привлича най-добрите
таланти в Европа, да предоставя подходяща подкрепа на изследователи, които са в начален етап на кариерата си, и да
подкрепя създаването и разпространението на високи научни постижения, висококачествени знания, методологии и
умения, технологии и решения на глобалните социални, екологични и икономически предизвикателства.
Този стълб се състои от:
— Европейския научноизследователски съвет (ЕНС)
— Действия „Мария Склодовска-Кюри“
— научноизследователска инфраструктура

01 02 01 01

Европейски научноизследователски съвет
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 894 517 764

Плащания

9 839 026

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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ГЛАВА 01 02 — „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (продължение)

01 02 01

(продължение)

01 02 01 01

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за осигуряване на привлекателно и гъвкаво финансиране, за да се даде
възможност на талантливи изследователи с творчески характер, като се обръща специално внимание на
изследователите, които са в начален етап на кариерата си, и на техните екипи да следват най-перспективните
направления на границата на науката, независимо от тяхната националност и държава на произход и въз основа на
конкуренция в целия Съюз, основаваща се единствено на критерия за високи постижения.
Дейностите на ЕНС подкрепят на принципа „отдолу нагоре“ авангардните научни изследвания, провеждани във всички
области от главни изследователи и техните екипи в условията на конкуренция на европейско равнище, включително
изследователи, които са в начален етап на кариерата си.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

01 02 01 02

51 151 980 6 6 0 0

Действия „Мария Склодовска-Кюри“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

770 337 666

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

134 772 346

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните дейности и действия:
По линия на „Хоризонт Европа“ действията „Мария Склодовска-Кюри“ (ДМСК) ще продължат да подпомагат
професионалното развитие и обучението на изследователи чрез транснационална, междусекторна и междудисци
плинарна мобилност. Това ще бъде постигнато, inter alia, чрез разработването на висококачествени и иновативни
програми за обучение на докторанти, висококачествени стандарти за обучение, заетост и наставничество за
изследователи на всички етапи от тяхната кариера, както и чрез сътрудничество между академични и неакадемични
организации в Европа и извън нея.
ДМСК ще допринесат за политическите приоритети и мисиите на Комисията със специален акцент върху Европейския
зелен пакт, Програмата в областта на цифровите технологии и целта за „По-силна Европа в света“.
Комисията ще информира заинтересованите лица и страни в световен мащаб за новата фаза на „Хоризонт Европа“, за да
повиши тяхната осведомеността и да улесни участието им в ДМСК. Освен това Комисията ще продължи да информира
обществеността за положителното въздействие на финансираните по линия на ДМСК научноизследователски проекти
върху ежедневието на хората и да мотивира учениците и студентите да обмислят кариера в областта на науката и
научните изследвания. В допълнение, Комисията ще окаже подкрепа на бившите участници в програмата „Мария
Склодовска-Кюри“, както и на мрежа от посветени на ДМСК национални звена за контакт.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 02 — „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (продължение)

01 02 01

(продължение)

01 02 01 02

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

01 02 01 03

20 799 117 6 6 0 0

Научноизследователски инфраструктури
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

271 883 882

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

4 813 754

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за това Европа да се сдобие с устойчиви научноизследователски инфраструктури
на световно равнище, които да са отворени и достъпни за всички изследователи в Европа и извън нея, с което напълно
да се оползотворява техният потенциал за научен напредък и иновации. Основните цели са да се намали
фрагментирането на екосистемата за научни изследвания и иновации, да се избегне дублирането на усилия и по-добре
да се координират проектирането, разработването, достъпността и използването на научноизследователски
инфраструктури, в т.ч. финансираните по линия на Европейския фонд за регионално развитие.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

01 02 02

7 340 865 6 6 0 0

Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост (стълб II)

Забележки
С този стълб се цели да се подпомогне създаването и по-доброто разпространение на висококачествени нови знания,
технологии и устойчиви решения, да се укрепи конкурентоспособността на европейската промишленост, да се засили
въздействието на научните изследвания и иновациите в разработването, подкрепата и прилагането на политиките на
Съюза и да се подпомогне възприемането на новаторски решения в промишлеността, особено в МСП и новосъздадени
предприятия, и в обществото за справяне с глобалните предизвикателства.
За да се постигне максимална степен на въздействие, гъвкавост и полезни взаимодействия, научноизследователските и
иновационните дейности са организирани в шест клъстера, свързани помежду си чрез общоевропейски научноизследо
вателски инфраструктури, които поотделно и заедно ще насърчават сътрудничеството между различни дисциплини,
сектори и политики, както и трансграничното и международното сътрудничество.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 02 — „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (продължение)

01 02 02

(продължение)
Този стълб се състои от следните шест клъстера и преките действия на JRC извън ядрената област:
— Здравеопазване,
— Култура, творчество и приобщаващо общество,
— Гражданска сигурност за обществото,
— Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство,
— Климат, енергия и мобилност,
— Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда.
Социалните и хуманитарните науки ще бъдат напълно интегрирани във всички клъстери, в т.ч. специфичните и
специализираните дейности. В този стълб на „Хоризонт Европа“ ще бъдат покрити дейности от широк набор от
равнища на технологична готовност, включително по-ниски равнища на технологична готовност. Всеки клъстер
допринася за постигане на няколко цели за устойчиво развитие, а много такива цели са подкрепени от повече от един
клъстер. Равенството между половете е ключов фактор за постигането на устойчив икономически растеж. Поради това е
важно принципът за равенство между половете да бъде отразен в работата по всички глобални предизвикателства.

01 02 02 10

Клъстер „Здравеопазване“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

866 476 221

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

58 461 973

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за дейности за подобряване и опазване на здравето и
благосъстоянието на гражданите от всички възрастови групи. С него ще се създадат нови знания, ще се разработят
новаторски решения и ще се гарантира, където е уместно, отразяването на аспекта на равенството между половете в
следните области:
— предотвратяване, диагностициране, проследяване и лечение на заболявания,
— разработване на здравни технологии,
— смекчаване на рисковете за здравето,
— защита на населението,
— насърчаване на доброто здраве и благосъстоянието, включително на работното място,
— постигане на по-справедливи, по-устойчиви и по-ефективни от гледна точка на разходите системи на обществено
здраве,
— предотвратяване и борба със свързаните с бедността болести; и подкрепа и създаване на възможност за участие на
пациентите и самоуправление.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 02 — „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (продължение)

01 02 02

(продължение)

01 02 02 10

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

441 171 763 5 0 4 0

ЕАСТ—ЕИП

23 394 858 6 6 0 0

В съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент сумата от 3 400 000 EUR под формата на бюджетни
кредити за поети задължения е налична по тази бюджетна позиция вследствие на отменени бюджетни кредити през
2019 г. поради пълно или частично неизпълнение на научноизследователски проекти.

01 02 02 20

Клъстер „Култура, творчество и приобщаващо общество“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

317 197 862

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

19 899 964

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за укрепване на демократичните ценности, включително принципите на
правовата държава и основните права, опазване на нашето културно наследство, проучване на потенциала на секторите
на културата и творчеството и насърчаване на обществено-икономическите трансформации, които допринасят за
приобщаването и растежа, включително управление на миграцията и интеграция на мигрантите.
Необходимо е увеличение с цел по-добро интегриране на свързаните с пола аспекти.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

01 02 02 30

8 564 342 6 6 0 0

Клъстер „Гражданска сигурност за обществото“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 02 — „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (продължение)

01 02 02

(продължение)

01 02 02 30

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за реагиране на предизвикателствата, породени от продължаващите заплахи за
сигурността, включително киберпрестъпността, както и от природни и причинени от човека бедствия. Научноизследо
вателските и иновационните дейности в рамките на този клъстер ще бъдат насочени изключително към граждански
приложения, ще се търси координация с финансираните от Съюза научни изследвания в областта на отбраната, за да се
засилят полезните взаимодействия, като се отчита, че съществуват области на технологии с двойна употреба. Ще се
обърне нужното внимание на разбирането и възприемането на сигурността от хората. Научните изследвания в областта
на сигурността съответстват на ангажимента по Римската програма за работа, насочена към „безопасна и сигурна
Европа“, което ще допринася за реален и ефективен Съюз на сигурност.

01 02 02 31

Клъстер „Гражданска сигурност за обществото“ — Европейски център за промишлени, технологични и изследователски
експертни познания в областта на киберсигурността
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Нова позиция
Европейският център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на
киберсигурността допринася за изпълнението на свързаната с киберсигурността част от програмата „Цифрова Европа“ и
от „Хоризонт Европа“. Целта на Центъра е да подобрява капацитета, знанията и инфраструктурата, свързани с
киберсигурността, в услуга на отраслите и публичния сектор, както и научноизследователските общности.
Правно основание
Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени,
технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални
координационни центрове (COM(2018) 630)
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за
периода 2021—2027 г. (COM(2018) 434)
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни
изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на
резултатите (COM(2018) 435)
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 02 — „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (продължение)

01 02 02

(продължение)

01 02 02 40

Клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 693 456 363

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

168 847 223

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за укрепване на капацитета и независимостта на Европа в областта на ключовите
базови технологии за цифровизация и производство, както и в областта на космическите технологии, по цялата верига
на стойността; изграждане на конкурентоспособна, цифрова, нисковъглеродна и кръгова промишленост; гарантиране на
устойчиви доставки на суровини; разработване на авангардни материали и осигуряване на основа за напредък и
иновации по отношение на глобалните обществени предизвикателства.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

441 171 763 5 0 4 0

ЕАСТ—ЕИП

45 723 322 6 6 0 0

В съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент сумата от 3 400 000 EUR под формата на бюджетни
кредити за поети задължения е налична по тази бюджетна позиция вследствие на отменени бюджетни кредити през
2019 г. поради пълно или частично неизпълнение на научноизследователски проекти.

01 02 02 41

Клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ — Съвместно предприятие за европейски
високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Нова позиция
Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC) ще допринесе за
изпълнението на „Хоризонт Европа“, и по-специално клъстера „Цифрова сфера, промишленост и космическо
пространство“. То има за цел да върне Европа на челни позиции в областта на технологиите за суперкомпютри и да
предостави на научните изследователи, промишлеността, МСП и публичните органи достъп до суперкомпютри от
световна класа, за да могат те да разгърнат своя потенциал за иновации и трансформация.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 02 — „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (продължение)

01 02 02

(продължение)

01 02 02 50

Клъстер „Климат, енергия и мобилност“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 693 456 363

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

24 898 340

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за борба с изменението на климата чрез по-добро
разбиране на причините, развитието, рисковете, въздействията и възможностите, както и чрез превръщането на
секторите на енергетиката и транспорта в по-благоприятни за климата и околната среда, по-ефикасни и по-конкурен
тоспособни, по-интелигентни, по-безопасни и по-устойчиви.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

441 171 763 5 0 4 0

ЕАСТ—ЕИП

45 723 322 6 6 0 0

В съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент сумата от 6 600 000 EUR под формата на бюджетни
кредити за поети задължения е налична по тази бюджетна позиция вследствие на отменени бюджетни кредити през
2019 г. поради пълно или частично неизпълнение на научноизследователски проекти.

01 02 02 60

Клъстер „Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 132 849 508

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

21 841 347

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за изграждане на база от знания и предоставяне на решения за: опазване на
околната среда; възстановяване и устойчиво управление на природните и биологичните ресурси от сушата, вътрешните
води и морето, за да се спре намаляването на биоразнообразието; осигуряване на продоволствената и хранителната
сигурност за всички и подкрепа на прехода към нисковъглеродна и кръгова икономика с ефикасно използване на
ресурсите; и развитие на устойчива биоикономика.
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ГЛАВА 01 02 — „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (продължение)

01 02 02

(продължение)

01 02 02 60

(продължение)
Тези дейности ще спомагат за поддържането на биологично разнообразие и ще гарантират дългосрочното предоставяне
на екосистемни услуги, като например адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последиците от
него, както и улавянето на въглерод (както на сушата, така и в морето). Те ще спомогнат за намаляване на емисиите на
парникови газове и други емисии, намаляването на отпадъците и замърсяването от първичното производство
(сухоземно и водно), използването на опасни вещества, преработката, потреблението и други дейности на човека.
Дейностите ще подпомогнат също така развитието на основани на участието подходи към научните изследвания и
иновациите, включително подход, който залага на множество участници, и разработването на системи за знания и
иновации на местно, регионално, национално и европейско равнище.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

30 586 937 6 6 0 0

В съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент сумата от 6 600 000 EUR под формата на бюджетни
кредити за поети задължения е налична по тази бюджетна позиция вследствие на отменени бюджетни кредити през
2019 г. поради пълно или частично неизпълнение на научноизследователски проекти.

01 02 02 70

Преки действия на Съвместния изследователски център извън ядрената област
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

31 698 079

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

11 621 170

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на научната и техническата подкрепа и научноизследователската
дейност, извършвана от Съвместния изследователски център (JRC).
Висококачествените и надеждни научни доказателства са от съществено значение за качествените публични политики.
Новите инициативи и предложения за законодателство на Съюза имат нужда от прозрачни, всеобхватни и балансирани
доказателства, а изпълнението на политиките се нуждае от доказателства с цел измерване и наблюдение на тяхното
въздействие и напредък.
JRC добавя стойност към политиките на Съюза, тъй като осигурява високи постижения в науката, която е мултидисци
плинарна и независима от национални, частни и други външни интереси. Центърът обслужва всички области на
политиката на Съюза и осигурява междусекторна подкрепа, необходима на създателите на политики, за да могат да
работят по все по-сложните обществени предизвикателства. Независимостта на JRC от конкретни частни или
национални интереси, в съчетание с неговата научно-техническа компетентност, му дава възможност да осъществи
постигането на консенсус между заинтересованите страни и други участници, като например гражданите, и създателите
на политики. Със своя капацитет за бързо реагиране на политическите потребности дейността на JRC се допълва с
непреките действия за подпомагане на по-дългосрочните цели на политиката.

L 93/410

BG

Официален вестник на Европейския съюз

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
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ГЛАВА 01 02 — „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (продължение)

01 02 02

(продължение)

01 02 02 70

(продължение)
JRC извършва собствени научни изследвания и е стратегически отговорник за управлението на знания, информация,
данни и компетентности с цел осигуряване на висококачествени и необходими доказателства, предназначени за
създаване на по-интелигентни политики. За тази цел JRC работи съвместно с най-добрите организации в целия свят и с
международни, национални и регионални експерти и заинтересовани страни. Неговите научни изследвания допринасят
за общите цели и приоритети на „Хоризонт Европа“, осигуряват независими научни знания, становища и техническа
подкрепа за политиките на Съюза през целия им цикъл и са съсредоточени върху приоритетите на политиката на
Съюза, с което подкрепят една безопасна и сигурна, процъфтяваща и устойчива, социална и по-силна на глобалната
сцена Европа.

Този бюджетен кредит покрива специфичните разходи, свързани с научноизследователски и спомагателни дейности, в
това число закупуване на научно-техническо оборудване, възлагане на научно-технически услуги на външни
подизпълнители, достъп до информация и закупуване на консумативи. Тук се включват и разходите за научна
инфраструктура, извършени пряко за съответните проекти, както и разходите на външни ползватели на физическата
научноизследователска инфраструктура на JRC с цел извършване на научни изследвания и експериментални разработки
или за образование и обучение.

Той покрива и всякакви разходи за научноизследователски спомагателни задачи по обхванати от настоящата позиция
дейности, възложени на JRC в рамките на участието му на конкурентни начала в подпомагането на политиките на
Съюза и от името на външни организации.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП
Други целеви приходи

01 02 03

855 848 6 6 0 0
4 038 000 6 0 1 0

Иновативна Европа (стълб III)

Забележки

Този стълб насърчава всички форми на иновации, включително нетехнологични иновации, предимно в рамките на
МСП, включително новосъздадени предприятия, чрез улесняване на технологичното развитие, представянето и
трансфера на знания, и ускорява внедряването на новаторски решения.

Този стълб предвижда и дейностите, разработени по линия на Европейския институт за иновации и технологии (EIT),
по-специално чрез неговите общности на знание и иновации (ОЗИ). Осигуряват се системни полезни взаимодействия
между Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) и EIT. Иновативните дружества, произтичащи от дадена ОЗИ към EIT,
могат да бъдат насочени към ЕСИ, за да се създаде поток от иновации, които все още не са „подходящи за
финансиране“, докато на финансираните от ЕС иновативни дружества с висок потенциал, които все още не участват в
някоя ОЗИ към EIT, може да се предложи достъп до това допълнително подпомагане.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 02 — „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (продължение)

01 02 03

(продължение)
ЕСИ и ОЗИ към EIT могат да подпомагат пряко иновациите в целия Съюза, но общата среда, в която се развиват и
появяват европейските иновации, трябва да бъде допълнително развивана и насърчавана: констатациите, свързани с
фундаментални научни изследвания, водят до иновации, създаващи нови пазари. Трябва да е налице общоевропейско
усилие за подкрепа на иновациите в цяла Европа и във всички измерения и форми, включително, когато е възможно,
чрез допълващи се политики на Съюза, национални и регионални политики (включително чрез ефективни полезни
взаимодействия с Европейския фонд за регионално развитие и стратегии за интелигентна специализация) и ресурси.
Поради това този стълб предвижда и подновени и засилени механизми за координация и сътрудничество с държавите
членки и асоциираните държави, но и с частни инициативи, за да се подпомагат всички участници в европейските
иновационни екосистеми, включително на регионално и местно равнище;
Освен това този стълб ще бъде тясно свързан с програмата InvestEU в рамките на продължаващите усилия за
подобряване на капацитета за рисково финансиране за научните изследвания и иновациите в Европа. Като използва
успехите и опита, придобит по InnovFin на програма „Хоризонт 2020“, както и по Европейския фонд за стратегически
инвестиции, програмата InvestEU ще подобри достъпа до рисково финансиране на подходящи за финансиране субекти,
както и за инвеститори.

01 02 03 01

Европейски съвет по иновациите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 127 031 608

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

192 208 852

Забележки
Нова позиция
Европейският съвет по иновациите (ЕСИ) има за основна цел да се съсредоточи върху авангардните и революционните
иновации, с по-специален акцент върху създаващите пазари иновации, като същевременно подкрепя всички видове
иновации, включително поетапните.
ЕСИ има за задача
— да набелязва, разработва и внедрява високорискови иновации от всякакъв вид, включително поетапните, със силен
акцент върху авангардните, революционните и дълбокотехнологичните иновации, които имат потенциал да се
превърнат в създаващи пазари иновации, и
— да подкрепя бързото разрастване на иновативни дружества, основно МСП, включително новосъздадени
предприятия, и в изключителни случаи малки дружества със средна пазарна капитализация, на равнище Съюза и
на международно равнище, по пътя от идеите до пазара.
Когато е уместно, ЕСИ допринася към дейностите, подпомагани по други части на „Хоризонт Европа“, по-специално по
стълб II.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ
ЕАСТ—ЕИП

441 171 763 5 0 4 0
30 429 853 6 6 0 0
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ГЛАВА 01 02 — „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (продължение)

01 02 03

(продължение)

01 02 03 02

Европейски иновационни екосистеми
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

56 642 475

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

16 994 537

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен да осигури принос за подкрепа на всички видове иновации, достигане до всички
иноватори в целия Съюза и осигуряване на адекватна подкрепа за тях чрез:
— създаване на ефективна иновационна екосистема на равнището на Съюза,
— насърчаване на сътрудничеството и работата в мрежа и обмен на идеи и знания,
— разработване на отворени иновационни процеси в организациите,
— подкрепа за финансирането и уменията между националните, регионалните и местните иновационни екосистеми.
Дейностите ще включват свързване с национални и регионални участници в областта на иновациите и подкрепа за
изпълнението на съвместни трансгранични иновационни програми от държавите членки, регионите и асоциираните
държави. Това следва да се изпълнява във взаимодействие, inter alia, с подкрепата по линия на Европейския фонд за
регионално развитие за иновационни екосистеми и междурегионални партньорства по теми, свързани с интелигентната
специализация.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

01 02 03 03

1 529 347 6 6 0 0

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

350 008 827

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

242 163 302

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на EIT за персонал и административните му разходи,
както и на оперативните разходи, свързани с работната програма, включително общностите на знанието и иновациите
(ОЗИ), определени от EIT.
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ГЛАВА 01 02 — „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (продължение)

01 02 03

(продължение)

01 02 03 03

(продължение)
Основната цел на EIT е да стимулира европейския икономически растеж и конкурентоспособност чрез засилване на
иновационния капацитет на държавите членки и на Съюза. По-специално, EIT спомага за увеличаването на
иновационния капацитет на Съюза и създава подход към обществени предизвикателства чрез интеграцията на
триъгълника на знанието — висше образование, научни изследвания и иновации. EIT осъществява дейността си чрез
ОЗИ: широкомащабни европейски партньорства, чрез които се работи по конкретни обществени предизвикателства
чрез свързване на образователни, научноизследователски и стопански организации. EIT предоставя безвъзмездни
средства на ОЗИ, наблюдава техните дейности, подкрепя сътрудничеството между ОЗИ и разпространява резултатите и
добрите практики.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

01 02 04

9 450 238 6 6 0 0

Разширяване на участието и укрепване на европейското научноизследователско пространство

Забележки
Частта „Разширяване на участието и укрепването на европейското научноизследователско пространство“ ще подкрепя
дейности, които допринасят за привличане на таланти, насърчаване на движението на мозъци и предотвратяване на
изтичането на мозъци, както и за една Европа, която се основава в по-голяма степен на знанието и иновациите, зачита
равенството между половете, стои начело на световната конкуренция и насърчава транснационалното сътрудничество,
като по този начин се оптимизират националните предимства и потенциал в цяла Европа. Тази част ще подкрепя едно
добре функциониращо европейско научноизследователско пространство, в което знанията и висококвалифицираната
работна ръка се движат свободно и балансирано, резултатите от научните изследвания и иновациите се
разпространяват широко за информираните граждани и се разбират и ползват с доверие от тях, а политиката на Съюза,
по-специално в областта на научните изследвания и иновациите, се основава на висококачествени научни доказателства.
Тя също така ще подкрепя дейности, насочени към:
— подобряване на качеството на предложенията от юридически лица от държави членки с по-слаби резултати в
областта на научните изследвания и иновациите, например професионални проверки и консултации преди
представянето на предложение,
— насърчаване на дейностите на националните звена за контакт с цел подкрепа за създаването на международни
мрежи,
— дейности с цел подпомагане на юридически лица от държави членки с по-слаби резултати в областта на научните
изследвания и иновациите, за да се присъединят към вече избрани съвместни проекти.

01 02 04 01

Разширяване на участието и разпространяване на високите научни постижения
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

357 216 621

Плащания

102 586 337

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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01 02 04

(продължение)

01 02 04 01

(продължение)
Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит е предназначен за намаляване на различията и съществуващото разделение в резултатите от
научните изследвания и иновациите чрез споделяне на знания и експертен опит в целия Съюза, като се помогне на
обхванатите от разширяването на участието държави и най-отдалечените региони на Съюза да стигнат до конкурент
носпособна позиция в глобалните вериги за създаване на стойност, а Съюзът да се възползва пълноценно от потенциала
за научни изследвания и иновации на всички държави членки. Поради това са необходими допълнителни действия,
например чрез насърчаване на откритостта и разнообразието на проектни консорциуми, за да се противодейства на
тенденцията за затворено сътрудничество, което може да изключи голям брой обещаващи институции и отделни лица,
включително новодошли, и да се разгърне потенциалът от таланти, с които разполага Съюзът, като се оползотворят
максимално и се споделят ползите от научните изследвания и иновациите в целия Съюз.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

01 02 04 02

9 644 849 6 6 0 0

Реформиране и засилване на европейската система за научни изследвания и иновации
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

45 313 980

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

3 151 490

Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит е предназначен за взаимно подсилване и допълване на реформите на политиките на национално
равнище чрез разработване на равнището на Съюза на инициативи на политиката, научни изследвания, работа в мрежа,
партниране, координиране, събиране на данни и наблюдение и оценка.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

1 223 477 6 6 0 0
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01 02 05

Хоризонтални оперативни дейности

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

152 210 469

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

70 343 975

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действията от хоризонтално естество, които подпомагат
подготвителните, мониторинговите, контролните, одитните дейности, дейностите за оценка и другите дейности и
разходи, необходими за управление и изпълнение на програма „Хоризонт Европа“, както и за оценка на постигането на
нейните цели. Той може да покрива и дейности, свързани с информационните технологии, включително
институционални информационнотехнологични инструменти, комуникация и разпространение, както и използването
на резултатите в подкрепа на иновациите и конкурентоспособността, и оказване на подкрепа за независими експерти,
които оценяват предложенията за проекти. Това може да доведе и до междусекторни дейности, включващи няколко от
приоритетите на „Хоризонт Европа“.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

01 02 99

4 109 683 6 6 0 0

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети задължения от
предходни години.

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

8 006 405 601

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

12 480 576 308

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

10 893 525 368 11 254 522 121,19

Плащания

9 799 458 364,82
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(продължение)

01 02 99 01

(продължение)
Забележки

Предишни статии и позиции (* частично прехвърлени)
02 04 02 01* 02 04 02 02
02 04 53

02 04 02 03

02 04 03 01

02 04 50 01* 02 04 50 02* 02 04 51

05 09 03 01* 05 09 50 01* 06 03 03 01* 06 03 07 31

02 04 52

06 03 07 32

06 03 07 33

06 03 07 34

08 02 01 02

08 02 01 03

08 02 02 01

08 02 02 02*

08 02 02 03

08 02 03 01* 08 02 03 02* 08 02 03 03* 08 02 03 04

08 02 03 05

08 02 03 06

08 02 04

08 02 05

08 02 06

08 02 07 31

08 02 07 32

08 02 07 34

08 02 07 35

08 02 07 36

08 02 07 37

08 02 07 38

08 02 08

08 02 50 01* 08 02 50 02* 08 02 51

08 02 52

09 04 01 01

09 04 01 02

09 04 02 01* 09 04 03 01

09 04 03 02

09 04 07 34

06 03 50 01* 06 03 50 02* 06 03 51

08 02 01 01

08 02 07 33

09 04 03 03

09 04 07 31

09 04 07 32

09 04 07 33

09 04 50 01* 09 04 50 02* 09 04 51

09 04 52

09 04 53 01

09 04 53 02

10 02 01

10 02 50 01

10 02 50 02

10 02 51

15 03 01 01

15 03 50 01* 15 03 50 02* 15 03 05

15 03 51

18 05 03 01

18 05 50 01* 18 05 50 02* 18 05 51

32 04 51

32 04 52

32 04 54

10 02 52

32 04 03 01* 32 04 50 01* 32 04 05 02*

Правно основание

Решение 87/516/Евратом, ЕИО на Съвета от 28 септември 1987 г. относно рамковата програма за дейности на
Общността в сферата на научните изследвания и технологичното развитие (1987—1991 г.) (OВ L 302, 24.10.1987 г.,
стр. 1).

Решение 90/221/Евратом, ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. относно рамковата програма за дейности на Общността в
сферата на научните изследвания и технологичното развитие (1990—1994 г.) (OВ L 117, 8.5.1990 г., стр. 28).

Решение 93/167/Евратом, ЕИО на Съвета от 15 март 1993 г. за адаптиране на Решение 90/221/Евратом, ЕИО относно
рамковата програма за дейности на Общността в сферата на научните изследвания и технологичното развитие (1990—
1994 г.) (ОВ L 69, 20.3.1993 г., стр. 43).

Решение № 1110/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 април 1994 г. относно Четвъртата рамкова
програма за дейности на Европейската общност в сферата на научните изследвания, технологичното развитие и
демонстрациите (1994—1998 г.) (OВ L 126, 18.5.1994 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 2236/95 на Съвета от 18 септември 1995 г. относно общите правила за отпускане на финансова
помощ от Общността в областта на трансевропейските мрежи (ОВ L 228, 23.9.1995 г., стр. 1).
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(продължение)
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Решение № 2717/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 ноември 1995 г. относно набор от насоки за
разработката на EURO-ISDN (Цифрова мрежа за интегрирани услуги) като трансевропейска мрежа (OВ L 282,
24.11.1995 г., стр. 16).
Решение 96/339/ЕО на Съвета от 20 май 1996 г. за приемане на многогодишна програма на Общността за стимулиране
на развитието на европейска промишленост за мултимедийно съдържание и насърчаване употребата на мултимедийно
съдържание в новопоявяващото се информационно общество (INFO 2000) (OВ L 129, 30.5.1996 г., стр. 24).
Решение 96/664/ЕО на Съвета от 21 ноември 1996 г. за приемане на многогодишна програма за насърчаване на
езиковото разнообразие на Общността в информационното общество (ОВ L 306, 28.11.1996 г., стр. 40).
Решение № 1336/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1997 г. относно поредица от насоки за
трансевропейски телекомуникационни мрежи (ОВ L 183, 11.7.1997 г., стр. 12).
Решение № 2535/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 1 декември 1997 г. относно второ адаптиране на
Решение № 1110/94/ЕО относно четвъртата рамкова програма за дейности на Европейската общност в сферата на
научните изследвания, технологичното развитие и демонстрациите (1994—1998 г.) (OВ L 347, 18.12.1997 г., стр. 1).
Решение 98/253/ЕО на Съвета от 30 март 1998 г. за приемане на многогодишна програма на Общността за
стимулиране на създаването на информационното общество в Европа (информационно общество) (OВ L 107,
7.4.1998 г., стр. 10).
Решение № 182/1999/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 декември 1998 г. относно петата рамкова
програма на Европейската общност за дейности в областта на научните изследвания, технологичното развитие и
демонстрациите (1998—2002 г.) (ОВ L 26, 1.2.1999 г., стр. 1).
Решение 2001/48/ЕО на Съвета от 22 декември 2000 г. за приемане на многогодишна програма на Общността за
стимулиране на разработката и използването на европейско цифрово съдържание в световните мрежи и за насърчаване
на езиковото разнообразие в информационното общество (ОВ L 14, 18.1.2001 г., стр. 32).
Решение № 1513/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. относно Шестата рамкова
програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности,
допринасящи за създаването на Европейското научноизследователско пространство и за иновациите (2002—2006 г.)
(OВ L 232, 29.8.2002 г., стр. 1).
Решение 2002/834/ЕО на Съвета от 30 септември 2002 г. относно приемане на специфична програма за изследвания,
технологично развитие и демонстрации: „Интегриране и укрепване на Европейското изследователско пространство“
(2002—2006 г.) (ОВ L 294, 29.10.2002 г., стр. 1).
Решение 2002/835/ЕО на Съвета от 30 септември 2002 г. за приемане на специфична програма за изследвания,
технологично развитие и демонстрации: „Структуриране на Европейското изследователско пространство“ (2002—
2006 г.) (ОВ L 294, 29.10.2002 г., стр. 44).
Решение № 1209/2003/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно участие на Общността в
програма за научни изследвания и развитие с цел разработване на нови клинични интервенции за борба с HIV/СПИН,
малария и туберкулоза чрез дългосрочно партньорство между Европа и развиващите се страни, осъществявано от
няколко държави членки (OВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 1).
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Решение № 1230/2003/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно приемане на
многогодишна програма за действие в областта на енергетиката: „Интелигентна енергия — Европа“ (2003—2006 г.)
(OВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 29).
Решение № 2256/2003/EО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. за приемане на многогодишна
програма (2003—2005 г.) за контролиране на плана за действие „е-Европа 2005“, разпространение на добрата практика и
усъвършенстване на мрежовата и информационната безопасност (MODINIS) (OВ L 336, 23.12.2003 г., стр. 1).
Решение № 456/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. за създаване на многогодишна
общностна програма за по-голяма достъпност, използваемост и експлоатация на цифрово съдържание в Европа
(ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 1).
Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 година за създаване на
Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (207—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).
Регламент (ЕО) № 1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за определяне на правила
за участието на предприятия, научноизследователски центрове и университети в дейности по Седмата рамкова програма
и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2013 г.) (ОВ L 391, 30.12.2006 г., стр. 1).
Решение 2006/971/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Сътрудничество“ в
изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и
демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 86).
Решение 2006/972/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма „Идеи“ за изпълнение на Седма
рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни
дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 243).
Решение 2006/973/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма „Хора“ за изпълнение на
Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и
демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 272).
Решение 2006/974/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма: „Капацитети“ за изпълнение
на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и
демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 299).
Решение 2006/975/EО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма, която трябва да бъде
изпълнена с преки действия на съвместния научноизследователски център по Седмата рамкова програма на
Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.)
(OВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 368).
Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на съвместно предприятие за разработване
на ново поколение европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) (ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 71/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие „Чисто небе“ (ОВ L
30, 4.2.2008 г., стр. 1).
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Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие ENIAC (ОВ L 30,
4.2.2008 г., стр. 21).
Регламент (ЕО) № 73/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие за изпълнение на
Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства (OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 38).
Регламент (EО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие ARTEMIS за
изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи (ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52).
Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски
институт за иновации и технологии (OВ L 97, 9.4.2008 г., стp. 1).
Регламент (ЕО) № 521/2008 на Съвета от 30 май 2008 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и
водород“ (ОВ L 153, 12.6.2008 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1361/2008 на Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 219/2007 за
създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на
въздушното движение (SESAR) (OВ L 352, 31.12.2008 г., стр. 12).
Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на
„Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения
2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965)
Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на
правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания
и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 81).
Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за установяване на
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение
№ 1982/2006/EO (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).
Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на
втората инициатива за иновативни лекарства (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54).
Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ (OВ L
169, 7.6.2014 г., стр. 77).
Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и
водород 2“ (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108).
Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични
производства“ (ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 130).
Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL (OВ L 169,
7.6.2014 г., стр. 152).
Регламент (ЕС) № 642/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за създаването на съвместно предприятие Shift2Rail (ОВ L
177, 17.6.2014 г., стр. 9).
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ГЛАВА 01 02 — „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (продължение)

01 02 99

(продължение)

01 02 99 01

(продължение)
Регламент (ЕС) № 721/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 219/2007 за създаване на
Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение
(SESAR) относно удължаването на срока на съществуване на Съвместното предприятие до 2024 г. (OВ L 192, 1.7.2014
г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за
инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2018/1488 на Съвета от 28 септември 2018 г. за създаване на Съвместно предприятие за европейски
високопроизводителни изчислителни технологии (OВ L 252, 8.10.2018 г., стр. 1).
Актове за справка
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно споразумението ТРИПС и достъпа до лекарствени
продукти (ОВ C 175 Е, 10.7.2008 г., стр. 591).
Решение за изпълнение C(2013)8632 на Комисията от 10 декември 2013 г. за приемане на работната програма за
периода 2014—2015 г. в рамките на Специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — Рамкова програма
за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.), по отношение на конкретната цел „Подобряване на изследванията
в гранични области на науката чрез дейностите на Европейския научноизследователски съвет“.
Решение C(2013) 8915 на Комисията от 12 декември 2013 г. за създаване на Европейски научноизследователски съвет
(ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 23).
Решение C(2013) 9428 на Комисията от 20 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
на Европейския научноизследователски съвет с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на
Съюза в областта на граничните изследвания и включващи, по-специално, изпълнение на бюджетни кредити, записани
в общия бюджет на Съюза.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/421

КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 03 — ПРОГРАМА НА ЕВРАТОМ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

01 03

ПРОГРАМА НА ЕВРА
ТОМ ЗА НАУЧНИ ИЗС
ЛЕДВАНИЯ И ОБУ
ЧЕНИЕ

01 03 01

Научни изследвания и
разработки в
областта на тер
моядрения синтез

1

102 364 137

96 224 627

Ядрено делене, безо
пасност и радиа
ционна защита
(непреки действия)

1

46 752 776

769 797

Преки действия на
Съвместния изследо
вателски център (JRC)
в ядрената област

1

8 918 098

3 233 147

1

p.m.

45 813 000

258 782 725

257 809 024

240 822 929,—

234 225 418,22

511,26

p.m.

45 813 000

258 782 725

257 809 024

240 822 929,—

234 225 418,22

511,26

146 040 571

258 782 725

257 809 024

240 822 929,—

234 225 418,22

160,38

01 03 02

01 03 03

01 03 99

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

01 03 99 01

Приключване на пре
дишни програми на
Евратом за научни изс
ледвания (преди 2021 г.)
Статия 01 03 99 —
Междинен сбор
Глава 01 03 — Общо

158 035 011

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на програмата за научни изследвания и обучение на
Европейската общност за атомна енергия (наричана по-нататък „Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение“).
Тази програма се занимава с ключовите въпроси за различните приложения на ядрената енергия в Европа. Приложението на
ядрената енергия за производство на енергия и за цели, различни от производството на енергия, в полза на широката
общественост в Европа изисква дългосрочни усилия за намаляване на рисковете за безопасността и сигурността и за
подкрепа на разработването на безопасни ядрени технологии и оптимална радиационна защита. Публичните и частните
научни изследвания на национално равнище имат значителна роля при тези усилия. Евратом има за задача да допълва
приноса на държавите членки посредством общностна програма за научни изследвания и обучение.
Целите на Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение за периода 2021—2025 г. са:
— да се стреми към научни изследвания в ядрената област и дейности за обучение с оглед подпомагане на постоянното
подобряване на ядрената безопасност и сигурност, и на радиационната защита,
— да даде потенциален принос за дългосрочната декарбонизация в енергийната система по един безопасен, ефикасен и
сигурен начин.
Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение е предназначена също така за: подобряване на безопасното и
сигурно използване на ядрената енергия и на приложенията на йонизиращите лъчения, различни от производството на
енергия, включително ядрена безопасност, сигурност, гаранции, радиационна защита, безопасно управление на
отработеното гориво и на радиоактивните отпадъци и извеждане от експлоатация; поддържане и доразвиване на
експертните познания и компетентността в Общността; насърчаване на развитието на термоядрената енергия и
допринасяне за изпълнението на пътната карта за термоядрения синтез; и подкрепа на политиката на Общността в
областта на ядрената безопасност, гаранции и сигурност.
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ГЛАВА 01 03 — ПРОГРАМА НА ЕВРАТОМ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ (продължение)

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка
Предложение за Регламент на Съвета, представено от Комисията на 7 юни 2018 г., за създаване на Програма за научни
изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021—2025 г. в допълнение към
Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (COM(2018) 437).

01 03 01

Научни изследвания и разработки в областта на термоядрения синтез

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

102 364 137

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

96 224 627

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит има за цел да насърчи развитието на термоядрената енергия като потенциален бъдещ източник
на енергия за производството на електроенергия и да допринесе за изпълнението на европейската пътна карта за
термоядрения синтез. Съфинансирано европейско партньорство в научните изследвания в областта на термоядрения
синтез ще изпълнява тази пътна карта за постигане на целта за производство на електроенергия от термоядрен синтез
до средата на века. Научноизследователската и развойната дейност в областта на термоядрения синтез допринася също
така за поддържане и доразвиване на експертните познания и компетентността в тази област в Съюза.

01 03 02

Ядрено делене, безопасност и радиационна защита (непреки действия)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

46 752 776

Бюджетни кредити 2020

Плащания

769 797

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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ГЛАВА 01 03 — ПРОГРАМА НА ЕВРАТОМ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ (продължение)

01 03 02

(продължение)
Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за подобряване и подкрепа на ядрената безопасност, сигурност, гаранции,
радиационна защита, безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци и извеждане от
експлоатация, включително безопасното и сигурно използване на ядрената енергия и на приложенията на
йонизиращите лъчения, различни от производството на енергия. Той допринася също така за поддържане и
доразвиване на експертните познания и компетентността в тази област в Съюза.

01 03 03

Преки действия на Съвместния изследователски център (JRC) в ядрената област

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

8 918 098

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

3 233 147

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на научната и техническата подкрепа и научноизследователската
дейност, извършвана от Съвместния изследователски център (JRC) в изпълнение на Програмата на Евратом за научни
изследвания и обучение. Тази програма допринася за постигането на нейните специфични цели:
— подобряване на безопасното и сигурно използване на ядрената енергия и на приложенията на йонизиращите
лъчения, различни от производството на енергия, включително ядрена безопасност, сигурност, гаранции,
радиационна защита, безопасно управление на отработеното гориво и на радиоактивните отпадъци и извеждане от
експлоатация,
— поддържане и доразвиване на експертните познания и компетентността в Общността,
— подкрепа на политиката на Общността в областта на ядрената безопасност, гаранции и сигурност.
Този бюджетен кредит покрива и дейностите, необходими за изпълнението на клаузите за контрол на безопасността по
дял II, глава 7 от Договора за Евратом и задълженията, произтичащи от Договора за неразпространение на ядреното
оръжие, и за изпълнението на програмата на Комисията в подкрепа на Международната агенция за атомна енергия
(МААЕ).
Той покрива специфичните разходи, свързани с научноизследователски и спомагателни дейности, в това число
закупуване на научно-техническо оборудване, възлагане на научно-технически услуги на външни подизпълнители,
достъп до информация и закупуване на консумативи. Тук се включват и разходите за научна инфраструктура,
извършени пряко за съответните проекти, както и разходите, свързани с използването на физическата научноизследо
вателска инфраструктура на JRC от външни ползватели с цел извършване на научни изследвания и експериментални
разработки или за образование и обучение.
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ГЛАВА 01 03 — ПРОГРАМА НА ЕВРАТОМ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ (продължение)

01 03 03

(продължение)
Този бюджетен кредит покрива и всякакви разходи за научноизследователски спомагателни задачи по дейности по тази
статия, възложени на JRC в рамките на участието му на конкурентни начала в подпомагането на политиките на Съюза и
от името на външни организации.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

01 03 99

540 000 6 0 1 1

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети задължения от
предходни години.

01 03 99 01

Приключване на предишни програми на Евратом за научни изследвания (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

45 813 000

Поети задължения

258 782 725

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

257 809 024

240 822 929,—

Плащания

234 225 418,22

Забележки
Предишни статии и позиции (* частично прехвърлени)
08 03 01 01

08 03 01 02* 08 03 50 01* 08 03 50 02* 08 03 51

10 03 50 02

10 03 51

08 03 52

10 03 01

10 03 50 01

10 03 52

Правно основание
Решение 94/268/Евратом на Съвета от 26 април 1994 г. относно рамкова програма за дейности на Общността в сферата
на научните изследвания и обучението за Европейската общност за атомна енергия (1994—1998 г.) (OВ L 115,
6.5.1994 г., стр. 31).
Решение 96/253/Евратом на Съвета от 4 март 1996 г. за адаптиране на Решение 94/268/Евратом относно рамкова
програма за дейности на Общността в сферата на научните изследвания и обучението за Европейската общност за
атомна енергия (1994—1998 г.) след присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство
Швеция към Европейския съюз (OВ L 86, 4.4.1996 г., стр. 72).
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ГЛАВА 01 03 — ПРОГРАМА НА ЕВРАТОМ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ (продължение)

01 03 99

(продължение)

01 03 99 01

(продължение)
Решение № 616/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 1996 г. за адаптиране на Решение №
1110/94/ЕО относно четвъртата рамкова програма за дейности на Европейската общност в сферата на научните
изследвания, технологичното развитие и демонстрациите (1994—1998 г.) след присъединяването на Република
Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз (OВ L 86, 4.4.1996 г., стр. 69).
Решение 1999/64/Евратом на Съвета от 22 декември 1998 г. относно Петата рамкова програма на Европейската
общност за атомна енергия (Евратом) за научноизследователски дейности и дейности за обучение (1998—2002 г.) (ОВ
L 26, 1.2.1999 г., стр. 34).
Решение 2002/668/Евратом на Съвета от 3 юни 2002 г. относно Шестата рамкова програма на Европейската общност
за атомна енергия (Евратом) за ядрени изследвания и дейности за обучение и за подпомагане на създаването на
Европейското научноизследователско пространство (2002—2006 г.) (OВ L 232, 29.8.2002 г., стр. 34).
Решение 2002/837/Евратом на Съвета от 30 септември 2002 г. за приемане на специфична програма (Евратом) за
научни изследвания и обучение по ядрена енергия (2002—2006 г.) (OВ L 294, 29.10.2002 г., стр. 74).
Регламент (Евратом) № 1908/2006 на Съвета от 19 декември 2006 г. за определяне на правилата за участие на
предприятия, научноизследователски центрове и университети в дейност съгласно Седмата рамкова програма на
Европейската общност за атомна енергия и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2011
г.) (OВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 1).
Решение 2006/970/Евратом на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската
общност за атомна енергия (Евратом) за ядрени изследователски дейности и обучение (2007—2011 г.) (ОВ L 400,
30.12.2006 г., стр. 60).
Решение 2006/976/Евратом на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма за изпълнение на Седмата
рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) за дейности във връзка с ядрени изследвания и
дейности по обучение (2007—2011 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 404).
Решение 2006/977/Евратом на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма, която трябва да се
изпълнява посредством преки действия от Съвместния изследователски център в изпълнение на Седмата рамкова
програма на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) за дейности във връзка с ядрени изследвания и
обучение (2007—2011 г.) (OВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 434).
Регламент (Евратом) № 139/2012 на Съвета от 19 декември 2011 г. за определяне на правилата за участие на
предприятия, научноизследователски центрове и университети в непреките действия по Рамковата програма на
Европейската общност за атомна енергия и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2012—2013
г.) (OВ L 47, 18.2.2012 г., стр. 1).
Решение 2012/93/Евратом на Съвета от 19 декември 2011 г. относно Рамковата програма на Европейската общност за
атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.) (OВ L 47, 18.2.2012 г., стр. 25).
Решение 2012/94/Евратом на Съвета от 19 декември 2011 г. относно специалната програма, осъществявана
посредством непреки действия, в изпълнение на Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за
ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.) (OВ L 47, 18.2.2012 г., стр. 33).
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ГЛАВА 01 03 — ПРОГРАМА НА ЕВРАТОМ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ (продължение)

01 03 99

(продължение)

01 03 99 01

(продължение)
Решение 2012/95/Евратом на Съвета от 19 декември 2011 г. относно специалната програма, осъществявана
посредством преки действия от Съвместния изследователски център в изпълнение на Рамковата програма на
Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.) (OВ L 47, 18.2.2012 г.,
стp. 40).
Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на
правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания
и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 81).
Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение
№ 1982/2006/EO (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104), и по-специално член 5, параграф 4 от него.
Регламент (Евратом) № 1314/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. относно програмата за научни изследвания и
обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014—2018 г.) в допълнение към Рамковата програма за
научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 948).
Регламент (Евратом) 2018/1563 на Съвета от 15 октомври 2018 г. за програмата за научни изследвания и обучение на
Европейската общност за атомна енергия (2019—2020 г.), допълваща Рамковата програма за научни изследвания и
иновации „Хоризонт 2020“, и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1314/2013 (ОВ L 262, 19.10.2018 г., стр. 1).
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ГЛАВА 01 04 — МЕЖДУНАРОДЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ТЕРМОЯДРЕН РЕАКТОР (ITER)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

01 04

МЕЖДУНАРОДЕН
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН
ТЕРМОЯДРЕН РЕАК
ТОР (ITER)

01 04 01

Изграждане,
работа и експлоа
тация на
съоръженията на
ITER — Европейско
съвместно пред
приятие за „ITER“
— и развитието на
термоядрената
енергия
1

01 04 99

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

856 743 023 256 691 694

Приключване на
предишни про
грами и дейности

01 04 99 01 Приключване на пре
дишни дейности на
ITER (преди 2021 г.)
Статия 01 04 99 —
Междинен сбор
Глава 01 04 —
Общо

1

p.m.

349 696 000 358 390 856 632 277 000 402 575 200,— 552 017 568,—

157,86

p.m.

349 696 000 358 390 856 632 277 000 402 575 200,— 552 017 568,—

157,86

856 743 023 606 387 694 358 390 856 632 277 000 402 575 200,— 552 017 568,—

91,03

Забележки

Проектът ITER има за цел да докаже, че термоядреният синтез е възможен и устойчив източник на енергия чрез
изграждането и експлоатацията на експериментален реактор за термоядрен синтез като важна стъпка към създаването
на прототипи на реактори за термоядрени електроцентрали, които са безопасни, устойчиви, не вредят на околната
среда и са икономически жизнеспособни. Очаква се термоядреният синтез да играе важна роля в бъдещето на Европа в
областта на енергетиката като благоприятен за климата източник на енергия. Това е от особено значение след
Парижкото споразумение от 2015 г. относно изменението на климата и ангажимента на Съюза да поеме водеща роля в
декарбонизацията на икономиката и в овладяването на изменението на климата по разходоефективен начин. В това
отношение проектът ще допринесе за постигането на целта на Европейския зелен пакт за нулеви нетни емисии на
парникови газове през 2050 г. и ще насърчи мобилизирането на европейските високотехнологични сектори, които
участват в изграждането на ITER и осигуряват конкурентно предимство на Съюза в световен мащаб в този обещаващ
сектор.

Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия е създадено с Решение 2007/198/
Евратом. Задачите на Съвместното предприятие са следните:
— да предостави приноса от Евратом на Международната организация за енергия на базата на ядрен синтез ITER,
— да осигури приноса на Евратом в дейностите с по-широк обхват, провеждани съвместно с Япония, за бързо
получаване на енергия чрез ядрен синтез,
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— да изготви и координира програма от дейности в процеса на подготовка за изграждането на демонстрационен
реактор за ядрен синтез и свързаните с него съоръжения.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Правно основание
Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“
и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото (ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58).

01 04 01

Изграждане, работа и експлоатация на съоръженията на ITER — Европейско съвместно предприятие за
„ITER“ — и развитието на термоядрената енергия

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

856 743 023

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

256 691 694

Забележки
Нова статия
Този бюджетен ред е предназначен за покриване на текущите разходи на Европейското съвместно предприятие за
„ITER“ и развитието на термоядрената енергия („Термоядрен синтез за енергия“).

01 04 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети задължения от
предходни години.
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ГЛАВА 01 04 — МЕЖДУНАРОДЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ТЕРМОЯДРЕН РЕАКТОР (ITER) (продължение)

01 04 99

(продължение)

01 04 99 01

Приключване на предишни дейности на ITER (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

349 696 000

Поети задължения

358 390 856

Плащания

632 277 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

402 575 200,—

Плащания

552 017 568,—

Забележки
Предишна статия и предишни позиции (* частично прехвърлени)
32 05 01 01

32 05 01 02

32 05 50 01* 32 05 50 02* 32 05 51

Правно основание
Решение на Съвета от 25 септември 2006 г. за сключване от Комисията на споразумение за създаване на
Международната организация по термоядрена енергия ITER за съвместно изпълнение на проекта ITER, на Спогодбата
за временно прилагане на споразумението за създаване на Международната организация по термоядрена енергия ITER
за съвместно изпълнение на проекта ITER и на Споразумение за привилегиите и имунитетите на Международната
организация по термоядрена енергия ITER за съвместно изпълнение на проекта ITER.
Решение 2006/943/Евратом на Комисията от 17 ноември 2006 г. относно временното прилагане на Споразумението за
създаване на Международната организация по термоядрена енергия (ITER) за съвместно изпълнение на проекта ITER и
на Споразумението за привилегиите и имунитетите на Международната организация по термоядрена енергия (ITER) за
съвместното изпълнение на проекта (ITER) (OВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 60).
Решение 2006/970/Евратом на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската
общност за атомна енергия (Евратом) за ядрени изследвания и обучение (2007—2011 г.) (OВ L 400, 30.12.2006 г.,
стр. 60).
Регламент (Евратом) № 1908/2006 на Съвета от 19 декември 2006 г. за определяне на правилата за участие на
предприятия, научноизследователски центрове и университети в дейност съгласно Седмата рамкова програма на
Европейската общност за атомна енергия и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2011
г.) (OВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 1).
Решение 2006/976/Евратом на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма за изпълнение на Седмата
рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) за дейности във връзка с ядрени изследвания и
дейности по обучение (2007—2011 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 404).
Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за ITER и
развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото (ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58).
Решение 2012/93/Евратом на Съвета от 19 декември 2011 г. относно Рамковата програма на Европейската общност за
атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.) (OВ L 47, 18.2.2012 г., стр. 25).
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ГЛАВА 01 04 — МЕЖДУНАРОДЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ТЕРМОЯДРЕН РЕАКТОР (ITER) (продължение)

01 04 99

(продължение)

01 04 99 01

(продължение)
Регламент (Евратом) № 139/2012 на Съвета от 19 декември 2011 г. за определяне на правилата за участие на
предприятия, научноизследователски центрове и университети в непреките действия по Рамковата програма на
Европейската общност за атомна енергия и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2012—2013
г.) (OВ L 47, 18.2.2012 г., стр. 1).
Решение 2012/94/Евратом на Съвета от 19 декември 2011 г. относно специалната програма, осъществявана
посредством непреки действия, в изпълнение на Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за
ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.) (OВ L 47, 18.2.2012 г., стр. 33).
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ГЛАВА 01 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

01 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ,
ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРО
ГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ

01 20 01

Пилотни проекти

1

4 400 000

6 891 505

4 290 000

7 745 266

8 064 931,—

5 357 304,—

77,74

01 20 02

Подготвителни
действия

1

5 400 000

7 130 130

1 800 000

8 410 875

10 600 000,—

4 130 075,—

57,92

01 20 03

Други действия

01 20 03 01 Изследователска про
грама за стомана

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

01 20 03 02 Изследователска про
грама за въглища

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

01 20 03 03 Предоставяне на
услуги и извършване
на работа от името на
външни органи —
Съвместен изследова
телски център
1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

01 20 03 04 Научно-техническа
подкрепа на конку
рентни начала за
политиките на Съюза
— Съвместен изсле
дователски център

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

01 20 03 05 Експлоатация на
реактора с висока
плътност на потока
(HFR) — допълни
телна изследователска
програма за HFR
1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия 01 20 03 —
Междинен сбор
01 20 99

Приключване на
предишни про
грами и дейности

01 20 99 01 Приключване на пре
дишни допълнителни
изследователски про
грами за HFR (преди
2020 г.)

1

L 93/432

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Статия 01 20 99 —
Междинен сбор
Глава 01 20 —
Общо

01 20 01

Бюджетни кредити 2020

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9 800 000

14 021 635

6 090 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

16 156 141

Плащания

0,—

0,—

18 664 931,—

9 487 379,—

%
Плащания
2019/
2021

67,66

Пилотни проекти

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

4 400 000

6 891 505

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

4 290 000

Плащания

7 745 266

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

8 064 931,—

Плащания

5 357 304,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с експериментален
характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях.
Списъкът на пилотните проекти е поместен в глава PP 01 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни действия“
към настоящия раздел.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) №
966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

01 20 02

Подготвителни действия

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

5 400 000

Плащания

7 130 130

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

1 800 000

Плащания

8 410 875

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

10 600 000,—

Плащания

4 130 075,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

01 20 02

(продължение)
Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в областта на
прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на приемането на бъдещи
действия.
Списъкът на подготвителните действия е поместен в глава PA 01 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни
действия“ към настоящия раздел.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) №
1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС)
№ 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
(OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

01 20 03

Други действия

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за финансиране на действия и дейности, които не са включени в
предходните глави от настоящия дял, но за които е приет основен акт.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по тази статия.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

01 20 03 01

Изследователска програма за стомана
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—
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ГЛАВА 01 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

01 20 03

(продължение)

01 20 03 01

(продължение)
Забележки
Предишна статия
08 05 01

Дейността по изследователската програма за стомана има за цел да подобри процесите за производство на стомана с
оглед на повишаване на качеството на продуктите и увеличаване на производителността. Неразделна част от желаните
подобрения са намаляването на емисиите, на консумацията на енергия и на влиянието върху околната среда, както и
по-пълноценното използване на суровините и опазването на ресурсите.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

29 411 200 6 0 1 4

Правно основание
Решение 2008/376/ЕО на Съвета от 29 април 2008 г. относно приемането на програмата за изследвания на
Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните технически насоки за тази програма (ОВ L
130, 20.5.2008 г., стр. 7).

01 20 03 02

Изследователска програма за въглища
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна статия
08 05 02

Дейността по изследователската програма за въглища има за цел да намали общите разходи за въгледобив, да подобри
качеството на продуктите и да намали разходите за използване на въглища. Изследователските проекти целят също така
постигане на научен и технологичен напредък, с оглед да се разберат по-добре поведението и контролът на находищата
във връзка с натиска върху скалите, емисиите на газ, риска от експлозия, вентилацията и всички останали фактори,
влияещи върху операциите по въгледобив. Изследователските проекти, подчинени на тези цели, представят
перспективата за приложимите в краткосрочен и средносрочен план резултати за една значима част от производството
на Съюза.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

01 20 03

(продължение)

01 20 03 02

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

10 988 800 6 0 1 4

Правно основание
Решение 2008/376/ЕО на Съвета от 29 април 2008 г. относно приемането на програмата за изследвания на
Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните технически насоки за тази програма (ОВ L
130, 20.5.2008 г., стр. 7).

01 20 03 03

Предоставяне на услуги и извършване на работа от името на външни органи — Съвместен изследователски център
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна статия
10 04 02

Тази статия е предназначена за получаване на бюджетните кредити, необходими за специфичните разходи за различни
задачи, изпълнявани от името на външни органи. Тя включва научни изследвания и предоставяне на услуги по
договори с трети страни, като организации от съответния отрасъл, национални и регионални органи, както и по
договори в рамките на научноизследователски програми на държавите членки. Това може да обхваща:
— предоставяне срещу заплащане на пособия, услуги и труд, включително сертифицирани референтни материали,
— експлоатация на съоръжения в полза на държавите членки, включително облъчване за външни органи в реактора с
висока плътност на потока (HFR) в обекта на Съвместния изследователски център в Петен,
— извършване на научноизследователска дейност и предоставяне на услуги в допълнение към специфичните програми
за научни изследвания, включително в рамките на отраслови клубове, за които партньорите от съответния отрасъл
трябва да плащат такса за записване и годишен абонамент,
— споразумения за сътрудничество с трети страни.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

7 789 000 6 0 1 0, 6 0 1 1
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ГЛАВА 01 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

01 20 03

(продължение)

01 20 03 03

(продължение)
Правно основание
Решение 89/340/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г. относно работата за трети страни, извършвана от Съвместния
изследователски център, свързана с Европейската икономическа общност (OВ L 142, 25.5.1989 г., стр. 10).
Заключения на Съвета от 26 април 1994 г. относно ролята на Съвместния изследователски център (JRC) (OВ C 126,
7.5.1994 г., стр. 1).
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 21 от него.

01 20 03 04

Научно-техническа подкрепа на конкурентни начала за политиките на Съюза — Съвместен изследователски център
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна статия
10 04 03

Тази позиция е предназначена за получаване на бюджетните кредити, необходими за специфичните разходи за
различни спомагателни научноизследователски задачи, изпълнявани от Съвместния изследователски център на
конкурентни начала в подкрепа на политиките на Съюза, извън „Хоризонт Европа“.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

60 611 000 6 0 1 0, 6 0 1 1

Правно основание
Решение 89/340/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г. относно работата за трети страни, извършвана от Съвместния
изследователски център, свързана с Европейската икономическа общност (OВ L 142, 25.5.1989 г., стр. 10).
Заключения на Съвета от 26 април 1994 г. относно ролята на Съвместния изследователски център (JRC) (OВ C 126,
7.5.1994 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

01 20 03

(продължение)

01 20 03 04

(продължение)
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 21 от него.

01 20 03 05

Експлоатация на реактора с висока плътност на потока (HFR) — допълнителна изследователска програма за HFR
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки

Предишна позиция
10 04 04 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всякакви разходи, извършени при осъществяването на
допълнителната изследователска програма за реактора с висока плътност на потока (HFR).

Научните и техническите цели на допълнителната изследователска програма за HFR са следните:
— да осигури безопасната и надеждна експлоатация на HFR, за да се гарантира наличието на неутронния поток за
експериментални цели,
— да даде възможност за ефикасното използване на HFR от изследователските институти в широк спектър от области:
подобряването на безопасността на ядрените реактори, здравеопазването (включително разработването на
медицински изотопи), ядрения синтез, фундаменталните изследвания и обучението, както и управлението на
отпадъците, включително възможността за проучване на въпроси по безопасността на ядрените горива за реактори,
които представляват интерес за Европа.

Допълнителната изследователска програма за HFR дава възможност HFR да служи и като съоръжение за обучение на
докторанти и стипендианти след придобиване на докторска степен, провеждащи научни изследвания по национални и
европейски програми.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

6 701 000 6 0 1 3
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

01 20 03

(продължение)

01 20 03 05

(продължение)
Правно основание
Решение (Евратом) 2020/960 на Съвета от 29 юни 2020 г. за приемане на допълнителната изследователска програма за
реактора с висока плътност на неутронния поток в Петен за периода 2020—2023 година за изпълнение от Съвместният
изследователски център за Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 211, 3.7.2020 г., стр. 14).

01 20 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

01 20 99 01

Приключване на предишни допълнителни изследователски програми за HFR (преди 2020 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
10 04 04 02

Правно основание
Решение 84/1/Евратом, ЕИО на Съвета от 22 декември 1983 г. за приемане на програма за научни изследвания, която
да бъде изпълнена от Съвместния изследователски център за Европейската общност за атомна енергия и Европейската
икономическа общност (1984—1987 г.) (OВ L 3, 5.1.1984 г., стр. 21).
Решение 88/523/Евратом на Съвета от 14 октомври 1988 г. за приемане на допълнителна програма за научни
изследвания, която да бъде изпълнена от Съвместния изследователски център за Европейската общност за атомна
енергия (OВ L 286, 20.10.1988 г., стр. 37).
Решение 92/275/Евратом на Съвета от 29 април 1992 г. за приемане на допълнителна програма за научни изследвания,
която да бъде изпълнена от Съвместния изследователски център за Европейската общност за атомна енергия (1992—
1995 г.) (OВ L 141, 23.5.1992 г., стр. 27).
Решение 96/419/Евратом на Съвета от 27 юни 1996 г. за приемане на допълнителна програма за научни изследвания,
която да бъде изпълнена от Съвместния изследователски център за Европейската общност за атомна енергия (1996—
1999 г.) (OВ L 172, 11.7.1996 г., стр. 23).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ГЛАВА 01 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

01 20 99

(продължение)

01 20 99 01

(продължение)
Решение 2000/100/Евратом на Съвета от 24 януари 2000 г. за приемане на допълнителна програма за научни
изследвания, която да бъде изпълнена от Съвместния изследователски център за Европейската общност за атомна
енергия (OВ L 29, 4.2.2000 г., стр. 24).
Решение 2004/185/Евратом на Съвета от 19 февруари 2004 г. за приемане на допълнителна програма за научни
изследвания, която да бъде изпълнена от Съвместния изследователски център за Европейската общност за атомна
енергия (OВ L 57, 25.2.2004 г., стр. 25).
Решение 2007/773/Евратом на Съвета от 26 ноември 2007 г. за едногодишно удължаване на срока на допълнителната
изследователска програма за изпълнение от Съвместния изследователски център на Европейската общност за атомна
енергия (OВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 29).
Решение 2009/410/Евратом на Съвета от 25 май 2009 г. за приемане на допълнителна изследователска програма за
изпълнение от Съвместния изследователски център на Европейската общност за атомна енергия (OВ L 132, 29.5.2009
г., стр. 13).
Решение 2012/709/Евратом на Съвета от 13 ноември 2012 г. за приемането на допълнителната изследователска
програма за Реактора с висока плътност на неутронния поток за 2012—2015 година за изпълнение от Съвместния
изследователски център за Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 321, 20.11.2012 г., стр. 59).
Решение (Евратом) 2017/956 на Съвета от 29 май 2017 г. за приемането на допълнителната изследователска програма
за Реактора с висока плътност на неутронния поток за 2016—2019 година за изпълнение от Съвместния
изследователски център за Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 144, 7.6.2017 г., стр. 23).

L 93/440

BG

Официален вестник на Европейския съюз

КОМИСИЯ

ДЯЛ 02
ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

17.3.2021 г.

17.3.2021 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/441

КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ДЯЛ 02
ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Бюджетни кредити 2021
Дял
Глава

02 01

Бюджетен ред

АДМИНИСТРАТИВНИ
РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА
КЛЪСТЕР „ЕВРОПЕЙСКИ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИ
ЦИИ“

Поети
задължения

43 324 000

Плащания

43 324 000

Поети
задължения

20 770 441

Плащания

20 770 441

Поети задължения

20 071 919,33

Плащания

20 071 919,33

ФОНД INVESTEU

02 03

МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ
НА ЕВРОПА (МСЕ)

2 828 166 640 2 087 431 050 3 991 345 724 2 061 119 288 3 699 986 553,— 1 623 052 613,09

ПРОГРАМА „ЦИФРОВА
ЕВРОПА“

1 107 262 962

136 276 542

85 716 106

91 348 000

65 781 221,—

24 534 000,—

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
АГЕНЦИИ

188 092 843

188 092 843

182 729 997

184 042 088

179 535 159,65

178 318 159,65

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОД
ГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ,
ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ

417 533 000

419 602 199

58 995 000

40 622 290

31 675 467,12

24 073 627,90

02 10
02 20

812 586 801 1 736 981 416

Резултат от изпълнението за 2019

02 02

02 04

652 555 000 1 079 964 859

Бюджетни кредити 2020

940 349 337,73 1 698 695 699,10

Позиция 02 — Общо 5 236 934 445 3 954 691 493 5 152 144 069 4 134 883 523 4 937 399 657,83 3 568 746 019,07
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ДЯЛ 02
ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ
ГЛАВА 02 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

02 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА КЛЪСТЕР „ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ
ИНВЕСТИЦИИ“

02 01 10

Разходи за подкрепа на програмата
„InvestEU“

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

1

1 000 000

02 01 21 01 Разходи за подкрепа на „Механизма за свързване
на Европа – транспорт“

1

2 000 000

2 000 000

2 253 275,52

112,66

02 01 21 64 Изпълнителна агенция за иновации и мрежи —
bинансов принос от „Механизъм за свързване на
Европа“ за приключване на предходни програми

1

11 061 580

16 081 441

15 129 985,—

136,78

02 01 21 74 Европейска изпълнителна агенция за климата,
инфраструктурата и околната среда — bинансов
принос от „Механизъм за свързване на Европа —
Транспорт“

1

p.m.
13 061 580

18 081 441

17 383 260,52

133,09

1 800 000

1 500 000

1 499 658,81

83,31

1 800 000

1 500 000

1 499 658,81

83,31

789 000

789 000,—

78,90

789 000

789 000,—

16,82

02 01 21

Разходи за подкрепа на „Механизма за
свързване на Европа – транспорт“

Статия 02 01 21 — Междинен сбор
02 01 22

Разходи за подкрепа на „Механизма за
свързване на Европа – енергетика“

02 01 22 01 Разходи за подкрепа на „Механизма за свързване
на Европа – енергетика“

1

02 01 22 74 Европейска изпълнителна агенция за климата,
инфраструктурата и околната среда — Финансов
принос от „Механизъм за свързване на Европа —
Енергетика“

1

Статия 02 01 22 — Междинен сбор
02 01 23

p.m.

Разходи за подкрепа на „Механизма за
свързване на Европа – Цифрови
технологии“

02 01 23 01 Разходи за подкрепа на „Механизма за свързване
на Европа – Цифрови технологии“

1

1 000 000

02 01 23 73 Европейска изпълнителна агенция за здравео
пазването и цифровизацията — финансов принос
от „Механизъм за свързване на Европа —
Цифрови технологии“

1

3 691 420

Статия 02 01 23 — Междинен сбор

4 691 420
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ“
(продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

02 01 30

Бюджетен ред

ФР

Бюджетни кредити
2021

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

Разходи за подкрепа на „програмата
„Цифрова Европа“

02 01 30 01 Разходи за подкрепа на „програмата „Цифрова
Европа“

1

17 634 000

02 01 30 73 Европейска изпълнителна агенция за здравео
пазването и цифровизацията — финансов принос
от програмата „Цифрова Европа“

1

4 680 000

Статия 02 01 30 — Междинен сбор
02 01 40

Бюджетни кредити
2020

22 314 000

400 000

400 000,—

2,27

400 000

400 000,—

1,79

20 770 441

20 071 919,33

46,33

Разходи за подкрепа за други действия

02 01 40 74 Европейска изпълнителна агенция за климата,
инфраструктурата и околната среда — финансов
принос от „Механизъм за финансиране на енер
гията от възобновяеми източници“

457 000

1

Статия 02 01 40 — Междинен сбор

457 000

Глава 02 01 — Общо

43 324 000

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите от административно естество (за
проучвания, срещи на експерти, информационни дейности, публикации и т.н.), пряко свързани с постигането на целите
на програмите или на мерките в този клъстер, както и на всякакви други разходи за техническа и административна
помощ, които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

02 01 10

Разходи за подкрепа на програмата „InvestEU“
Бюджетни кредити 2021

1 000 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ“
(продължение)

02 01 10

(продължение)
Забележки
Нова статия
Освен разходите, описани на равнището на настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен също за покриване
на разходите за дейности по подготовка, мониторинг, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението
на програмата InvestEU, както и за оценка на постигането на целите на програмата. От него освен това може да се
покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и комуникационни дейности,
включително институционална комуникация относно политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с
целите на програмата InvestEU, както и разходи, свързани с информационни мрежи, насочени към обработката и
обмена на информация, в т.ч. институционални инструменти от областта на информационните технологии и друга
техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на програмата InvestEU. Тези разходи
включват, наред с другото, различни проучвания, външни оценки, посещения за мониторинг и одити, както и
организиране на заседанията на консултативния съвет и на работните групи на InvestEU.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Постъпления от ИЕСВ

500 000 5 0 4 0

ЕАСТ—ЕИП

26 600 6 6 0 0

Актове за справка
Вж. глава 02 02.

02 01 21

Разходи за подкрепа на „Механизма за свързване на Европа – транспорт“

02 01 21 01

Разходи за подкрепа на „Механизма за свързване на Европа – транспорт“
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

2 000 000

Бюджетни кредити 2020

2 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 253 275,52

Забележки
Предишна позиция
06 01 04 01

Този бюджетен кредит е предназначен да покрива разходи за техническа и административна помощ за изпълнението на
Механизма за свързване на Европа, конкретните насоки за всеки сектор, например по отношение на подготовката,
мониторинга, контрола и одита, както и на дейности за оценка, включително институционални информационни и
технологични системи. Този бюджетен кредит може също да бъде използван за финансиране на мерки в подкрепа на
изготвянето на проекти или мерки, свързани с постигането на целите на този механизъм.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ“
(продължение)

02 01 21

(продължение)

02 01 21 64

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи — bинансов принос от „Механизъм за свързване на Европа“ за
приключване на предходни програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

11 061 580

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

16 081 441

15 129 985,—

Забележки
Предишна позиция
06 01 06 01

Този бюджетен кредит представлява финансовият принос за покриване на административните разходи за персонал и
оперативните разходи на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи, които произтичат от участието ѝ в
управлението на наследената програма „Механизъм за свързване на Европа“.
Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Служители“ от настоящата част.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм
за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и
(ЕО) № 67/2010 (OB L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).
Актове за справка
Решение C(2007) 5282 на Комисията от 5 ноември 2007 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция за
трансевропейска транспортна мрежа с цел изпълнение на задачите, свързани с прилагането на програмите на Общността
за отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейската транспортна мрежа, включващо по-специално
изпълнението на бюджетните кредити, вписани в бюджета на Общността.
Решение за изпълнение 2013/801/ЕС на Комисията от 23 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
иновации и мрежи и за отмяна на Решение 2007/60/ЕО (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 65).
Решение C(2013) 9235 на Комисията от 23 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за иновациите и мрежите с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на Съюза в областта на
инфраструктурата на транспорта, енергетиката и телекомуникациите и в областта на научните изследвания и
иновациите в сферата на транспорта и енергетиката и включващи, по-специално, изпълнение на бюджетни кредити,
записани в общия бюджет на Съюза.
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за
отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 (COM(2018)0438).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ“
(продължение)

02 01 21

(продължение)

02 01 21 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — bинансов принос от „Механизъм
за свързване на Европа — Транспорт“
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит представлява финансовият принос за покриване на административните разходи за персонал и
оперативните разходи на Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, които
произтичат от участието ѝ в управлението на Механизма за свързване на Европа.

Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Служители“ от настоящата част.
Правно основание

Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).

Решение за изпълнение (EC) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 година за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г., стр.
9.).
Актове за справка

Вж. глава 02 03.

Решение C(2021) 947 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда с цел изпълнение на задачи, свързани с
осъществяването на програми на Съюза в областта на транспортната и енергийната инфраструктура, на научните
изследвания и иновациите в сферата на климата, енергетиката и мобилността, на околната среда, на природата и
биологичното разнообразие, на прехода към нисковъглеродните технологии и на морското дело и рибарството, и
включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза, и тези, произтичащи
от външни целеви приходи.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ“
(продължение)

02 01 22

Разходи за подкрепа на „Механизма за свързване на Европа – енергетика“

02 01 22 01

Разходи за подкрепа на „Механизма за свързване на Европа – енергетика“
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 800 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

1 500 000

1 499 658,81

Забележки
Предишна позиция
32 01 04 01

Този бюджетен кредит е предназначен да покрива разходи за техническа и административна помощ за изпълнението на
Механизма за свързване на Европа, конкретните насоки за всеки сектор, например по отношение на подготовката,
мониторинга, контрола и одита, както и на дейности за оценка, включително корпоративни информационни и
технологични системи. Този бюджетен кредит може също да бъде използван за финансиране на мерки в подкрепа на
изготвянето на проекти или мерки, свързани с постигането на целите на този механизъм.

02 01 22 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — Финансов принос от „Механизъм
за свързване на Европа — Енергетика“
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит представлява финансовият принос за покриване на административните разходи за персонал и
оперативните разходи на Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, които
произтичат от участието ѝ в управлението на Механизма за свързване на Европа.
Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Служители“ от настоящата част.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (EC) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 година за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г., стр.
9.).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ“
(продължение)

02 01 22

(продължение)

02 01 22 74

(продължение)
Актове за справка
Вж. глава 02 03.
Решение C(2021) 947 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда с цел изпълнение на задачи, свързани с
осъществяването на програми на Съюза в областта на транспортната и енергийната инфраструктура, на научните
изследвания и иновациите в сферата на климата, енергетиката и мобилността, на околната среда, на природата и
биологичното разнообразие, на прехода към нисковъглеродните технологии и на морското дело и рибарството, и
включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза, и тези, произтичащи
от външни целеви приходи.

02 01 23

Разходи за подкрепа на „Механизма за свързване на Европа – Цифрови технологии“

02 01 23 01

Разходи за подкрепа на „Механизма за свързване на Европа – Цифрови технологии“
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 000 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

789 000

789 000,—

Забележки
Предишна позиция
09 01 04 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за финансиране на действия, пряко насочени към
постигането на целите на „Механизма за свързване на Европа“, като проучвания, срещи на експерти, информация и
публикации, софтуер и бази данни или мерки по тази позиция, както и всякакви други разходи за техническа и
административна помощ, които не включват задачи на публичната власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.
Той е предназначен и за покриване на разходи за техническа и административна помощ, свързана с определянето,
подготовката, управлението, мониторинга, одита и контрола на този механизъм или тези действия.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

1 900 6 6 0 0
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ГЛАВА 02 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ“
(продължение)

02 01 23

(продължение)

02 01 23 73

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията — финансов принос от „Механизъм за
свързване на Европа — Цифрови технологии“
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

3 691 420

Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит представлява финансовият принос за покриване на административните разходи за персонал и
оперативните разходи на Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията, които произтичат
от участието ѝ в управлението на Механизма за свързване на Европа.

Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Служители“ от настоящата част.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

7 014 6 6 0 0

Правно основание

Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).

Решение за изпълнение (EC) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 година за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г., стр.
9.).
Актове за справка

Вж. глава 02 03.

Решение C(2021) 948 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването
на програми на Съюза в областта на „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health), единния пазар, научните изследвания и
иновациите, „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа — Цифрови технологии, и включващи по-специално
изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.
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ГЛАВА 02 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ“
(продължение)

02 01 30

Разходи за подкрепа на „програмата „Цифрова Европа“

Актове за справка
Вж. глава 02 04

02 01 30 01

Разходи за подкрепа на „програмата „Цифрова Европа“
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

17 634 000

Резултат от изпълнението за 2019

400 000

400 000,—

Забележки
Предишна позиция
26 01 04 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за финансиране на действия, пряко насочени към
постигането на целите на програмата „Цифрова Европа“, като проучвания, срещи на експерти, информация и
публикации, софтуер и бази данни или мерки по тази позиция, както и всякакви други разходи за техническа и
административна помощ, които не включват задачи на публичната власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.
Той е предназначен и за покриване на разходи за техническа и административна помощ, свързана с определянето,
подготовката, управлението, мониторинга, одита и контрола на този механизъм или тези действия.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

02 01 30 73

476 118 6 6 0 0

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията — финансов принос от програмата „Цифрова
Европа“
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

4 680 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит представлява финансовият принос за покриване на административните разходи за персонал и
оперативните разходи на Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията, които произтичат
от участието ѝ в управлението на програмата „Цифрова Европа“.
Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Служители“ от настоящата част.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ“
(продължение)

02 01 30

(продължение)

02 01 30 73

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

126 360 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (EC) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 година за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г., стр.
9.).
Актове за справка
Вж. глава 02 04.
Решение C(2021) 948 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването
на програми на Съюза в областта на „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health), единния пазар, научните изследвания и
иновациите, „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа — Цифрови технологии, и включващи по-специално
изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.

02 01 40

Разходи за подкрепа за други действия

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за подготовка, мониторинг, контрол, одит, оценка и
други дейности, свързани с управлението на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и оценяването на
постигането на неговите цели. От него освен това могат да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на
експерти, информационни и комуникационни дейности, включително институционална комуникация относно
политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите на ЕФСИ, както и разходи, свързани с
информационни мрежи, насочени към обработката и обмена на информация, в т.ч. инструменти от областта на
информационните технологии и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на
ЕФСИ.

Актове за справка
Вж. глава 02 05.
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ГЛАВА 02 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ“
(продължение)

02 01 40

(продължение)

02 01 40 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — финансов принос от „Механизъм
за финансиране на енергията от възобновяеми източници“
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

457 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит представлява финансовият принос за покриване на административните разходи за персонал и
оперативните разходи на Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, които
произтичат от участието ѝ в управлението на Механизма на Съюза за финансиране на енергията от възобновяеми
източници.
Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Служители“ от настоящата част.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. за установяване на статута на изпълнителните агенции,
отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (EC) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 година за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г., стр.
9.).
Вж. позиция 02 20 03 06.
Актове за справка
Вж. позиция 02 20 03 06.
Решение C(2021) 947 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда с цел изпълнение на задачи, свързани с
осъществяването на програми на Съюза в областта на транспортната и енергийната инфраструктура, на научните
изследвания и иновациите в сферата на климата, енергетиката и мобилността, на околната среда, на природата и
биологичното разнообразие, на прехода към нисковъглеродните технологии и на морското дело и рибарството, и
включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза, и тези, произтичащи
от външни целеви приходи.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 02 — ФОНД INVESTEU

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

02 02

ФОНД INVESTEU

02 02 01

Гаранция за фонда Inves
tEU

1

Гаранция на ЕС – от
фонда InvestEU – прови
зиране на общия фонд
„Провизии“

1

637 555 000

100 000 000

Консултантски център
InvestEU, портал Inves
tEU и съпътстващи
мерки

1

15 000 000

6 000 000

02 02 02

02 02 03

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

% Плащания
2019/2021

Плащания

02 02 99

Приключване на пре
дишни финансови инс
трументи – провизиране
на общия фонд „Прови
зии“

02 02 99 01

Приключване на предишни
програми в областта на мал
ките и средните предприя
тия, включително Програ
мата за
конкурентоспособност на
предприятията и малките и
средните предприятия
(COSME) (преди 2021 г.) –
финансови инструменти

1

p.m.

244 750 000

269 160 000

321 900 000

228 739 181,09

154 866 196,41

63,28

Приключване на Програмата
на Европейския съюз за зае
тост и социални иновации
(EaSI) (преди 2021 г.) –
финансови инструменти по
ос „Микрофинансиране/
социално предприемачество“

1

p.m.

32 000 000

14 170 000

19 676 098

20 289 281,89

35 462 675,05

110,82

Приключване на предишни
програми за научни изслед
вания (преди 2021 г.) –
финансови инструменти

1

p.m.

115 561 990

326 914 801

224 306 938

474 792 299,—

350 584 670,88

303,37

Приключване на предишни
програми за научни изслед
вания на Евратом (преди
2021 г.) - финансови инс
трументи

1

p.m.

p.m.

p.m.

20 000 000

0,—

0,—

Приключване на предишни
програми по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) –
енергетика“ (преди 2021 г.) –
финансови инструменти

1

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

02 02 99 02

02 02 99 03

02 02 99 04

02 02 99 05

p.m.
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ГЛАВА 02 02 — ФОНД INVESTEU (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

% Плащания
2019/2021

Плащания

02 02 99

(продължение)

02 02 99 06

Приключване на предишни
програми по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) –
транспорт“ (преди 2021 г.) –
финансови инструменти

1

p.m.

1 587 989

p.m.

Приключване на предишни
програми по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) –
ИКТ“ (преди 2021 г.) –
финансови инструменти

1

p.m.

12 500 000

p.m.

Приключване на предишни
действия и програми,
свързани с медии, култура и
език (преди 2021 г.) –
финансови инструменти

1

p.m.

12 928 880

Приключване на предишни
програми в областта на
околната среда и действията
по климата (LIFE) (преди
2021 г.) – финансови инс
трументи

1

p.m.

16 000 000

Приключване на предишни
програми „Еразъм“ (преди
2021 г.) – финансови инс
трументи

1

p.m.

p.m.

p.m.

Приключване на предишни
„Енергийни проекти за под
помагане на икономическото
възстановяване“ (2007—
2013 г.) – финансови инс
трументи

1

p.m.

p.m.

p.m.

Приключване на „Евро
пейски фонд за стратеги
чески инвестиции (ЕФСИ)“

1

p.m.

538 636 000

172 852 000 1 105 216 000

186 870 575,75 1 022 930 417,56

189,91

p.m.

973 964 859

812 586 801 1 736 981 416

940 349 337,73 1 698 695 699,10

174,41

652 555 000 1 079 964 859

812 586 801 1 736 981 416

940 349 337,73 1 698 695 699,10

157,29

02 02 99 07

02 02 99 08

02 02 99 09

02 02 99 10

02 02 99 11

02 02 99 12

Статия 02 02 99 —
Междинен сбор
Глава 02 02 — Общо

29 490 000

p.m.

0,—

107 016 277,40

6 739,11

16 000 000

0,—

8 476 323,80

67,81

18 882 380

29 658 000,—

9 359 138,—

72,39

11 000 000

0,—

10 000 000,—

62,50

p.m.

0,—

0,—

p.m.

0,—

0,—
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ГЛАВА 02 02 — ФОНД INVESTEU (продължение)

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите за гаранция от Съюза, предоставена по
линия на фонд InvestEU за операции по финансиране и инвестиране, извършвани в подкрепа на вътрешните политики
на Съюза. Той покрива и разходите за консултантски механизъм в подкрепа на разработването на годни за инвестиране
проекти и достъпа до финансиране и за осигуряване на свързано с тях изграждане на капацитет ( „консултантски
център InvestEU“). Накрая той покрива също така разходите за база данни, осигуряваща видимост на проектите, за
които организаторите на проекти се стремят да получат финансиране, и която предоставя на инвеститорите
информация за възможностите за инвестиции („порталът InvestEU“).
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
Бюджетните кредити могат да се използват и за изплащането на внесения капитал, произтичащ от увеличението на
капитала на Европейския инвестиционен фонд, след като това бъде потвърдено от общото му събрание, въз основа на
бъдещо решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в увеличението на капитала на
Европейския инвестиционен фонд.
Освен това, както и в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/2094от 14 декември 2020 г., външните целеви приходи,
произтичащи от постъпления от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, вписани в приходната част на
бюджета, водят до отпускане по настоящия дял на бюджетни кредити за поети задължения за тази програма в размер
на общо 6 074 000 000 EUR. Сумите, посочени в бюджетните забележки по съответните бюджетни редове в
настоящия дял, предоставят информация за очаквания размер на правните задължения през 2021 г.

Правно основание
Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 23).

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 29 май 2020 г., за
създаване на програмата InvestEU (COM(2020)0403).
Изменено предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 29 май 2020
г., за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните
правила за участие и разпространение на резултатите, Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“,
Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие
и международно сътрудничество, Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за
подпомагане на стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата
селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския
парламент и на Съвета (COM(2020)0459).
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ГЛАВА 02 02 — ФОНД INVESTEU (продължение)

02 02 01

Гаранция за фонда InvestEU

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Нова статия
По тази статия ще се впишат бюджетни кредити само в случай че Европейската инвестиционна банка или други
партньори по изпълнението отправят искане за активиране на гаранцията за фонда InvestEU в допълнение към
наличните ресурси на общия фонд „Провизии“.

02 02 02

Гаранция на ЕС – от фонда InvestEU – провизиране на общия фонд „Провизии“

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

637 555 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

100 000 000

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на провизирането на гаранцията на ЕС и други разходи, свързани с
изпълнението на гаранцията на ЕС от фонда InvestEU.
Бюджетните кредити могат да се използват и за изплащането на внесения капитал, произтичащ от увеличението на
капитала на Европейския инвестиционен фонд, след като това бъде потвърдено от общото му събрание, въз основа на
бъдещо решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в увеличението на капитала на
Европейския инвестиционен фонд чрез прехвърляне към позиция 02 20 03 01 — Европейски инвестиционен фонд —
обезпечаване на изплатени акции от записания капитал.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Постъпления от ИЕСВ
ЕАСТ—ЕИП

1 745 000 000 5 0 4 0
16 958 963 6 6 0 0
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 02 — ФОНД INVESTEU (продължение)

02 02 03

Консултантски център InvestEU, портал InvestEU и съпътстващи мерки

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

15 000 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

6 000 000

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията на консултативните партньори (включително
Европейската инвестиционна банка) за изпълнението на различните консултативни инициативи по линия на
консултантския център InvestEU, както и разходи за дейности, свързани със създаването, разработването и
функционирането на портала InvestEU, включително екипа за скрининг на проектите, комуникационните дейности и
дейностите по разработване и поддръжка на информационните технологии.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Постъпления от ИЕСВ

37 500 000 5 0 4 0

ЕАСТ—ЕИП

02 02 99

399 000 6 6 0 0

Приключване на предишни финансови инструменти – провизиране на общия фонд „Провизии“

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

02 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на малките и средните предприятия, включително Програмата за
конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (преди 2021 г.) – финансови
инструменти
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

244 750 000

Забележки
Предишни статии
01 04 51

Плащания

02 02 02

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

269 160 000

Плащания

321 900 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

228 739 181,09

Плащания

154 866 196,41
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 02 — ФОНД INVESTEU (продължение)

02 02 99

(продължение)

02 02 99 01

(продължение)
Правно основание

Решение 98/347/ЕО на Съвета от 19 май 1998 г. относно мерките за финансова помощ за малките и средните
предприятия (МСП), които са иновационни и създават работни места — инициативата за растеж и заетост (ОВ L 155,
29.5.1998 г., стр. 43).

Решение 2000/819/ЕО на Съвета от 20 декември 2000 г. относно многогодишна програма за предприятия и
предприемачество, и по-специално за малките и средните предприятия (МСП) (2001—2005 г.) (OВ L 333, 29.12.2000
г., стр. 84).

Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова
програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).

Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма
за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна
на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33), и по-специално член 3, параграф 1, буква г) от него.

02 02 99 02

Приключване на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI) (преди 2021 г.) – финансови
инструменти по ос „Микрофинансиране/социално предприемачество“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

32 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

14 170 000

Плащания

19 676 098

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

20 289 281,89

Плащания

35 462 675,05

Забележки

Предишна позиция
04 03 02 03

Правно основание

Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на
Европейския съюз за заетост и социални иновации ( „EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на
Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 238).

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/459

КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 02 — ФОНД INVESTEU (продължение)

02 02 99

(продължение)

02 02 99 03

Приключване на предишни програми за научни изследвания (преди 2021 г.) – финансови инструменти
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

115 561 990

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

326 914 801

Плащания

224 306 938

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

474 792 299,—

Плащания

350 584 670,88

Забележки

Предишни статии и позиции (* частично прехвърлени)
02 04 02 01* 05 09 03 01* 06 03 03 01* 06 03 50 01* 08 02 02 02* 08 02 03 01* 08 02 03 02* 08 02 03 03*
09 04 02 01

32 04 03 01* 32 04 53

Правно основание

Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на
„Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения
2006/971/EC, 2006/972/EC, 2006/973/EC, 2006/974/EC и 2006/975/EC (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 965), и
по-специално член 3, параграф 2, буква б) от него.

Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение
№ 1982/2006/EO (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).

Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за
инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).

02 02 99 04

Приключване на предишни програми за научни изследвания на Евратом (преди 2021 г.) - финансови инструменти
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Плащания

20 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 02 — ФОНД INVESTEU (продължение)

02 02 99

(продължение)

02 02 99 04

(продължение)
Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
08 03 01 02*

Правно основание
Регламент (Евратом) № 1314/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. относно програмата за научни изследвания и
обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014—2018 г.) в допълнение към Рамковата програма за
научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 948), и по-специално член 3,
параграф 2, букви а)—г) от него.
Регламент (Евратом) 2018/1563 на Съвета от 15 октомври 2018 г. за програмата за научни изследвания и обучение на
Европейската общност за атомна енергия (2019—2020 г.), допълваща Рамковата програма за научни изследвания и
иновации „Хоризонт 2020“, и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1314/2013 (ОВ L 262, 19.10.2018 г., стр. 1).

02 02 99 05

Приключване на предишни програми по „Механизма за свързване на Европа (МСЕ) – енергетика“ (преди 2021 г.) –
финансови инструменти
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
32 02 01 04

Правно основание
Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм
за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и
(ЕО) № 67/2010 (OB L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).
Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за
инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/461

КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 02 — ФОНД INVESTEU (продължение)

02 02 99

(продължение)

02 02 99 06

Приключване на предишни програми по „Механизма за свързване на Европа (МСЕ) – транспорт“ (преди 2021 г.) –
финансови инструменти
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

1 587 989

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

107 016 277,40

Забележки
Предишна статия и позиция (* частично прехвърлени)
06 02 01 05

06 02 51*

Правно основание
Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм
за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и
(ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129), и по-специално член 14 от него.
Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за
инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).
Актове за справка
Решение С(2007) 6382 на Комисията от 17 декември 2007 г. относно сключване на споразумение за сътрудничество
между Комисията и Европейската инвестиционна банка относно инструмента за гарантиране на заеми във връзка с
проектите за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T).

02 02 99 07

Приключване на предишни програми по „Механизма за свързване на Европа (МСЕ) – ИКТ“ (преди 2021 г.) – финансови
инструменти
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Забележки
Предишна статия
09 03 02

Плащания

12 500 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

p.m.

Плащания

16 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

8 476 323,80
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 02 — ФОНД INVESTEU (продължение)

02 02 99

(продължение)

02 02 99 07

(продължение)
Правно основание

Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм
за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и
(ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129), и по-специално член 7, параграф 4 от него.

Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. година относно насоките за
трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение №
1336/97/ЕО (ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14), и по-специално член 6, параграф 7 и раздел 2 от приложението към него.

Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за
инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).

02 02 99 08

Приключване на предишни действия и програми, свързани с медии, култура и език (преди 2021 г.) – финансови
инструменти
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

12 928 880

29 490 000

Плащания

18 882 380

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

29 658 000,—

Плащания

9 359 138,—

Забележки

Предишна статия (* частично прехвърлена)
15 04 01*

02 02 99 09

Приключване на предишни програми в областта на околната среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.) –
финансови инструменти
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

16 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

p.m.

Плащания

11 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

10 000 000,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 02 — ФОНД INVESTEU (продължение)

02 02 99

(продължение)

02 02 99 09

(продължение)
Забележки
Предишни статии (* частично прехвърлени)
07 02 02*

34 02 01*

34 02 02*

Правно основание
Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма
за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013
г., стр. 185).

02 02 99 10

Приключване на предишни програми „Еразъм“ (преди 2021 г.) – финансови инструменти
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
15 02 01 01*

Правно основание
Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“
— програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения №
1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

02 02 99 11

Приключване на предишни „Енергийни проекти за подпомагане на икономическото възстановяване“ (2007—2013 г.) –
финансови инструменти
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 02 — ФОНД INVESTEU (продължение)

02 02 99

(продължение)

02 02 99 11

(продължение)
Забележки

Предишна статия (* частично прехвърлена)
32 02 52*

Правно основание

Регламент (ЕО) № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на програма за
подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в
областта на енергетиката (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 31).

02 02 99 12

Приключване на „Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

538 636 000

Поети задължения

172 852 000

Плащания

1 105 216 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

186 870 575,75

Плащания

1 022 930 417,56

Забележки

Предишни статии
01 04 04

01 04 05

01 04 06

01 04 07

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

123 000 000 6 0 2 0

Правно основание

Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за
инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 23).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 02 — ФОНД INVESTEU (продължение)

02 02 99

(продължение)

02 02 99 12

(продължение)
Актове за справка
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския
икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка от 26 ноември 2014
г. — План за инвестиции за Европа (COM(2014)0903).
Решение C(2016) 165 на Комисията от 21 януари 2016 г. за одобряване на насоките за управление на активите на
гаранционния фонд на Европейския фонд за стратегически инвестиции.
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и
социален комитет и Комитета на регионите от 1 юни 2016 г. — Европа инвестира отново — Преглед на постигнатото
по Плана за инвестиции за Европа и следващи мерки (COM(2016)0359).
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския
икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка от 14 септември 2016
г. „Засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и растеж: към втора фаза на Европейския фонд за
стратегически инвестиции и нов Европейски план за външни инвестиции“ (COM(2016)0581).
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите от 29 ноември 2016 г. — План за инвестиции за Европа: оценките привеждат факти в подкрепа
на неговото укрепване (COM(2016)0764).
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския
икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка от 22 ноември 2018
г. „План за инвестиции за Европа: преглед на постигнатото и последващи мерки“ (COM(2018)0771).
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ГЛАВА 02 03 — МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

02 03

МЕХАНИЗЪМ ЗА
СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА
(МСЕ)

02 03 01

Механизъм за свързване
на Европа (МСЕ) —
транспорт

1

1 772 331 878

45 758 512

Механизъм за свързване
на Европа (МСЕ) – енер
гетика

1

783 149 971

53 200 000

272 684 791

7 481 452

02 03 02

02 03 03

Механизъм за свързване
на Европа (МСЕ) –
цифрови технологии

02 03 03 01

Механизъм за свързване на
Европа (МСЕ) – цифрови
технологии

1

Съвместно предприятие за
европейски високопроизво
дителни изчислителни
технологии (EuroHPC)

1

02 03 03 02

Статия 02 03 03 —
Междинен сбор

p.m.

272 684 791

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

% Плащания
2019/2021

Плащания

p.m.

7 481 452

02 03 99

Приключване на пре
дишни програми и дей
ности

02 03 99 01

Приключване на предишни
дейности по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) –
Tранспорт“ (преди 2021 г.)

1

p.m.

Приключване на предишни
дейности по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) –
енергетика“ (преди 2021 г.)

1

p.m.

386 390 800 1 279 532 586

418 183 196

947 178 024,—

324 533 711,—

83,99

Приключване на предишни
дейности по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) –
ИКТ“ (преди 2021 г.)

1

p.m.

195 000 286

124 367 000

131 258 502,—

108 923 571,77

55,86

Приключване на предишни
„Енергийни проекти за под
помагане на икономическото
възстановяване“ (2007—
2013 г.)

1

p.m.

30 000 000

60 000 000

0,—

0,—

Приключване на програмата
на Общността за насърчаване
на по-безопасното използ
ване на интернет и на новите
онлайн технологии“ (2007
—2013 г.)

1

p.m.

0,—

0,—

02 03 99 02

02 03 99 03

02 03 99 04

02 03 99 05

Статия 02 03 99 —
Междинен сбор
Глава 02 03 — Общо

p.m.

1 369 600 000 2 561 074 793 1 458 569 092 2 621 550 027,— 1 189 595 330,32

p.m.

150 738 345

p.m.

p.m.

p.m.

86,86

1 980 991 086 3 991 345 724 2 061 119 288 3 699 986 553,— 1 623 052 613,09

81,93

2 828 166 640 2 087 431 050 3 991 345 724 2 061 119 288 3 699 986 553,— 1 623 052 613,09

77,75
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ГЛАВА 02 03 — МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ) (продължение)

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на действията, насочени към развитието и
модернизацията на трансевропейските мрежи в областта на транспорта, енергетиката и цифровите технологии, както и
за улесняване на трансграничното сътрудничество в областта на енергията от възобновяеми източници, като се вземат
предвид дългосрочните ангажименти за декарбонизация и с акцент върху синергиите между различните сектори.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 7 юни 2018 г., за
създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС)
№ 283/2014 (COM(2018)0438).

02 03 01

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) — транспорт

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 772 331 878

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

45 758 512

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действията за разработването на проекти от общ интерес,
свързани с ефикасни, взаимосвързани и мултимодални мрежи и инфраструктура за интелигентна, оперативно
съвместима, устойчива, приобщаваща, достъпна, безопасна и сигурна мобилност. Тези проекти ще бъдат осъществени
предимно чрез покани за представяне на предложения в рамките на многогодишни програми, представляващи решения
за финансиране по смисъла на член 110 от Финансовия регламент.
Този бюджетен кредит ще подкрепя действия, които отчитат дългосрочните ангажименти на Съюза за декарбонизация.
Изпълнението ще бъде под формата на проучвания, работи и други съпътстващи мерки, необходими за управлението и
изпълнението на МСЕ, в съответствие със секторните насоки, т.е. насоките за TEN-T.
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА 02 03 — МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ) (продължение)

02 03 01

(продължение)
Допустимите действия ще се отнасят до развитието на ефикасни, взаимосвързани и мултимодални мрежи в
железопътния транспорт, вътрешните водни пътища, морските пристанища и пътната инфраструктура по основната
мрежа TEN-T и за трансграничните връзки, морските пристанища и вътрешните пристанища, разположени в
широкообхватната мрежа TEN-T. Освен това ще бъде предоставена подкрепа за интелигентна, оперативно съвместима,
устойчива, мултимодална, приобщаваща, достъпна, безопасна и сигурна мобилност, като например морски магистрали,
системи за телематични приложения за всички видове транспорт, нови технологии и иновации със специален акцент
върху инфраструктурата за алтернативни горива, действия за премахване на пречките пред оперативната съвместимост и
действия за подобряване на достъпността и устойчивостта на транспортната инфраструктура.
До 1 % от общия финансов пакет за МСЕ ще покрива разходите за действия в подкрепа на програмата и всякакви други
съпътстващи мерки в подкрепа на подготовката на проекти и за предоставяне на консултации на организаторите на
проекти.
Получените целеви приходи могат да доведат до допълнителни бюджетни кредити по тази бюджетен ред в съответствие
с член 22, параграф 1 от Финансовия регламент.

02 03 02

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) – енергетика

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

783 149 971

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

53 200 000

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за проекти от общ интерес, свързани с по-нататъшната
интеграция на ефективен и конкурентоспособен вътрешен енергиен пазар, трансграничната и междусекторната
оперативна съвместимост на енергийните мрежи, улесняването на декарбонизацията на икономиката, насърчаването на
енергийната ефективност и гарантирането на сигурността на енергийните доставки, и за улесняване на трансграничното
сътрудничество в областта на енергетиката, включително енергията от възобновяеми източници.

02 03 03

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) – цифрови технологии

02 03 03 01

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) – цифрови технологии
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

272 684 791

Плащания

7 481 452

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 03 — МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ) (продължение)

02 03 03

(продължение)

02 03 03 01

(продължение)
Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия, които да допринасят за разработването на проекти от
общ интерес, свързани с разгръщането на безопасни и сигурни цифрови мрежи с много голям капацитет и 5G системи,
както и за повишаването на устойчивостта и капацитета на цифровите опорни мрежи на територията на Съюза, а също
и за цифровизацията на транспортните и енергийните мрежи.

Действията, предвидени по МСЕ, включват: разгръщане на и достъп до мрежи с много висок капацитет, включително
5G системи, които са в състояние да предоставят гигабитова свързаност в райони, където са разположени движещи
сили на социално-икономическото развитие; предоставяне на местна безжична свързаност с много високо качество в
местните общности, която е безплатна и без дискриминационни условия; осигуряване на непрекъснато покритие с 5G
системи по всички основни транспортни маршрути, включително трансевропейските транспортни мрежи;
разгръщането на нови или значителни модернизирания на вече съществуващи опорни мрежи, включително подводни
кабели, на територията на държавите членки и между тях, както и между ЕС и държави извън ЕС; въвeждане на
инфраструктура за цифрова свързаност, свързана с трансгранични проекти в областта на транспорта или енергетиката и
подпомагане на оперативни цифрови платформи, пряко свързани с транспортната или енергийната инфраструктура.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

02 03 03 02

518 101 6 6 0 0

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия, които да допринасят за разработването на проекти от
общ интерес, свързани с разгръщането на безопасни и сигурни цифрови мрежи с много голям капацитет и 5G системи,
както и за повишаването на устойчивостта и капацитета на цифровите опорни мрежи на територията на Съюза, а също
и за цифровизацията на транспортните и енергийните мрежи.
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ГЛАВА 02 03 — МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ) (продължение)

02 03 03

(продължение)

02 03 03 02

(продължение)
Действията, предвидени по програмата, включват: разгръщане на и достъп до мрежи с много висок капацитет,
включително 5G системи, които са в състояние да предоставят гигабитова свързаност в райони, където са разположени
движещи сили на социално-икономическото развитие; предоставяне на местна безжична свързаност с много високо
качество в местните общности, която е безплатна и без дискриминационни условия; осигуряване на непрекъснато
покритие с 5G системи по всички основни транспортни маршрути, включително трансевропейските транспортни
мрежи; разгръщането на нови или значителни модернизирания на вече съществуващи опорни мрежи, включително
подводни кабели, на територията на държавите членки и между тях, както и между Съюза и държави извън ЕС;
въвeждане на инфраструктура за цифрова свързаност, свързана с трансгранични проекти в областта на транспорта или
енергетиката и подпомагане на оперативни цифрови платформи, пряко свързани с транспортната или енергийната
инфраструктура.

02 03 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки

Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

02 03 99 01

Приключване на предишни дейности по „Механизма за свързване на Европа (МСЕ) – Tранспорт“ (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

1 369 600 000

2 561 074 793

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

1 458 569 092

2 621 550 027,—

Плащания

1 189 595 330,32

Забележки

Предишни статии и позиции (* частично прехвърлени)
06 02 01 01

06 02 01 02

06 02 01 03

06 02 51*

06 02 52

Правно основание

Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм
за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и
(ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129), и по-специално член 4, параграф 2, буква в) от него.
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02 03 99

(продължение)

02 03 99 02

Приключване на предишни дейности по „Механизма за свързване на Европа (МСЕ) – енергетика“ (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

386 390 800

1 279 532 586

Плащания

418 183 196

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

947 178 024,—

Плащания

324 533 711,—

Забележки
Предишни статия и позиции
32 02 01 01

32 02 01 02

32 02 01 03

32 02 51

Правно основание
Решение № 1364/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. за определяне на насоките за
трансевропейските енергийни мрежи и за изменение на Решение 96/391/ЕО и на Решение № 1229/2003/ЕО (ОВ L
262, 22.9.2006 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 680/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за установяване на общи
правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни
мрежи (ОВ L 162, 22.6.2007 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевро
пейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти
(ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (OB L 115, 25.4.2013 г., стр. 39).
Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм
за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и
(ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129), и по-специално член 4, параграф 3, буква в) от него.

02 03 99 03

Приключване на предишни дейности по „Механизма за свързване на Европа (МСЕ) – ИКТ“ (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

195 000 286

Поети задължения

150 738 345

Забележки
Предишни статии и позиция
09 03 01

09 03 03

09 03 04

09 03 51 01

Плащания

124 367 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

131 258 502,—

Плащания

108 923 571,77
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02 03 99

(продължение)

02 03 99 03

(продължение)
Правно основание
Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм
за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и
(ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129), и по-специално член 5, параграф 2, буква а) от него.
Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. година относно насоките за
трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение №
1336/97/ЕО (ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14), и по-специално член 6, параграф 9 и раздел 3 от приложението към него.
Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за
инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).

02 03 99 04

Приключване на предишни „Енергийни проекти за подпомагане на икономическото възстановяване“ (2007—2013 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

30 000 000

p.m.

Плащания

60 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
32 02 52*

Правно основание
Регламент (ЕО) № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на програма за
подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в
областта на енергетиката (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 31).

02 03 99 05

Приключване на програмата на Общността за насърчаване на по-безопасното използване на интернет и на новите
онлайн технологии“ (2007—2013 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—
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02 03 99

(продължение)

02 03 99 05

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
09 03 51 02

Правно основание
Решение № 854/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. за създаване на многогодишна
програма на Общността за насърчаване на по-безопасно използване на Интернет и нови онлайн технологии (ОВ L 149,
11.6.2005 г., стр. 1).
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ГЛАВА 02 04 — ПРОГРАМА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

02 04

ПРОГРАМА „ЦИФРОВА
ЕВРОПА“

02 04 01

Киберсигурност

02 04 01 10

Киберсигурност

1

02 04 01 11

Европейски център за про
мишлени, технологични и
изследователски експертни
познания в областта на
киберсигурността

1

Статия 02 04 01 —
Междинен сбор
02 04 02

Високопроизводителни
изчислителни
технологии

02 04 02 10

Високопроизводителни
изчислителни технологии

1

Съвместно предприятие за
високопроизводителни
изчислителни технологии
(EuroHPC)

1

02 04 02 11

Статия 02 04 02 —
Междинен сбор

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

235 116 165

17 513 038

235 116 165

17 513 038

317 407 046

23 642 700

p.m.

317 407 046

23 642 700

Изкуствен интелект

1

318 323 274

23 711 034

02 04 04

Умения

1

83 591 442

6 227 106

02 04 05

Внедряване

02 04 05 01

Внедряване

1

133 051 260

4 576 193

02 04 05 02

Внедряване/Оперативна
съвместимост

1

19 773 775

6 807 757

152 825 035

11 383 950

02 04 99

Приключване на пре
дишни програми и дей
ности

02 04 99 01

Приключване на предишни
програми в областта на
решенията за оперативна
съвместимост за публичните
администрации, предприя
тията и гражданите (ISA)
(преди 2021 г.)

1

p.m.

Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

p.m.

02 04 03

Статия 02 04 05 —
Междинен сбор

Бюджетни кредити 2020

22 500 000

27 130 000

25 000 000

26 692 000,—

24 534 000,—

109,04
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ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 04 — ПРОГРАМА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“ (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

02 04 99

(продължение)

02 04 99 02

Приключване на Съвмест
ното предприятие за евро
пейски високопроизводи
телни изчислителни
технологии (EuroHPC) по
предишната програма
„Механизъм за свързване на
Европа (МСЕ) – ИКТ“ (преди
2021 г.)

ФР

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

% Плащания
2019/2021

Плащания

p.m.

31 298 714

58 586 106

66 348 000

39 089 221,—

0,—

Статия 02 04 99 —
Междинен сбор

p.m.

53 798 714

85 716 106

91 348 000

65 781 221,—

24 534 000,—

45,60

Глава 02 04 — Общо

1 107 262 962

136 276 542

85 716 106

91 348 000

65 781 221,—

24 534 000,—

18

1

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на действия, насочени към укрепване на капацитета
на Европа за високопроизводителни изчислителни технологии, изкуствен интелект, киберсигурност и задълбочени
цифрови умения и гарантиране на широкото им използване в икономиката и обществото. Насърчавани едновременно,
те ще спомогнат за създаването на процъфтяваща икономика, основана на данни, ще насърчат приобщаването и равни
възможности за всички и ще гарантират създаването на стойност. Най-важното е, че програмата ще се съсредоточи
върху области, в които нито една държава членка не може самостоятелно да осигури нивото, необходимо за успеха в
областта на цифровите технологии. Ще бъде поставен акцент върху областите, в които публичните разходи оказват найсилно въздействие, най-вече върху подобряването на ефективността и качеството на услугите в области от обществен
интерес като здравеопазването, околната среда, климата, мобилността и публичните администрации, както и върху
подпомагането на малките и средните предприятия (МСП) да се адаптират към промените в цифровите технологии.

В рамките на програмата „Цифрова Европа“ ще се разгледа също така добавената стойност на съчетаването на цифровите
технологии с други базови технологии с цел извличане на максимална полза от цифровизацията.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 8 юни 2018 г., за
създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. (COM(2018)0434).
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ГЛАВА 02 04 — ПРОГРАМА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“ (продължение)

02 04 01

Киберсигурност

02 04 01 10

Киберсигурност
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия за гарантиране на това, че същественият капацитет,
необходим за подсигуряване на цифровата икономика, обществото и демокрацията в Съюза, е наличен и достъпен за
публичния сектор и предприятията в Съюза, както и за подобряване на конкурентоспособността на промишлеността на
Съюза в областта на киберсигурността. Това включва инвестициите, необходими за квантовата комуникационна
инфраструктура.

02 04 01 11

Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на
киберсигурността
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

235 116 165

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

17 513 038

Забележки
Нова позиция
Европейският център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на
киберсигурността допринася за изпълнението на свързаната с киберсигурността част от програмата „Цифрова Европа“ и
от „Хоризонт Европа“. Целта на Центъра е да подобрява капацитета, знанията и инфраструктурата, свързани с
киберсигурността, в услуга на отраслите и публичния сектор, както и научноизследователските общности.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

6 348 136 6 6 0 0

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 12 септември 2018 г.,
за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на
киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (COM(2018)0630).
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ГЛАВА 02 04 — ПРОГРАМА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“ (продължение)

02 04 01

(продължение)

02 04 01 11

(продължение)
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 7 юни 2018 г., за
създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните
правила за участие и разпространение на резултатите (COM(2018)0435).

02 04 02

Високопроизводителни изчислителни технологии

02 04 02 10

Високопроизводителни изчислителни технологии
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

317 407 046

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

23 642 700

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия за изграждане и укрепване на капацитета на Съюза за
високопроизводителни изчислителни технологии и обработка на данни и осигуряване на тяхното широко използване
както в области от обществен интерес, като например здравеопазването, околната среда и сигурността, така и в
промишлеността, по-специално МСП.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

02 04 02 11

8 569 990 6 6 0 0

Съвместно предприятие за високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия за изграждане и укрепване на капацитета на Съюза за
високопроизводителни изчислителни технологии и обработка на данни и осигуряване на тяхното широко използване
както в области от обществен интерес, като например здравеопазването, околната среда и сигурността, така и в
промишлеността, по-специално МСП.
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ГЛАВА 02 04 — ПРОГРАМА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“ (продължение)

02 04 03

Изкуствен интелект

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

318 323 274

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

23 711 034

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейности за развиване на капацитет в областта на изкуствения
интелект (ИИ) в Европа в съответствие със законодателния пакет за цифровите услуги. За тази цел действията ще се
съсредоточат върху изграждането и укрепването на основен капацитет за ИИ, като се обърне специално внимание на
ресурсите от данни и на федерирана инфраструктура за изчисления в облак, като се осигурява достъп до тях за всички
предприятия и публични администрации. Действията също така ще укрепят и засилят връзките между съществуващите
съоръжения за изпитване и експериментиране с ИИ в държавите членки и ще подкрепят създаването на библиотеки
от/с алгоритми за ИИ.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

02 04 04

8 594 728 6 6 0 0

Умения

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

83 591 442

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

6 227 106

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия, които да гарантират, че сегашната и бъдещата работна
сила е в състояние да придобие лесно задълбочени цифрови умения, по-специално в областта на високопроизво
дителните изчислителни технологии, изкуствения интелект и киберсигурността, като на студентите, висшистите и
работещите се предоставят средствата, необходими за придобиване и развиване на тези умения, независимо от това къде
се намират.
Програмата „Цифрова Европа“ гарантира ефективното насърчаване на равните възможности за всички и прилагането на
интегрирането на принципа на равенство между половете в действията си.
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА 02 04 — ПРОГРАМА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“ (продължение)

02 04 04

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

02 04 05

Внедряване

02 04 05 01

Внедряване

2 256 969 6 6 0 0

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

133 051 260

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

4 576 193

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия за разширяване на най-доброто използване на
цифровия капацитет, по-специално на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект и
киберсигурността, във всички сектори на икономиката, в области от обществен интерес и в обществото, включително
внедряването на оперативно съвместими решения в области от обществен интерес и улесняване на достъпа до
технологии и ноу-хау за всички предприятия, особено МСП.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

02 04 05 02

3 592 384 6 6 0 0

Внедряване/Оперативна съвместимост
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

19 773 775

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

6 807 757

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на блока за оперативна съвместимост на програмата „Цифрова
Европа“, приемник на програмата ISA2, която приключва през декември 2020 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 04 — ПРОГРАМА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“ (продължение)

02 04 05

(продължение)

02 04 05 02

(продължение)
Оперативната съвместимост на европейските обществени услуги засяга всички равнища на администрацията:
европейско, национално, регионално и местно. Целта на блока за оперативна съвместимост на програмата „Цифрова
Европа“ е да се премахне разпокъсаността на европейските услуги и да се приложи цялостен междусекторен и
трансграничен подход към оперативната съвместимост. Това ще улесни и подкрепи проектирането, разработването,
актуализирането, използването и внедряването на оперативно съвместими решения и рамки от европейските публични
администрации, предприятия и граждани. Той ще предостави и достъп на публичните администрации, предоставящ
възможност за изпитване и пилотно внедряване на цифрови технологии, включително трансграничното им използване.
Блокът за оперативна съвместимост ще се изпълнява в тясно сътрудничество и координация в контекста на програмата
„Цифрова Европа“ с ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, с държавите членки и със съответните
служби на Комисията чрез проекти и съпътстващи мерки (повишаване на осведомеността, насърчаване, изграждане на
общности и др.).
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

533 892 6 6 0 0

Страни кандидатки и потенциални канди
дати от Западните Балкани

02 04 99

21 000 6 0 2 2

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

02 04 99 01

Приключване на предишни програми в областта на решенията за оперативна съвместимост за публичните
администрации, предприятията и гражданите (ISA) (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

22 500 000

Забележки
Предишни статии
26 03 01

Плащания

26 03 51

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

27 130 000

Плащания

25 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

26 692 000,—

Плащания

24 534 000,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 04 — ПРОГРАМА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“ (продължение)

02 04 99

(продължение)

02 04 99 01

(продължение)
Правно основание
Решение № 922/2009/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за решения за оперативна
съвместимост за европейските публични администрации (ISA) (OВ L 260, 3.10.2009 г., стр. 20).
Решение (ЕС) 2015/2240 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за създаване на програма за
решения за оперативна съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации, предприятията и
гражданите (програма ISA 2) като средство за модернизиране на публичния сектор (ОВ L 318, 4.12.2015 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно европейската гражданска
инициатива (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 55).

02 04 99 02

Приключване на Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)
по предишната програма „Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) – ИКТ“ (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

31 298 714

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

58 586 106

Плащания

66 348 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

39 089 221,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
09 03 05 31

Правно основание
Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм
за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и
(ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129), и по-специално член 4, параграф 4 от него.
Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевро
пейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО (ОВ L
86, 21.3.2014 г., стр. 14), и по-специално член 6, параграфи 1—6 и раздел 1 от приложението към него.
Регламент (ЕС) 2018/1488 на Съвета от 28 септември 2018 г. за създаване на Съвместно предприятие за европейски
високопроизводителни изчислителни технологии (OВ L 252, 8.10.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА 02 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

02 10

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
АГЕНЦИИ

02 10 01

Агенция за авиационна
безопасност на Европейс
кия съюз (ЕААБ)

1

38 900 000

38 900 000

37 954 000

37 954 000

37 550 843,—

37 550 843,—

96,53

Европейска агенция за
морска безопасност
(ЕАМБ)

1

80 333 886

80 333 886

73 405 406

74 717 497

77 679 413,—

76 462 413,—

95,18

Агенция за железопътен
транспорт на Европейския
съюз (ERA)

1

25 703 674

25 703 674

27 440 121

27 440 121

26 949 278,—

26 949 278,—

104,85

Агенция на Европейския
съюз за киберсигурност
(ENISA)

1

21 668 887

21 668 887

20 535 495

20 535 495

15 824 465,—

15 824 465,—

73,03

Орган на европейските
регулатори в областта на
електронните съобщения
(ОЕРЕС) – Служба

1

7 250 381

7 250 381

7 117 000

7 117 000

5 677 664,65

5 677 664,65

78,31

Агенция на Европейския
съюз за сътрудничество
между регулаторите на
енергия (ACER)

1

14 236 015

14 236 015

16 277 975

16 277 975

15 853 496,—

15 853 496,—

111,36

188 092 843

188 092 843

182 729 997

184 042 088

179 535 159,65

178 318 159,65

94,80

02 10 02

02 10 03

02 10 04

02 10 05

02 10 06

Глава 02 10 — Общо

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите за персонал и административните
разходи на децентрализираните агенции (дялове 1 и 2), както и на оперативните им разходи, свързани с работната
програма (дял 3), ако е приложимо.

Щатните разписания на агенциите са поместени в приложение „Служители“ към настоящата част.

Агенциите трябва да уведомяват Европейския парламент и Съвета за прехвърлянето на бюджетни кредити между
оперативни и административни разходи.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, сумите,
възстановени съгласно член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно
рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70
от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1), и
всички други целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни
кредити и до изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

02 10 01

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

38 900 000

Плащания

38 900 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

37 954 000

37 954 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

37 550 843,—

Плащания

37 550 843,—

Забележки

Предишна статия
06 02 02

ЕААБ е агенцията на Съюза за авиационна безопасност. Основните дейности на организацията включват събиране и
анализ на данни за безопасността и данни за изпълнението, за да се изготвят стратегически планове за действие,
сертифициране на авиационни продукти и одобрение на организациите във всички области на въздухоплаването
(проектиране, производство, поддръжка, обучение, управление на въздушното движение и др.). ЕААБ също така
изготвя регулаторни материали, определящи общи стандарти за въздухоплаването в Европа, и следи за ефективното
прилагане на тези стандарти в държавите членки; за тази цел ЕААБ разгръща във все по-голям мащаб основан на
изпълнението подход за разработването на правила, както и ориентиран към риска подход за наблюдение на
дейностите, когато това е целесъобразно. Създадена през 2002 г., ЕААБ се състои от повече от 800 експерти и
администратори от държавите членки в областта на авиацията. Работата, извършвана от ЕААБ, се допълва от
дейностите, провеждани от националните въздухоплавателни органи, като част от системата на ЕААБ.
Общ принос на Съюза

38 900 000

от който — сума от възстановяването на излишък
(приходна статия 6 6 2)

0

Сума, вписана в бюджета

38 900 000

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

1 050 300 6 6 0 0

Правно основание

Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в
областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност (ОВ L 79,
19.3.2008 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 1108/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване
(ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 51).
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(продължение)
Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта
на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз, и за
изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви
2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО)
№ 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г.,
стр. 1);

Актове за справка
Регламент (ЕО) № 768/2006 на Комисията от 19 май 2006 г. за прилагане на Директива 2004/36/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на събирането и обмена на информация за безопасността на въздухоплавателните
средства, използващи летища на Общността, и управлението на информационната система (ОВ L 134 20.5.2006 г., стр.
16).
Регламент за изпълнение (ЕС) № 628/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г. относно работните методи на Европейската
агенция за авиационна безопасност за провеждане на стандартизационни инспекции и контрол на прилагането на
правилата, определени в Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 736/2006 на Комисията (ОВ L 179, 29.6.2013 г., стр. 46).
Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията от 27 март 2014 година относно таксите и възнагражденията, събирани от
Европейската агенция за авиационна безопасност, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 593/2007 (ОВ L 93, 28.3.2014 г.,
стр. 58).

02 10 02

Европейска агенция за морска безопасност (ЕАМБ)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

80 333 886

80 333 886

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

73 405 406

Плащания

74 717 497

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

77 679 413,—

Плащания

76 462 413,—

Забележки
Предишни позиции
06 02 03 01

06 02 03 02

ЕАМБ е агенцията на Съюза по морска безопасност. Тя заема централно място в мрежата на Съюза за морска
безопасност и напълно отчита значението на ефективното сътрудничество с много различни заинтересовани страни, и
по-специално между институциите на Съюза и международните институции, администрациите на държавите членки и
морската промишленост.
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Сред дейностите на ЕАМБ са: предоставяне на техническа и научна помощ на държавите членки и Комисията за
правилното развитие и прилагане на законодателството на Съюза в областта на морската безопасност, сигурността,
предотвратяването на замърсяването от кораби и административното опростяване на морския транспорт; наблюдение
на прилагането на законодателството на Съюза чрез посещения и инспекции; подобряване на сътрудничеството с
държавите членки и между тях; изграждане на капацитет на националните компетентни органи; предоставяне на
оперативна помощ, включително разработване, управление и поддържане на интегрирани морски услуги, свързани с
кораби, наблюдение на кораби и правоприлагане; извършване на задачи за оперативна готовност, откриване и
реагиране при замърсяване, причинено от кораби, и замърсяване на морето от нефтени и газови инсталации; и по
искане на Комисията, предоставяне на техническа и оперативна помощ на трети държави.
Общ принос на Съюза

82 620 000

от който — сума от възстановяването на излишък
(приходна статия 6 6 2)

2 286 114

Сума, вписана в бюджета

80 333 886

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

2 169 015 6 6 0 0

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска
агенция за морска безопасност (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 911/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно многогодишното
финансиране на дейността на Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване на
морето, причинено от кораби и от нефтени и газови инсталации (OВ L 257, 28.8.2014 г., стp. 115).

Регламент (ЕС) 2016/1625 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (OВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 77).

02 10 03

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

25 703 674

Плащания

25 703 674

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

27 440 121

Плащания

27 440 121

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

26 949 278,—

Плащания

26 949 278,—
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Забележки
Предишна статия
06 02 04

ERA допринася за по-нататъшното развитие и ефективното функциониране на единно европейско железопътно
пространство без граници, като едновременно се гарантира високо равнище на безопасност и оперативна съвместимост
на железопътния транспорт и се подобрява конкурентоспособността на железопътния сектор. По-конкретно ERA
допринася на техническо равнище за прилагането на законодателството на Съюза чрез разработване на общ подход към
безопасността на железопътната система на Съюза и чрез повишаване на нивото на оперативната съвместимост на
железопътната система на Съюза. Други цели на ERA са да следи намаляването на националните правила за
железопътния транспорт с цел да подпомага дейността на националните органи в областта на безопасността и
оперативната съвместимост в железопътния транспорт и да насърчава оптимизирането на процедурите.
С влизането в сила на техническия стълб от четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт
ролята на ERA значително се разшири. Считано от 16 юни 2019 г., ERA стана органът на Съюза, отговарящ за
издаване на разрешения за пускане на пазара на железопътни превозни средства, единни сертификати за безопасност за
железопътните предприятия и издаване на одобрения за проекти във връзка с Европейска система за управление на
железопътното движение по железопътните линии.
Общ принос на Съюза

25 763 160

от който — сума от възстановяването на излишък
(приходна статия 6 6 2)

59 486

Сума, вписана в бюджета

25 703 674

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

693 999 6 6 0 0

Правно основание
Директива 2007/59/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за сертифициране на
машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (ОВ L 315,
3.12.2007 г., стр. 51).
Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен
транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (ОВ L 138, 26.5.2006 г., стр. 1).
Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост
на железопътната система в рамките на Европейския съюз (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 44).
Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно безопасността на
железопътния транспорт (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 102).
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Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

21 668 887

Плащания

21 668 887

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

20 535 495

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

20 535 495

Поети задължения

15 824 465,—

Плащания

15 824 465,—

Забележки

Предишна статия
09 02 03

ENISA беше създадена с цел увеличаване на капацитета на Съюза, на държавите членки и съответно на бизнес
общността за предотвратяване, противопоставяне и реагиране на проблеми, свързани с мрежовата и информационната
сигурност. За да се постигне тази цел, ENISA ще развива експертни знания на високо равнище и ще стимулира
широкото сътрудничество между участниците от публичния и частния сектор.

Целта на ENISA е да оказва помощ и да предоставя съвети на Комисията и държавите-членки по въпроси, свързани с
мрежовата и информационната сигурност, които попадат в обсега на нейните компетенции, и при поискване да
предоставя помощ на Комисията за техническа подготовка по актуализиране и развитие на законодателството на Съюза
в областта на мрежовата и информационната сигурност.
Общ принос на Съюза

22 248 000

от който — сума от възстановяването на излишък
(приходна статия 6 6 2)

579 113

Сума, вписана в бюджета

21 668 887

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

585 060 6 6 0 0

Правно основание

Регламент (ЕС) 2019/881 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно ENISA (Агенцията на
Европейския съюз за киберсигурност) и сертифицирането на киберсигурността на информационните и
комуникационните технологии, както и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013 (Акт за киберсигурността) (OB L
151, 7.6.2019 г., стр. 15).
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Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) – Служба

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

7 250 381

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

7 250 381

Плащания

7 117 000

7 117 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

5 677 664,65

Плащания

5 677 664,65

Забележки
Предишна статия
09 02 04

ОЕРЕС действа като специализиран и независим експертен консултативен орган, който подпомага Комисията и
националните регулаторни органи при прилагането на регулаторната рамка на Съюза в областта на електронните
съобщения с цел насърчаване на последователен регулаторен подход в целия Съюз. ОЕРEC не е орган на Съюза, нито
притежава правосубектност.
Службата е установена като орган на Съюза с правосубектност за предоставяне на професионална и административна
помощ за ОEРEC при извършването на задачи, които са му възложени с Регламент (ЕС) 2018/1971.
Общ принос на Съюза

7 282 800

от който — сума от възстановяването на излишък
(приходна статия 6 6 2)

32 419

Сума, вписана в бюджета

7 250 381

Правно основание
Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за създаване на Орган на
европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС
(Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (EО) № 1211/2009 (OB L
321, 17.12.2018 г., стр. 1).

02 10 06

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

14 236 015

Плащания

14 236 015

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

16 277 975

Плащания

16 277 975

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

15 853 496,—

Плащания

15 853 496,—
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Забележки

Предишна статия
32 02 10

ACERe независим орган за насърчаване на интеграцията и завършването на европейския вътрешен енергиен пазар както
за електроенергия, така и за природен газ.

Като насърчава сътрудничеството между националните регулаторни органи в областта на енергетиката, ACER
гарантира, че пазарната интеграция и прилагането на националните законодателства се постигат в съответствие с целите
на Съюза в областта на енергийната политика и регулаторните рамки.
Общ принос на Съюза

14 434 363

от който — сума от възстановяването на излишък
(приходна статия 6 6 2)

198 348

Сума, вписана в бюджета

14 236 015

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

384 372 6 6 0 0

Правно основание

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и
прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевро
пейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти
(ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (OB L 115, 25.4.2013 г., стр. 39).

Регламент (ЕС) 2019/942 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. за създаване на Агенция на
Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (OВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 22).

L 93/490

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

02 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОД
ГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ,
ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ

02 20 01

Пилотни проекти

1

02 20 02

Подготвителни действия

1

02 20 03

Други действия

02 20 03 01

Европейски инвестиционен
фонд - обезпечаване на изпла
тени акции от записания
капитал

1

Европейски инвестиционен
фонд - изискуема част от
записания капитал

1

p.m.

Ядрена безопасност – сътруд
ничество с Европейската
инвестиционна банка

1

Механизъм на Съюза за
финансиране на енергията от
възобновяеми източници

1

02 20 03 02

02 20 03 03

02 20 03 04

Статия 02 20 03 —
Междинен сбор

17 025 000
p.m.

375 000 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

% Плащания
2019/2021

Плащания

13 780 299

12 375 000

8 383 650

5 304 810,—

2 470 086,—

17,92

9 653 900

24 850 000

10 168 640

3 000 000,—

2 402 615,—

24,89

375 000 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

375 000 000

375 000 000

02 20 04

Действия, финансирани
съгласно прерогативите на
Комисията и спе
цифичните правомощия,
предоставени на Коми
сията

02 20 04 01

Дейности за подкрепа на
европейската транспортна
политика, транспортната
сигурност и правата на пътни
ците, включително комуника
ционни дейности

1

15 650 000

14 000 000

12 500 000

14 620 000

14 710 173,18

11 486 934,78

82,05

Дейности за подкрепа на
европейската енергийна поли
тика и вътрешния енергиен
пазар

1

6 543 000

4 668 000

5 955 000

4 850 000

5 395 483,94

4 980 863,50

106,70

Определяне и изпълнение на
политиката на Съюза в
областта на електронните
комуникации

1

3 315 000

2 500 000

3 315 000

2 600 000

3 265 000,—

2 733 128,62

109,33

Статия 02 20 04 —
Междинен сбор

25 508 000

21 168 000

21 770 000

22 070 000

23 370 657,12

19 200 926,90

90,71

Глава 02 20 — Общо

417 533 000

419 602 199

58 995 000

40 622 290

31 675 467,12

24 073 627,90

5,74

02 20 04 02

02 20 04 03
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

02 20 01

Пилотни проекти

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

17 025 000

Плащания

13 780 299

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

12 375 000

Плащания

8 383 650

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

5 304 810,—

Плащания

2 470 086,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с експериментален
характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях.
Списъкът на пилотните проекти е поместен в глава PP 02 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни действия“
към настоящия раздел.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) №
966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

02 20 02

Подготвителни действия

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

9 653 900

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

24 850 000

Плащания

10 168 640

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

3 000 000,—

Плащания

2 402 615,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в областта на
прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на приемането на бъдещи
действия.
Списъкът на подготвителните действия е поместен в глава PA 02 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни
действия“ към настоящия раздел.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

02 20 02

(продължение)
Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) №
1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС)
№ 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
(OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

02 20 03

Други действия

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за финансиране на действия и дейности, които не са включени в
предходните глави от настоящия дял, но за които е приет основен акт.

02 20 03 01

Европейски инвестиционен фонд - обезпечаване на изплатени акции от записания капитал
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

375 000 000

Плащания

375 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
01 04 01 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансирането на провизията за платените акции от записания
от Съюза капитал, което ще позволи на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) да предоставя подкрепа за
европейската икономика и нейното възстановяване в отговор на пандемията от COVID-19, като целта е по-специално
да се подпомогнат малките и средните предприятия. След като увеличението на капитала на ЕИФ бъде потвърдено от
общото събрание, правното основание за плащането на внесения капитал ще бъде решение на Европейския парламент и
на Съвета относно участието на Съюза в увеличението на капитала на ЕИФ.
Бюджетните кредити могат да бъдат прехвърлени от бюджетна статия 02 02 02.
ЕИФ е създаден през 1994 г. Негови членове основатели бяха Европейската общност, представлявана от Комисията,
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и редица финансови институции. Членството на Съюза в ЕИФ е уредено с
Решение 94/375/ЕО.
Правно основание
Решение № 94/375/ЕО на Съвета от 6 юни 1994 г. относно членство на Общността в Европейския инвестиционен фонд
(ОВ L 173, 7.7.1994 г., стр. 12).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

02 20 03

(продължение)

02 20 03 01

(продължение)
Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 29 май 2020 г., за
създаване на програмата InvestEU (COM(2020)0403).

02 20 03 02

Европейски инвестиционен фонд - изискуема част от записания капитал
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
01 04 01 02

Тази позиция е предназначена за покриване на финансирането в случай на изискване за плащане на капитала, записан
от Съюза.
Правно основание
Решение № 94/375/ЕО на Съвета от 6 юни 1994 г. относно членство на Общността в Европейския инвестиционен фонд
(ОВ L 173, 7.7.1994 г., стр. 12).
Решение № 2007/247/EО на Съвета от 19 април 2007 г. относно участието на Общността в увеличението на капитала
на Европейския инвестиционен фонд (ОВ L 107, 25.4.2007 г., стр. 5).
Решение № 562/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно участието на
Европейския съюз в увеличаването на капитала на Европейския инвестиционен фонд (OВ L 156, 24.5.2014 г., стp. 1).

02 20 03 03

Ядрена безопасност – сътрудничество с Европейската инвестиционна банка
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

02 20 03

(продължение)

02 20 03 03

(продължение)
Забележки
Предишна статия
01 04 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансирането на техническата и правната помощ, необходими
за оценка на безопасността, екологичните, икономическите и финансовите аспекти на проектите, за които е било
поискано финансиране под формата на заем на Евратом, включително проучвания, предприети от Европейската
инвестиционна банка (ЕИБ). Мерките са предназначени също да позволят сключването и изпълнението на договори за
заеми.
Бюджетните кредити по тази позиция ще се използват и за покриване или временно предварително финансиране на
разходите на Съюза във връзка с провеждането и приключването на операции във връзка с операциите по получаване и
отпускане на заеми по Евратом.
Приходите, записани в статия 5 5 1 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускането на допълнителни
бюджетни кредити в съответствие с член 21, параграф 3, буква а) от Финансовия регламент.
Правно основание
Решение 77/270/Евратом на Съвета от 29 март 1977 г. за упълномощаване на Комисията да предоставя заеми по
Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали (ОВ L 88, 6.4.1977 г., стр. 9).

02 20 03 04

Механизъм на Съюза за финансиране на енергията от възобновяеми източници
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на подкрепата от Механизма на Съюза за финансиране на енергията
от възобновяеми източници с цел покриване на разликата, частично или изцяло, спрямо националните референтни
стойности, доколкото енергията от възобновяеми източници, произведена от инсталации, за които са отпуснати
средства чрез механизма за финансиране, статистически ще се зачислява на участващите държави членки, като отразява
съответните им плащания. Този механизъм следва да улесни държавите членки с възможността да увеличат секторния
дял на енергията от възобновяеми източници в секторите на електрическата енергия, топлинната енергия и енергията за
охлаждане, като обхванат териториите, които са изправени пред сериозни социално-икономически последици
вследствие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

02 20 03

(продължение)

02 20 03 04

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

75 000 000 6 6 3

Правно основание
Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на
Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО)
№ 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО,
2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС)
2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328,
21.12.2018 г., стр. 1).
Актове за справка
Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1294 на Комисията от 15 септември 2020 г. относно механизма за финансиране на
възобновяемата енергия в Съюза (ОВ L 303, 17.9.2020 г., стр. 1).

02 20 04

Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия,
предоставени на Комисията

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за финансиране на разходите, свързани със задачи, произтичащи
от прерогативите на Комисията на институционално равнище.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) №
1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС)
№ 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
(OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

02 20 04 01

Дейности за подкрепа на европейската транспортна политика, транспортната сигурност и правата на пътниците,
включително комуникационни дейности
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

15 650 000

Плащания

14 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

12 500 000

Плащания

14 620 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

14 710 173,18

Плащания

11 486 934,78
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

ГЛАВА 02 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

02 20 04

(продължение)

02 20 04 01

(продължение)
Забележки
Предишни статии
06 02 05

06 02 06

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на дейностите, необходими за анализ, определяне, насърчаване,
наблюдение, оценяване и изпълнение на транспортната политика на Съюза за всички видове транспорт (сухопътен,
железопътен, въздушен, воден и по вътрешни водни пътища). Основните действия и цели са предназначени за подкрепа
на транспортната политика на Съюза, включително разширяване на обхвата ѝ с трети държави.
Този бюджетен кредит покрива всички транспортни сектори, като транспортната безопасност, вътрешния пазар на
транспорта, оптимизирането на транспортната мрежа, мултимодалността, логистиката, правата и защитата на
пътниците, използването на алтернативни горива, набавянето на екологично чисти превозни средства и градската
мобилност, социалните аспекти и аспектите, свързани с пола, както и безопасността и защитата на потребителите на
транспортни услуги.
Този бюджетен кредит включва финансирането на комуникационни кампании и целево финансиране за съфинансиране
на проекти в рамките на Европейската година на железопътния транспорт за 2021 г. Тази инициатива ще подкрепи
постигането на целите на Европейския зелен пакт в областта на транспорта чрез насърчаване и подкрепа на усилията за
увеличаване на дела на пътниците и товарите, превозвани с железопътен транспорт.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, направени от Комисията, за събиране и обработка на
всякакъв вид информация, необходима за анализ, определяне, насърчаване, наблюдение, оценяване и изпълнение на
правилата и мерките, които се изискват за подобряване сигурността на речния, въздушния и морския транспорт,
включително разширяване на обхвата с включването на трети държави, техническа помощ и специфично обучение.
Главните цели са разработването и прилагането на правила за сигурност в областта на транспорта, и по-специално:
— мерки за предотвратяване на злонамерени действия в транспортния сектор,
— сближаване на законодателството, техническите стандарти и практиките за административен мониторинг, свързани
с транспортната сигурност,
— определяне на общи показатели, методи и цели за сигурност в транспортния сектор, както и събиране на
необходимите за тази цел данни,
— наблюдение на мерките за транспортна сигурност във всички видове транспорт, предприети от държавите членки,
— международно координиране по отношение на транспортната сигурност,
— насърчаване на научните изследвания в областта на транспортната сигурност.
Дейностите за подкрепа включват проучвания, консултации, оценки и оценки на въздействието, разработване и
поддръжка на ИТ инструменти и бази данни, срещи на експерти, информация и комуникация, конференции и прояви.
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02 20 04

(продължение)

02 20 04 01

(продължение)
Този бюджетен кредит покрива и разходите по създаването и работата на група от инспектори за проверка на
съответствието с изискванията, наложени от законодателството на Съюза относно сигурността, на летищата,
пристанищата и пристанищните съоръжения в държавите членки, включително разширяване на обхвата с включването
на трети държави, както и сигурността на корабите, плаващи под флага на държава членка. Тези разходи включват
дневните надбавки и пътните разноски на инспекторите от Комисията и разходите на инспекторите от държавите
членки, поети съгласно разпоредбите на законодателството. Към тези разходи трябва да се добавят по-специално
разходите за обучение на инспекторите, за подготвителни срещи и за необходимите за инспекциите консумативи.

02 20 04 02

Дейности за подкрепа на европейската енергийна политика и вътрешния енергиен пазар
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

6 543 000

Плащания

4 668 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

5 955 000

Плащания

4 850 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

5 395 483,94

Плащания

4 980 863,50

Забележки
Предишни статии
32 02 02

32 02 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на Комисията за подкрепа на енергийната политика,
направени при събиране и обработка на всякакъв вид информация, необходима за анализ, определяне, насърчаване,
наблюдение, финансиране, оценка и прилагане на европейската политика за конкурентоспособна, безопасна и
устойчиво развита енергетика, на вътрешния европейски енергиен пазар и неговото разширяване с трети държави и на
сигурността на енергийните доставки във връзка с всички аспекти на европейската и световната перспектива, както и за
засилване на правата и защитеността на потребителите на енергия чрез предоставяне на качествени услуги на
прозрачни и сравними цени.
Основните цели са да се проведе прогресивна обща европейска политика, съответстваща на стратегията за енергиен съюз
(COM(2015)0080) за осигуряване на трайна сигурност на енергийните доставки, добро функциониране на вътрешное
вропейския енергиен пазар и достъп до енергопреносните мрежи, наблюдение на енергийния пазар, интегриран процес
на управление и наблюдение, анализ на моделирането, включително разработване на сценарии за въздействията на
обмисляните политики, засилване на правата и защитеността на потребителите на енергия въз основа на общи и
специфични познания за световния и европейския енергиен пазар за всички видове енергия.
Този бюджетен кредит е предназначен също и за покриване на разходите на експертите, пряко свързани със събирането,
валидирането и анализа на необходимата информация във връзка с наблюдението на енергийния пазар, както и на
разходите за информация и комуникации, цифрова обработка и визуализация на данните, конференции и мероприятия
за популяризиране на дейността в енергийния сектор, за електронни и печатни публикации и аудио-визуални
продукти, както и за разработване на различни уеб базирани дейности и дейности в социалните медии, пряко свързани
с постигането на целта на енергийната политика. От този бюджетен кредит ще се оказва също така подкрепа на
засиления диалог в сферата на енергетиката с основните партньори на Съюза и с международните агенции в сферата на
енергетиката.
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02 20 04

(продължение)

02 20 04 03

Определяне и изпълнение на политиката на Съюза в областта на електронните комуникации
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

3 315 000

Плащания

2 500 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

3 315 000

Плащания

2 600 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

3 265 000,—

Плащания

2 733 128,62

Забележки

Предишна статия
09 02 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за мерки, насочени към:
— разработване на политика в областта на електронните съобщения и насърчаване (включително извън Съюза),
наблюдение и координиране на прилагането на регулаторната рамка с оглед завършване на изграждането на
вътрешния пазар, насърчаване на конкуренцията, инвестициите и растежа и защита на крайните потребители в
пълния спектър от аспекти в областта на електронните съобщения: икономически анализ, анализ на въздействието,
разработване на политики и спазване на законодателството,
— разработване на политика и законодателство, които обръщат особено внимание на въпросите, свързани с търговията
на дребно и потребителските въпроси, по-специално неутралността на мрежата, комутацията, роуминга,
стимулирането на търсенето и потреблението и универсалната услуга,
— насърчаване, наблюдение и преглед на изпълнението на политиката на Съюза по отношение на роуминга, създадена
съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на
мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната
услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС)
№ 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 310,
26.11.2015 г., стр. 1),
— разработване и въвеждане на последователни пазарно ориентирани регулации, които да бъдат прилагани от
националните регулаторни органи и да отговорят на отделните уведомления от тези органи, а именно по
отношение на релевантните пазари, конкуренцията и подходящата регулаторна намеса, по-специално за мрежите за
достъп от следващо поколение,
— разработване на всеобхватни политики, които да гарантират, че държавите членки управляват всички приложения
на радиочестотния спектър, включително в различните сфери на вътрешния пазар като електронните комуникации,
5G (включително широколентовия достъп до интернет) и иновациите,
— насърчаване и мониторинг на прилагането на регулаторната рамка за комуникационните услуги, включително
механизма, предвиден в член 7 от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г.
относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33),
— предоставяне на възможност на трети държави да провеждат политика на отваряне на пазарите си в същата степен
като в Съюза,
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(продължение)

02 20 04 03

(продължение)
— насърчаване и мониторинг на прилагането на програмата за политика в областта на радиочестотния спектър
(Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна
програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7),
— разработване на политики на Съюза в областта на авторското право, включително във връзка с Директива 96/9/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни (ОВ L 77, 27.3.1996
г., стр. 20),
— разработване, изпълнение и мониторинг в контекста на единния цифров пазар на политиките за електронна
търговия в Съюза, по-специално на свързаните с Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на
електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1),
включително оценка на законовите и икономически пречки, породени от рамката на вътрешния пазар за
електронна търговия или от свързани с нея мерки,
— подпомагане на прилагането и изпълнението на политиките в контекста на електронното управление (и
по-специално Плана за действие за електронно управление 2016—2020 г.) и eIDAS (Регламент (ЕС) № 910/2014
на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и
удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за изменение на Директива
1999/93/EC (OВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73) с цел постигане на напредък по отношение на качеството и
нововъведенията в публичните администрации и ускоряване на широкомащабното използване в публичния и
частния сектор на надеждна идентификация и удостоверителни услуги в рамките на цифровия единен пазар.
В тези мерки се включват, наред с други дейности, изготвянето на анализи и доклади за постигнатия напредък,
консултации със заинтересованите страни и обществеността, изготвяне на съобщения, законодателни предложения и
мониторинг на прилагането на законодателството, превод на уведомления и консултации по член 32 от Директива (ЕС)
2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за
електронни съобщения (OB L 321, 17.12.2018 г., стр. 36).
Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване, по-специално, на договори за анализи и експертни
доклади, специфични изследвания, доклади за оценка, дейности по координиране, безвъзмездни средства и частично
финансиране на някои мерки.
Той е предназначен също така за покриване на разходи за срещи на експерти, комуникационни мероприятия, членски
вноски, информация и публикации, пряко свързани с постигане на целите на политиката или на мерките, обхванати от
настоящата статия, както и всички други разходи за техническа и административна помощ, които не включват задачи
на публичната власт, възложени на външни изпълнители от Комисията по ad hoc договори за услуги.
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ДЯЛ 03
ЕДИНЕН ПАЗАР
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Бюджетни кредити 2021
Дял
Глава

03 01

03 02
03 03
03 04

03 05

03 10
03 20

Бюджетен ред

АДМИНИСТРАТИВНИ
РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА
КЛЪСТЕР „ЕДИНЕН ПАЗАР“

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

29 303 925

29 303 925

22 703 572

22 703 572

21 650 319,14

21 650 319,14

546 315 075

518 432 390

584 726 755

547 055 500

585 288 391,94

489 288 503,78

ПРОГРАМА НА ЕС ЗА БОРБА С
ИЗМАМИТЕ

24 053 000

23 758 262

23 896 600

20 206 853

23 044 498,91

21 350 180,30

СЪТРУДНИЧЕСТВО В
ОБЛАСТТА НА ДАНЪЧНОТО
ОБЛАГАНЕ ( „ФИСКАЛИС“)

35 915 550

32 545 655

32 993 000

27 400 000

32 570 000,—

30 703 000,—

СЪТРУДНИЧЕСТВО В
ОБЛАСТТА НА МИТНИЦИТЕ (
„МИТНИЦИ“)

126 587 000

86 000 000

75 164 000

75 200 000

78 286 000,—

79 477 000,—

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
АГЕНЦИИ

121 438 147

121 438 147

109 897 550

109 897 550

95 811 585,43

95 811 584,61

15 640 000

21 227 320

16 350 000

18 853 708

14 149 056,—

12 885 050,27

899 252 697

832 705 699

865 731 477

821 317 183

850 799 851,42

751 165 638,10

ПРОГРАМА ЗА ЕДИННИЯ
ПАЗАР

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОД
ГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ,
ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ
Позиция 03 — Общо
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ДЯЛ 03
ЕДИНЕН ПАЗАР
ГЛАВА 03 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕДИНЕН ПАЗАР“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

03 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА КЛЪСТЕР „ЕДИНЕН ПАЗАР“

03 01 01

Разходи за подкрепа за Програмата за
единния пазар

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

03 01 01 01 Разходи за подкрепа за Програмата за единния
пазар

1

13 211 925

8 940 349

8 595 593,14

65,06

03 01 01 63 Изпълнителна агенция за малките и средните
предприятия — финансов принос от Програмата
за единния пазар за приключване на предходни
програми

1

10 526 223

10 526 223

9 894 726,—

94

03 01 01 66 Изпълнителна агенция за потребителите, здра
веопазването, селското стопанство и храните —
финансов принос от Програмата за единния
пазар за приключване на предходни програми

1

3 037 000

3 037 000

2 960 000,—

97,46

03 01 01 73 Европейска изпълнителна агенция за здравео
пазването и цифровизацията — инансов принос
от Програмата за единния пазар

1

1 720 000

03 01 01 76 Изпълнителна агенция за Европейския съвет по
иновациите и за МСП — финансов принос от
Програмата за единния пазар

1

208 777
28 703 925

22 503 572

21 450 319,14

74,73

Статия 03 01 01 — Междинен сбор
03 01 02

Разходи за подкрепа на „Фискалис“

1

300 000

100 000

100 000,—

33,33

03 01 03

Разходи за подкрепа за „Митници“

1

300 000

100 000

100 000,—

33,33

29 303 925

22 703 572

21 650 319,14

73,88

Глава 03 01 — Общо

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите от административно естество (за
проучвания, срещи на експерти, информационни дейности, публикации и т.н.), пряко свързани с постигането на целите
на програмите или на мерките в този клъстер, както и на всякакви други разходи за техническа и административна
помощ, които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и, ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
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L 93/503
КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕДИНЕН ПАЗАР“ (продължение)

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

03 01 01

Разходи за подкрепа за Програмата за единния пазар

03 01 01 01

Разходи за подкрепа за Програмата за единния пазар
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

13 211 925

Резултат от изпълнението за 2019

8 940 349

8 595 593,14

Забележки
Предишни позиции
02 01 04 01

02 01 04 02

17 01 04 03

29 01 04 01

33 01 04 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за техническа и административна помощ за
изпълнението на Програмата за единния пазар, конкретните насоки за всеки сектор, например по отношение на
подготовката, мониторинга, контрола и одита, както и на дейности за оценка, включително институционални
информационни и технологични системи. Този бюджетен кредит може също така да бъде използван за финансиране на
мерки в подкрепа на подготовката на проекти или мерки, свързани с постигането на целите на програмата.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

356 722 6 6 0 0

Актове за справка
Вж. глава 03 02.

03 01 01 63

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — финансов принос от Програмата за единния пазар за
приключване на предходни програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

10 526 223

Забележки
Предишна позиция
02 01 06 01

Бюджетни кредити 2020

10 526 223

Резултат от изпълнението за 2019

9 894 726,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕДИНЕН ПАЗАР“ (продължение)

03 01 01

(продължение)

03 01 01 63

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за персонала и управлението на Изпълнителната
агенция за малките и средните предприятия, направени вследствие на ролята ѝ в управлението на мерки,
представляващи част от наследената Програма за единния пазар.

Щатното разписание на агенцията е дадено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

15 789 6 6 0 0

Правно основание

Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма
за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна
на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).
Актове за справка

Решение 2004/20/EО на Комисията от 23 декември 2003 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Интелигентна
енергия“ за управление на действията на Общността в областта на енергетиката чрез прилагане на Регламент (ЕО)
№ 58/2003 на Съвета (OВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 85).

Решение 2007/372/ЕО на Комисията за изменение на Решение 2004/20/ЕО с цел преобразуване на изпълнителната
агенция „Интелигентна енергия“ в Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (ОВ L 140, 1.6.2007 г.,
стр. 52).

Решение за изпълнение 2013/771/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
малките и средните предприятия и за отмяна на Решение 2004/20/ЕО и Решение 2007/372/ЕО (ОВ L 341,
18.12.2013 г., стр. 73).

Решение С(2013) 9414 на Комисията от 23 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за малките и средните предприятия с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на Съюза в
областта на енергетиката, околната среда, действията по климата, конкурентоспособността и МСП, научните
изследвания и иновациите, ИКТ, морската политика и рибарството и включващи, по-специално, изпълнение на
бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.
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L 93/505
КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕДИНЕН ПАЗАР“ (продължение)

03 01 01

(продължение)

03 01 01 66

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните — финансов принос от
Програмата за единния пазар за приключване на предходни програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

3 037 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

3 037 000

2 960 000,—

Забележки
Предишна позиция
17 01 06 03

33 01 06 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за персонала и управлението на Изпълнителна
агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните, която ще изпълнява специфични за
потребителите цели на наследената Програма за единния пазар след извършване на анализ на разходите и ползите.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

4 556 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 254/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно многогодишна
програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. и за отмяна на Решение № 1926/2006/ЕО (ОВ L 84, 20.3.2014 г.,
стр. 42).
Актове за справка
Решение за изпълнение 2013/770/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
потребителите, здравеопазването и храните и за отмяна на Решение 2004/858/ЕО (ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 69).
Решение C(2013) 9505 на Комисията от 20 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за потребителите, здравеопазването и храните с цел изпълнение на задачи, свързвани с осъществяването на програми на
Съюза в областта на потребителите, здравеопазването и храните и включващи, по-специално, изпълнение на бюджетни
кредити, записани в общия бюджет на Съюза.
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 7 юни 2018 г., за
създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните
предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС)
№ 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826.
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Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕДИНЕН ПАЗАР“ (продължение)

03 01 01

(продължение)

03 01 01 73

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията — инансов принос от Програмата за единния
пазар
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

1 720 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, направени при изпълнението на Програмата за единния пазар (2021—2027 г.).
Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

46 440 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г.,
стр. 9).
Актове за справка
Вж. глава 03 01.
Решение C(2021) 948 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването
на програми на Съюза в областта на „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health), единния пазар, научните изследвания и
иновациите, „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа — Цифрови технологии, и включващи
по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.

03 01 01 76

Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП — финансов принос от Програмата за единния
пазар
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

208 777

Резултат от изпълнението за 2019

17.3.2021 г.
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L 93/507
КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕДИНЕН ПАЗАР“ (продължение)

03 01 01

(продължение)

03 01 01 76

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на приноса за разходите за персонала и управлението на
Европейския съвет по иновациите и Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия, която ще изпълнява
части от Програмата за единния пазар след извършване на анализ на разходите и ползите.
Щатното разписание на агенцията е дадено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

5 637 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г.,
стр. 9).
Актове за справка
Вж. глава 03 02.
Решение C(2021) 949 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за Европейския съвет по иновациите и за МСП с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на
Съюза в областта на „Иновативна Европа“, единния пазар и междурегионалните инвестиции в иновации, и включващи
по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.

03 01 02

Разходи за подкрепа на „Фискалис“

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

300 000

Резултат от изпълнението за 2019

100 000

100 000,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ЕДИНЕН ПАЗАР“ (продължение)

03 01 02

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
14 01 04 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за проучвания, ИТ (в т.ч. както оборудване, така и
услуги), срещи на експерти, информация, комуникация и публикации, пряко свързани с постигане целите на
програмата или на мерките по тази статия, както и всякакви други разходи за техническа и административна помощ,
които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.

Актове за справка
Вж. глава 03 04.

03 01 03

Разходи за подкрепа за „Митници“

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

300 000

Резултат от изпълнението за 2019

100 000

100 000,—

Забележки
Предишна позиция
14 01 04 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за проучвания, ИТ (в т.ч. както оборудване, така и
услуги), срещи на експерти, информация, комуникация и публикации, пряко свързани с постигане целите на
програмата или на мерките по тази статия, както и всякакви други разходи за техническа и административна помощ,
които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.

Актове за справка
Вж. глава 03 05.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 02 — ПРОГРАМА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

03 02

ПРОГРАМА ЗА ЕДИН
НИЯ ПАЗАР

03 02 01

Повишаване на
ефективността на
вътрешния пазар

ФР

03 02 01 01 Функциониране и раз
витие на вътрешния
пазар за стоки и услуги 1

Поети
задължения

Плащания

34 534 719

8 730 000

03 02 01 02 Механизми за управ
ление на вътрешния
пазар

1

5 414 088

2 674 000

03 02 01 03 Подкрепа за регула
торната работа в
областта на данъчното
облагане и митни
ческия съюз —
Осъществяване и раз
витие на вътрешния
пазар

1

3 222 507

324 000

03 02 01 04 Дружествено право

1

947 796

190 421

03 02 01 05 Политика в областта на
конкуренцията за
по-силен Съюз в ерата
на цифровите
технологии
1

19 857 132

8 000 000

03 02 01 06 Осъществяване и раз
витие на вътрешния
пазар на финансови
услуги

1

5 266 608

1 305 323

03 02 01 07 Пазарен надзор

1

10 559 000

2 670 000

79 801 850

23 893 744

117 443 450

26 315 500

Статия 03 02 01 —
Междинен сбор
03 02 02

Подобряване на
конкурентоспособ
ността на пред
приятията, по-спе
циално на МСП, и
подкрепа за достъпа
им до пазари
1

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 02 — ПРОГРАМА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

03 02 03

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

Европейска стан
дартизация и
международни
стандарти за
финансово
отчитане и одит

03 02 03 01 Европейска стандарти
зация

1

21 458 109

12 500 000

03 02 03 02 Международни стан
дарти за финансово
отчитане и одит

1

8 439 058

4 880 729

29 897 167

17 380 729

22 964 531

6 920 585

1 493 537

1 079 153

24 458 068

7 999 738

1

74 000 000

8 600 000

Допринасяне за
високо ниво на
защита на здравето
и благосъстоянието
на хората,
животните и рас
тенията
1

220 714 540

18 703 000

Статия 03 02 03 —
Междинен сбор
03 02 04

Предоставяне на
възможности на
потребителите и
гражданското
общество и оси
гуряване на високо
равнище на защита
на потребителите
и безопасност на
продуктите,
включително
участие на край
ните ползватели в
изготвянето на
политиката в
областта на
финансовите услуги

03 02 04 01 Осигуряване на високо
равнище на защита на
потребителите и безо
пасност на продуктите 1
03 02 04 02 Участие на крайните
ползватели в изготвя
нето на политиката в
областта на финансо
вите услуги

1

Статия 03 02 04 —
Междинен сбор
03 02 05

03 02 06

Изготвяне и раз
пространение на
висококачествена
статистика за
Европа

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 02 — ПРОГРАМА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

03 02 99

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

Приключване на
предишни програми
и дейности

03 02 99 01 Приключване на пре
дишни програми в
областта на малките и
средните предприятия,
включително „Програ
мата за конкурентос
пособност на пред
приятията и малките и
средните предприятия
(COSME)“ (преди
2021 г.)
1

p.m.

62 200 000 135 298 400 143 900 000 125 729 918,91 108 946 490,02

175,16

03 02 99 02 Приключване на пре
дишни мерки в облас
тите безопасност на
храните и фуражите,
здраве на животните,
хуманно отношение
към животните и
здраве на растенията
(преди 2021 г.)

1

p.m.

227 685 366 272 156 000 238 331 000 286 989 000,— 238 943 097,38

104,94

03 02 99 03 Приключване на пре
дишни дейности и
програми в областта на
потребителите (преди
2021 г.)
1

p.m.

19 500 000

26 647 000,—

24 039 391,47

123,28

03 02 99 04 Приключване на пре
дишни програми,
свързани със стандар
тизацията, финансо
вото отчитане и
финансовите услуги,
одита и статистиката
(преди 2021 г.)

1

p.m.

78 072 328 108 054 000 102 739 500 105 691 997,43

82 314 405,39

105,43

03 02 99 05 Приключване на пре
дишни дейности в
областта на вътрешния
пазар и финансовите
услуги (преди 2021 г.) 1

p.m.

27 181 985

34 256 367,01

126,03

27 000 000

41 318 355

25 000 000

35 785 000

39 330 475,60
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 02 — ПРОГРАМА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

03 02 99

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

(продължение)

03 02 99 06 Приключване на пре
дишни програми,
свързани с дру
жественото право
(преди 2021 г.)
Статия 03 02 99 —
Междинен сбор
Глава 03 02 — Общо

1

p.m.

788 752,51

87,64

415 539 679 584 726 755 547 055 500 585 288 391,94 489 288 503,78

117,75

546 315 075 518 432 390 584 726 755 547 055 500 585 288 391,94 489 288 503,78

94,38

p.m.

900 000

900 000

1 300 000

900 000,—

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава имат за цел да допринесат за доброто функциониране на единния пазар за стоки и
услуги, включително финансовите услуги, борбата срещу изпирането на пари и свободното движение на капитали, и да
предоставят висококачествена европейска статистика за всички политики на Съюза в съответствие с целта на програмата
за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и
европейската статистика ( „Програма за единния пазар“). По-специално програмата ще подкрепя изготвянето,
изпълнението и прилагането на законодателството на Съюза, което е в основата на правилното функциониране на
единния пазар за стоки и услуги, включително финансовите услуги, борбата срещу изпирането на пари и свободното
движение на капитали, както и изграждането на капацитет, координирането на съвместни действия на държавите
членки и Комисията, а също и международното измерение на вътрешния пазар. Тя също така ще подкрепя участието на
жените и ще спомогне да бъдат предоставени възможности на всички участници на единния пазар: предприятията,
гражданите, включително потребителите, гражданското общество и публичните органи. Програмата за единния пазар
обединява шест предходни програми от различни области на политиката, и по-специално частта на Програмата за
конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) за безвъзмездните средства и
договорите, програми за защита на потребителите, засилване на участието на потребителите и другите крайни
ползватели в изготвянето на политиката в областта на финансовите услуги, разработването на международни стандарти
за финансово отчитане, одит и корпоративна отчетност, мерки за допринасяне за високо ниво на защита на здравето на
хората, животните и растенията по цялата хранителна верига, както и в свързаните области и европейската статистика.
Освен това програмата включва няколко други бюджетни реда, засягащи по-специално надзора на пазара,
дружественото право, договорното и извъндоговорното право, стандартизацията и подкрепата за политиката в областта
на конкуренцията, митниците и данъчното облагане. Оценката на въздействието показа, че една единна програма ще
създаде полезни взаимодействия, които ще допринесат за по-гъвкаво и ефикасно изразходване на бюджетните средства.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 02 — ПРОГРАМА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР (продължение)

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 7 юни 2018 г., за
създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните
предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС)
№ 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826 (COM (2018)0441).

03 02 01

Повишаване на ефективността на вътрешния пазар

03 02 01 01

Функциониране и развитие на вътрешния пазар за стоки и услуги
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

34 534 719

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

8 730 000

Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с мерки за доизграждане на вътрешния
пазар и неговото функциониране и развитие, включително:
— мерки с цел повишаване ефективността на функциониране на вътрешния пазар и осигуряване на достъп на
гражданите и предприятията до пълната гама права и възможности, възникващи с отварянето и задълбочаването на
вътрешния пазар без граници, и за упражняването на тези права и използването на тези възможности в пълна
степен; също така мерки за наблюдение и оценка на практическото упражняване на права и използване на
възможности от гражданите и предприятията с оглед откриването и отстраняването на всякакви пречки, които биха
попречили на пълноценното упражняване на тези права,
— цялостен преглед на регулаторната рамка с оглед да се направят нужните промени и да се осъществи общ анализ на
ефективността на мерките, предприети за продължаване на стабилното функциониране на вътрешния пазар, и
оценка на общото въздействие на вътрешния пазар върху предприятията и икономиката, включително закупуване
на данни и достъп на отдели на Комисията до външни бази от данни, както и целеви дейности за подобряване
разбирането на това как функционира вътрешният пазар и за възнаграждаване на активното участие в
насърчаването на функционирането му,
— разработване на нови законодателни актове за отстраняване на пропуските на вътрешния пазар на стоки,
по-специално в областта на подвижната техника, по-голямо отраслово сближаване в областта на прилагането на
директивите, свързани с „новия подход“, особено в областта на разширяването на „новия подход“ към други
отрасли,
— дейностите, посочени в глава V от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли
2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара
на продукти (OB L 218, 13.8.2008 г., стр. 30), както за акредитацията, така и за маркировката „СЕ“,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 02 — ПРОГРАМА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР (продължение)

03 02 01

(продължение)

03 02 01 01

(продължение)
— дейности, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март
2019 година относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 (OB L 91, 29.3.2019г., стр. 1),

— дейности, извършени съгласно Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г.
относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти
(ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1), които включват, inter alia,
функционирането на мрежата на Европейския Съюз за съответствието на продуктите, сътрудничеството между
държавите членки и органите за надзор на пазара, секторните групи за административно сътрудничество,
съвместните действия на равнището на Съюза на органите за надзор на пазара, подкрепата за държавите членки по
отношение на техните стратегии за надзор на пазара, подкрепата за разработването на съоръжения на Съюза за
изпитване, научната подкрепа от Съвместния изследователски център (JRC), техническата помощ за проверка и
разработване на хармонизирани технически спецификации и разработването на ИТ инструменти на Съюза,

— дейности, извършени съгласно Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г.
относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи,
компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти
(ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14 6 2018 г., стр. 1),
които включват, inter alia, техническата подкрепа за разработване на правила за надзор на пазара, подкрепата за
разработването на съоръжения на Съюза за изпитване, научната подкрепа от JRC и разработването на ИТ
инструменти на Съюза,

— прилагане и мониторинг на прилагането на друго законодателство на Съюза в областта на единния пазар за стоки,
по-специално Регламент (ЕО) № 2679/98 на Съвета от 7 декември 1998 година относно функционирането на
вътрешния пазар по отношение на свободното движение на стоки между държавите-членки (OB L 337,
12.12.1998 г., стр. 8) и Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 година за сближаване на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно отговорността за вреди, причинени
от дефект на стока (OB L 210, 7.8.1985г., стр. 29) и Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 15 май 2014 година за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на
държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (OB L 159, 28.5.2014 г., стр. 1),

— сближаване на стандартите и поддръжка и разработване на информационна система за технически стандарти и
предписания, разглеждане на правилата, нотифицирани от държавите членки на ЕС и на ЕАСТ, и от Турция, и
превод на проектите на технически предписания и свързаните с тях окончателни текстове,

— финансиране на административната и техническата координация и на сътрудничеството между нотифицираните
органи, безвъзмездни средства в подкрепа на Европейската организация за техническо одобрение (EOTО) и на
проекти от интерес за Съюза, предприети от външни субекти,

— разработване, мониторинг и прилагане на законодателството на Съюза в областта на медицинските изделия,
козметичните, хранителните и текстилните продукти, химикалите, класифицирането и етикетирането на вещества и
смеси, добрите лабораторни практики, моторните превозни средства, играчките, законовата метрология,
предварителното опаковане, както и качеството на околната среда, аерозолните опаковки, интелектуалната
собственост и мерките за информиране и публичност за постигане на по-добра осведоменост на обществеността за
законодателството на Съюза,
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— прилагане и разработване на законодателството на Съюза в областта на Директива 2009/125/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за
екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (OB L 285, 31.10.2009 г., стр. 10),
— участие в преговорите за споразумения за взаимно признаване, както и подкрепа в рамките на европейските
споразумения на асоциираните държави за приемане на достиженията на правото на Съюза,
— мерки за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006
година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на
Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и
директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006, стр. 1), и
по-специално произтичащите от оценката на REACH по REFIT за 2017 г.,
— действия, свързани с последващите мерки във връзка с проверката за пригодност на най-значимото законодателство
в областта на химикалите (различно от Регламент (ЕО) № 1907/2006) (доклад на Комисията от 25 юни 2019 г. —
COM(2019)0264) и с другите съответни оценки на конкретни актове от законодателството на Съюза в областта на
химикалите,
— прилагане и мониторинг на разпоредбите в областта на обществените поръчки, по-специално във връзка с
транспонирането (пълнота и съответствие) на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (OB L 94, 28.3.2014 г., стр. 1), Директива
2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за
отмяна на Директива 2004/18/ЕО (OB L 94, 28.3.2014 г., стр. 65) и Директива 2014/25/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи
дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива
2004/17/ЕО (OB L 94, 28.3.2014 г., стр. 243),
— действия, свързани с прилагането на Директива 2014/60/ЕС,
— прилагане и мониторинг на разпоредбите, уреждащи обществените поръчки, с оглед осигуряване на тяхното
оптимално действие и гаранция, че процедурите за възлагане са наистина отворени, включително повишаване на
информираността и обучение на различните заинтересовани страни по тези поръчки; въвеждане и използване на
нови технологии в различните аспекти на провеждането на тези поръчки; непрекъснато адаптиране на
законодателната и регулаторната рамка с оглед на развитията, произтичащи от тези поръчки, в частност
глобализацията на пазарите и съществуващи или бъдещи международни споразумения,
— постигане на подобно равнище на изпълнение и прилагане на законодателството на Съюза от националните органи,
включително преразглеждащите органи, с цел борба с нарушаването на конкуренцията и даване на принос за
еднакви условия на конкуренция,
— гарантиране на доизграждането и управлението на вътрешния пазар, особено що се отнася до свободата на
установяване и свободното движение на услуги, признаването на професионалните квалификации и
интелектуалната собственост, по-специално търговските марки, промишлените дизайни, патентите, географските
означения, търговските тайни и правоприлагането; оценка на въведените мерки и подготовка на прегледи,
допринасящи за доизграждането на вътрешния пазар на онлайн услуги (оценка и преглед на Регламент (ЕС)
2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за насърчаване на справедливост и
прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (OB L 186, 11.7.2019 г., стр. 57) и оценка на
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Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 година за преодоляване на
необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на
националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за
изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО (OB L 60I , 2.3.2018 г.,
стр. 1); насърчаване на усилията на държавите членки за премахване на пречките пред вътрешния пазар на услуги
на дребно чрез комуникационни действия (конференция на високо равнище по въпросите на търговията на дребно);
достъп до данни за търговията на дребно, за да се подпомогне по-нататъшното разработване на политики,

— анализ на въздействието на премахването на пречките пред вътрешния пазар на услуги и на въздействието на
прилаганите мерки като част от последващите действия във връзка с прогресивната либерализация на пощенските
услуги, координация на политиките на Съюза относно тези услуги с оглед на международните системи, и
по-специално по отношение на участниците във Всемирния пощенски съюз (ВПС), сътрудничество с държавите от
Централна и Източна Европа, както и анализ на практическите последствия от прилагането на разпоредбите на
Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС) в пощенския сектор и застъпване с регламентите на ВПС,

— действия, свързани с творческите индустрии и тяхното въздействие върху други сектори на икономиката на Съюза,
включително диалог с тези индустрии,

— действия, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни
2019 година за определяне на правила за предоставяне на пазара на ЕС продукти за наторяване и за изменение на
регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2003/2003 (OB L 170,
25.6.2019 г., стр. 1),

— действия, свързани с изпълнението на Плана за действие за кръгова икономика, включително действия, свързани с
разработването на политика за устойчиви продукти, като разработване на спомагателни бази данни, разработване
на ИТ инструменти на Съюза и подкрепа от JRC,

— действия, свързани с изготвянето и прилагането на регулаторната рамка за акумулаторните батерии, включително
възможността за разработване на съответни ИТ инструменти и бази данни,

— създаване на структура за подкрепа на обединенията или промишлените консорциуми, които спомагат за пускането
на пазара на нови технологии с ниски емисии,

— дейности във връзка с прилагането на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от
9 септември 2015 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите
регламенти и правила относно услугите на информационното общество (OB L 241, 17.9.2015 г., стр. 1),
по-специално по отношение на преводите.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

932 437 6 6 0 0
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03 02 01 02

Механизми за управление на вътрешния пазар
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

5 414 088

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

2 674 000

Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, произтичащи от управлението и разработването на
механизмите за управление на вътрешния пазар (Вашата Европа, Вашата Европа — Съвети, SOLVIT, Информационната
система за вътрешния пазар (IMI) и информационното табло за вътрешния пазар). Тези инструменти предоставят
цялостен набор от услуги за гражданите, предприятията и публичните органи, които имат за цел да осигурят на
практика по-добро функциониране на вътрешния пазар. Онлайн порталът „Вашата Европа“ предоставя на гражданите и
предприятията информация за техните права в Съюза на всичките 23 езика на Съюза, а от декември 2020 г. ще стане
портал за достъп за единната цифрова платформа. „Вашата Европа — Съвети“ предлага безплатни съвети за отделните
граждани и предприятия във връзка с техните права на вътрешния пазар. SOLVIT е неформална мрежа за решаване на
проблеми, която се занимава ефективно с възникнали пред гражданите или предприятията трансгранични проблеми в
резултат на неправилно прилагане на законодателството на Съюза от страна на държава членка и която събира обратна
информация за вътрешния пазар чрез своята онлайн база данни. IMI е многоезично онлайн приложение за
административно сътрудничество между държавите членки в рамките на вътрешния пазар, което улеснява обмена на
информация и съвместната работа въз основа на прости и уеднаквени процедури на собствения език на съответната
държава. Информационното табло за вътрешния пазар, което показва резултатите на държавите членки в най-важните
области на политиката и по отношение на механизмите за управление на вътрешния пазар, е в процес на разработване,
за да се осигури още по-пълна информация за вътрешния пазар.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

03 02 01 03

146 180 6 6 0 0

Подкрепа за регулаторната работа в областта на данъчното облагане и митническия съюз — Осъществяване и развитие
на вътрешния пазар
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

3 222 507

Бюджетни кредити 2020

Плащания

324 000

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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03 02 01

(продължение)

03 02 01 03

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на проучвания, консултации, оценки, анализи и оценки на
въздействието, срещи на експерти, дейности по митническо класиране, придобиване на информация и данни,
инвестиции в софтуер, разходи за преводи, разходи за информационни технологии, които обхващат както оборудване,
така и услуги, производство и разработване на информационни материали, материали за повишаване на осведомеността
и за обучение, комуникация и публикации, пряко свързани с постигане целите на мерките по тази статия, както и
всякакви други разходи за техническа и административна помощ, които не включват задачи, свързани с упражняването
на публична власт, възложени от Комисията на външни изпълнители по ad hoc договори за услуги.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с мерки, които допринасят за
доизграждането, функционирането и развитието на вътрешния пазар. Той е в подкрепа на митническата и данъчната
политика на Съюза и включва дейности, които не могат да бъдат финансирани по програми „Митници“ и „Фискалис“.

03 02 01 04

Дружествено право
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

947 796

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

190 421

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на мерките, които имат за цел подобряване на ефективността на
вътрешния пазар, улесняване на предотвратяването и премахването на пречки, подкрепа за разработването,
изпълнението и прилагането на правото на Съюза в областите на вътрешния пазар за стоки и услуги, обществените
поръчки и надзора на пазара, както и в областите на дружественото право и договорното и извъндоговорното право,
борбата срещу изпирането на пари, свободното движение на капитали, финансовите услуги и конкуренцията,
включително разработването на механизми за управление.
Този бюджетен кредит ще покрива по-специално дейностите, свързани с дружественото право и договорното и
извъндоговорното право, както и с борбата срещу изпирането на пари.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

25 590 6 6 0 0
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03 02 01

(продължение)

03 02 01 05

Политика в областта на конкуренцията за по-силен Съюз в ерата на цифровите технологии
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

19 857 132

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

8 000 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, допринасящи за ефективното прилагане, изпълнение,
разработване, модернизиране и съобщаване на политиката на Съюза в областта на конкуренцията. Той е предназначен
за справяне с последиците за конкуренцията и функционирането на вътрешния пазар, които произтичат от
продължаващата глобализация и трансформация на икономиката и бизнес средата, по-специално експоненциалното
нарастване и използване на данните, увеличеното използване на изкуствен интелект и други цифрови инструменти и
познания. Той следва да подкрепя мрежите и сътрудничеството с националните органи и съдилища, както и дейностите
по осведомяване на заинтересованите страни.
Тези разходи може да включват:
— разработване, поддръжка, придобиване и модернизиране на цифрови инструменти, големи информационни масиви
и решения за изкуствен интелект, както и свързани с тях оборудване и услуги,
— събиране на данни за пазара, анализи и придобиване на други източници на информация,
— експертни познания, проучвания, изследвания, консултации и данни за пазара,
— изграждане на капацитет, развитие и укрепване на структурите за сътрудничество и сътрудничеството със и между
правоприлагащите органи, националните съдилища и другите компетентни органи на държавите членки и на трети
държави и международни организации,
— информационни дейности и свързани с тях услуги и материали,
— други общи разходи, пряко свързани с постигането на целите на програмата и дейностите на Генерална дирекция
„Конкуренция“.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

03 02 01 06

536 143 6 6 0 0

Осъществяване и развитие на вътрешния пазар на финансови услуги
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

5 266 608

Плащания

1 305 323

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 02 — ПРОГРАМА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР (продължение)

03 02 01

(продължение)

03 02 01 06

(продължение)
Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с мерки, допринасящи за доизграждането
на вътрешния пазар, за неговото функциониране, укрепване, подобряване и развитие в областта на финансовите услуги,
финансовата стабилност, пенсиите, платежните системи и съюза на капиталовите пазари, включително финансирането
за устойчиво развитие. Той допринася за подобряване на ефективността на вътрешния пазар, улесняване на предотвра
тяването и премахването на пречки, подкрепа за разработването, изпълнението и прилагането на правото на Съюза в
областите на финансовите услуги (включително надзора на пазара) и свободното движение на капитали. Той допринася
и за разработването на механизми за управление.

Бюджетният кредит покрива разходите, произтичащи от извършвания от Комисията мониторинг на финансовите пазари
и финансовата стабилност, оценяването на прилагането на законодателството на ЕС от държавите членки,
преценяването на това дали съществуващото законодателство е пригодно за целта и установяването на възможни
области на действие, когато се появят нови рискове, при непрекъснато участие на заинтересованите страни на всички
етапи от изготвянето на политиките. Тези дейности се основават на изготвянето на анализи, проучвания, учебни
материали, изследвания, оценки на съответствието, други оценки и статистически данни. При необходимост
бюджетният кредит покрива също така набавянето на данни и разходите за достъп до външни бази данни;
разработването и поддръжката на информационни системи; информационни и комуникационни дейности и средства;
участие в срещи на международни сдружения/организации, като Международната организация на комисиите по ценни
книжа (IOSCO), Международната асоциация на органите за застрахователен надзор (IAIS/AICA) и Международната
организация за защита на потребителите на финансови услуги (FinCoNet); разходите за членство в органи, организации
и сдружения; консултации и срещи; както и всяка друга необходима помощ за осигуряване на функционирането,
укрепването, подобряването и развитието на вътрешния пазар.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

03 02 01 07

142 198 6 6 0 0

Пазарен надзор
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

10 559 000

Плащания

2 670 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 02 — ПРОГРАМА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР (продължение)

03 02 01

(продължение)

03 02 01 07

(продължение)
Забележки
Нова позиция
В рамките на вътрешния пазар свободното движение на стоки е тази от четирите основни свободи, чието прилагане е
достигнало най-висока степен. На пазара обаче все по-често се появяват незаконни и несъответстващи на изискванията
продукти, което нарушава конкуренцията и излага потребителите на риск. Много предприятия не се съобразяват с
правилата — било защото не ги познават, било умишлено, за да спечелят конкурентно предимство.
Пазарният надзор гарантира, че нехранителните продукти на пазара на Съюза не застрашават европейските потребители
и работници. Той гарантира също защитата на други обществени интереси, като околната среда, сигурността и
справедливостта в търговията.
В рамките на Програмата за единния пазар подкрепата за мерките за пазарен надзор в Съюза има за цел да подобри
съответствието на продуктите с изискванията, като дава подходящите стимули на предприемачите, засилва проверките
на съответствието и контрола на продуктите на външните граници и насърчава по-тясното трансгранично
сътрудничество между правоприлагащите органи в областта на пазарния надзор.
Програмата за единния пазар допринася също за консолидирането на действащата рамка за дейности за пазарен надзор,
за да се насърчат съвместните действия на органите от различните държави членки, да се подори обменът на
информация и да се насърчат сближаването и по-тясната интеграция на дейностите.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

03 02 02

285 093 6 6 0 0

Подобряване на конкурентоспособността на предприятията, по-специално на МСП, и подкрепа за
достъпа им до пазари

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

117 443 450

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

26 315 500

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа на конкурентоспособността на предприятията, по-специално
малките и средните предприятия (МСП), и на техния растеж.
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА 03 02 — ПРОГРАМА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР (продължение)

03 02 02

(продължение)
Предвидените мерки ще обхващат:
— мрежи и клъстери, обединяващи различни заинтересовани страни, и подкрепа за стратегическо свързване на
екосистеми,
— различни форми на подкрепа за МСП, включително за предприятията от социалната икономика с цел насърчаване
на достъпа до пазари и световните вериги за създаване на стойност, предприемачеството, модернизирането на
промишлеността и конкурентоспособността на секторите,
— различни форми на подкрепа за МСП, включително за предприятията от социалната икономика, за да им се
предоставят възможности за инвестиции в екологична и социална устойчивост, които са от полза за местната и
регионалната икономическа екосистема,
— споделяне и разпространение на информация, осведомителни кампании и консултантските услуги за подобряване
на конкурентоспособността на МСП и подпомагане на участието им на единния пазар и извън него.
Проектите ще имат за цел да подобрят условията за МСП и да допринесат за създаването на благоприятна бизнес среда,
включително чрез изграждане на капацитет, подкрепа за интернационализацията на МСП, промишлена трансформация,
развитие на уменията и сътрудничество по веригата за създаване на стойност, както и помощ за увеличаване на тяхната
конкурентоспособност и устойчивост. Ще се разчита на услугите, предоставяни от клъстерите и мрежите за подкрепа
на предприемачеството и бизнеса.
Освен това ще бъдат създадени проекти в подкрепа на изпълнението на Стратегията за мястото на МСП в устойчива и
цифрова Европа и на Новата промишлена стратегия за Европа, както и настоящите приоритети на Комисията,
включително Европейския зелен пакт и стратегията за по-добро регулиране. Предвижда се финансиране и за действия
за подкрепа, пряко насочени към постигането на тези цели: срещи (включително работни), проучвания, информация и
публикации и участие в изследователски групи.
Ключовите дейности, при които са налице доказани експертни познания и успехи по отношение на достигането до МСП
и подкрепата за тях, ще продължат да бъдат от основно значение.
Мрежата „Enterprise Europe“ ще бъде допълнително укрепена и подкрепяна и ще използва експертния си опит, за да
даде възможност на МСП да подобряват своята конкурентоспособност и да развиват своята дейност на единния пазар и
извън него. Услугите на мрежата „Enterprise Europe“ ще бъдат допълнително адаптирани и разширени, за да отговарят
на нуждите на МСП по отношение на новите приоритети на политиката, като например цифровизацията, интернацио
нализацията, кръговата икономика и уменията. Мрежата ще помага на МСП и разрастващите се предприятия да
разбират свързаните с устойчивостта въпроси и да създават стратегии и бизнес планове, за да се адаптират и конкурират
успешно.
Инициативите за съвместни клъстери ще бъдат използвани като стратегически инструмент за подкрепа на конкурентос
пособността и разрастването на МСП, подкрепяни от Европейската платформа за сътрудничество между клъстери и
Европейския център за знания за ресурсната ефективност (EREK). Чрез свързване на специализирани екосистеми
клъстерите създават нови бизнес възможности за МСП и ги интегрират по-добре в европейските и международните
стратегически вериги за създаване на стойност. Ще бъде предоставена подкрепа за разработването на стратегии за
транснационално партньорство и за осъществяване на съвместни дейности, включително за насочване на пряка
подкрепа за МСП с цел насърчаване на внедряването на модерни технологии, нисковъглеродните решения и
повишаването на уменията.
Схемата за мобилност „Еразъм за млади предприемачи“ дава възможност на нови или кандидат предприемачи да
придобият стопански опит чрез установяването на връзка с подходящ опитен предприемач от друга държава, като по
този начин се даде възможност за укрепване на предприемаческите таланти. Тя помага за справяне с безработицата и
дава възможност на съществуващите МСП да създават работни места и да увеличават своя оборот, като разширяват и
интернационализират своята дейност.
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА 03 02 — ПРОГРАМА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР (продължение)

03 02 02

(продължение)
Устойчивият туризъм ще бъде обект на специално внимание чрез действия за подкрепа на сектора. Съюзът ще подкрепя,
inter alia:
— действия за изграждане на капацитет на туристическите предприятия, по-специално МСП, в области като
устойчивостта, цифровизацията и иновациите,
— действия за насърчаване на трансграничното сътрудничество и партньорското обучение между заинтересованите
страни в областта на туризма и публичните органи, отговарящи за туризма,
— прогнози и социално-икономически анализ относно, inter alia, дългосрочната конкурентоспособност на
туристическия сектор и насърчаването на туристическите предприятия в Съюза.
Програмата осигурява ефективното насърчаване на равните възможности за всички и интегрирането на принципа на
равенство между половете.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

3 170 973 6 6 0 0

03 02 03

Европейска стандартизация и международни стандарти за финансово отчитане и одит

03 02 03 01

Европейска стандартизация
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

21 458 109

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

12 500 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансирането на европейската стандартизация и участието на
заинтересованите страни в създаването на европейски стандарти. По-специално бюджетният кредит ще подкрепя
финансово действията и субектите, посочени в членове 15 и 16 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.
Европейските стандарти играят важна роля на вътрешния пазар. Те са от жизненоважно значение за конкурентоспо
собността на предприятията, и по-специално на МСП. Те са също така основен инструмент за подкрепа на
законодателството и политиките на Съюза в някои ключови области, като например енергетиката, изменението на
климата, информационните и комуникационните технологии, устойчивото използване на ресурсите, иновациите,
безопасността на продуктите, защитата на потребителите, безопасността на работниците и условията на труд и
застаряването на населението, поради което имат положителен принос за обществото като цяло.
Дейностите по европейската стандартизация се уреждат с Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на
Съвета и се извършват посредством дългогодишно публично-частно партньорство, което е от основно значение за
постигането на целите, определени в посочения регламента, както и в общите и секторните политики на Съюза в
областта на стандартизацията.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 02 — ПРОГРАМА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР (продължение)

03 02 03

(продължение)

03 02 03 02

Международни стандарти за финансово отчитане и одит
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

8 439 058

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

4 880 729

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за постигане на специфичната цел за подкрепа на
разработването на висококачествени стандарти за финансово отчитане и одит, улесняване на интегрирането им в
законодателството на Съюза и насърчаване на иновациите и развитието на най-добри практики в областта на
корпоративното отчитане. Финансирането от Съюза за тези дейности е от жизненоважно значение за оказване на
подкрепа за разработването на международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), които са съобразени с
интересите на Съюза и които са в съответствие с правната рамка на вътрешния пазар, за насърчаване на най-добрите
практики в корпоративната отчетност в по-широк план (по-специално в областта на нефинансовото отчитане и
отчитането по отношение на устойчивостта, включително в областта на климата) и за подкрепа на публичния надзор за
прозрачното разработване на международни стандарти за одит (МСО).
Бюджетните кредити могат да се използват за действия в подкрепа на разработването, прилагането, оценяването и
мониторинга на стандарти за финансово отчитане, корпоративна отчетност и одит, като по този начин се допринася за
прозрачността на капиталовите пазари в Съюза и се повишава защитата на инвеститорите, финансовата стабилност и
финансирането за устойчиво развитие.

03 02 04

Предоставяне на възможности на потребителите и гражданското общество и осигуряване на високо
равнище на защита на потребителите и безопасност на продуктите, включително участие на
крайните ползватели в изготвянето на политиката в областта на финансовите услуги

03 02 04 01

Осигуряване на високо равнище на защита на потребителите и безопасност на продуктите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

22 964 531

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

6 920 585

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за постигане на специфичната цел за насърчаване на
интересите на потребителите и осигуряване на високо равнище на защита на потребителите и безопасност на
продуктите чрез предоставяне на възможности, подкрепа и информация на потребителите, предприятията и
гражданското общество осигуряване на високо равнище на защита на потребителите, устойчиво потребление и
безопасност на продуктите, по-специално чрез подкрепа на компетентните правоприлагащи органи и представителните
организации на потребителите и действия за сътрудничество; гарантиране на достъпа на всички потребители до правна
защита; и предоставяне на подходяща информация за пазарите и потребителите.
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КОМИСИЯ
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03 02 04

(продължение)

03 02 04 01

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

03 02 04 02

620 042 6 6 0 0

Участие на крайните ползватели в изготвянето на политиката в областта на финансовите услуги
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 493 537

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 079 153

Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за постигане на специфичната цел за повишаване на
участието на потребителите, другите крайни ползватели на финансови услуги и гражданското общество в изготвянето
на политиката областта на финансовите услуги и насърчаване на по-доброто разбиране на финансовия сектор.

Бюджетният кредит може да бъде използван за подкрепа на научни изследвания; установяване на въпроси, които са от
значение за изготвянето на политиката на Съюза за защита на интересите на потребителите в областта на финансовите
услуги; повишаване на осведомеността, разпространение на информация, образование и обучение за потребителите,
другите крайни ползватели на финансови услуги и неспециалистите; засилване на взаимодействието между членове на
организации, представляващи интересите на потребителите и другите крайни ползватели на финансови услуги;
застъпничество и насоки за политиките; насърчаване на обществения и общия интерес във финансовия сектор и в
нормативната уредба на Съюза. Бюджетният кредит ще даде възможност за съфинансиране на такива дейности
(включително във връзка с финансирането за устойчиво развитие, прехода към нисковъглеродна икономика и
изменението на климата), предприети от две организации с нестопанска цел (Finance Watch и Better Finance), както и
други потенциални бенефициери, ако се появят такива.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

2 838 6 6 0 0

L 93/526

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 02 — ПРОГРАМА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР (продължение)

03 02 05

Изготвяне и разпространение на висококачествена статистика за Европа

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

74 000 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

8 600 000

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— събиране на статистически данни и провеждане на изследвания, а също проучвания и разработване на показатели и
критерии за сравнение,
— проучвания на качеството и дейности за подобряване на качеството на статистиката,
— обработване, разпространение, популяризиране и пускане на пазара на статистическа информация,
— разработване, поддръжка и модернизация на информационни системи и инфраструктура, свързани с прилагането и
наблюдението на прилагането на мерките по тази статия,
— базирана на риска контролна дейност на място в организациите, които участват в изготвянето на статистическа
информация в държавите членки, най-вече за подкрепа на икономическото управление на Съюза,
— подкрепа за мрежи за сътрудничество и подкрепа за организации, чиито основни цели и дейности са
популяризиране и подкрепа за прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика, както и внедряване
на нови методи за изготвяне на европейска статистика,
— услуги, предоставени от външни експерти,
— курсове за обучение по статистика за статистици,
— разходи за закупуване на документация,
— субсидиране и такси за членство в международни статистически асоциации,
— събиране на информация, необходима за изготвяне на обобщения годишен доклад за икономическото и социалното
състояние на Съюза въз основа на икономически данни и структурни показатели и критерии за сравнение,
— разходи, възникнали във връзка с обучението на национални статистици и във връзка с политиката на
сътрудничество в областта на статистиката с трети държави, разходи за обмен на служители, информационни
срещи, заплащане на услуги, предоставени във връзка с дооценките по заплащането на длъжностните лица и другия
персонал,
— сътрудничество с Европейската магистърска програма по програми с цел разработване на научни изследвания в
областта на официалната статистика, насърчаване на съвместни проекти за преподаване и практическо обучение в
рамките на Европейската статистическа система,
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(продължение)
— разходи за закупуване на данни и за достъп на отделите на Комисията до външни бази данни,
— разработване на нови модулни техники,
— предоставяне, по искане на Комисията или на друга институция на Съюза, на статистическа информация,
необходима за преценяване на размера, наблюдение и оценка на разходите на Съюза. Това ще подобри
изпълнението на финансовата и бюджетната политика (съставяне на бюджета и периодично преразглеждане на
многогодишната финансова рамка) и ще създаде условия за съставянето на средносрочни и дългосрочни данни за
финансирането на Съюза.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).

03 02 06

ЕАСТ—ЕИП

1 498 500 6 6 0 0

Други целеви приходи

4 290 598 6 0 3 0

Допринасяне за високо ниво на защита на здравето и благосъстоянието на хората, животните и
растенията

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

220 714 540

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

18 703 000

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа на мерки с цел допринасяне за високо ниво на защита на здравето на
хората, животните и растенията по цялата хранителна верига и в свързаните области, като действия в областите на
хуманното отношение към животните, устойчивото производство и потребление на храни, измамите с храни,
координираните програми за контрол, цифровизацията, антимикробната резистентност и предотвратяването на
разхищението на храни.

Действията за хуманно отношение към животните имат за цел да подкрепят иновативни проекти, с които се заменят,
намаляват или усъвършенстват настоящите практики, които са в ущърб на хуманното отношение към животните, както
и дейности по събиране на данни и обучение. Освен това ще има инициативи за подобряване на устойчивото
използване на материали за опаковане на храни и съдове и прибори за хранене като начин за постигане на целта на
кръговата икономика и за принос към стратегията за нулево замърсяване.
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03 02 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

03 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на малките и средните предприятия, включително „Програмата за
конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME)“ (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

62 200 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

135 298 400

Плащания

143 900 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

125 729 918,91

Плащания

108 946 490,02

Забележки
Предишни статии
02 02 01

02 02 51

Правно основание
Решение 89/490/ЕИО на Съвета от 28 юли 1989 г. за подобряване на бизнес средата и насърчаване на развитието на
предприятията, и по-специално малките и средните предприятия, в Общността (OВ L 239, 16.8.1989 г., стр. 33).
Решение 91/179/ЕИО на Съвета от 25 март 1991 г. за приемане на мандата на Международната изследователска група
за медта (ОВ L 89, 10.4.1991 г., стр. 39).
Решение 91/319/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г. за преработване на програмата за подобряване на бизнес средата и
насърчаване на развитието на предприятията, и по-специално малките и средните предприятия, в Общността (OВ
L 175, 4.7.1991 г., стр. 32).
Решение 91/537/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. за приемане на мандата на Международната изследователска
група за никела (ОВ L 293, 24.10.1991 г., стр. 23).
Решение 92/278/EИО на Съвета от 18 май 1992 г. относно потвърждаване на консолидирането на Центъра за
промишлено сътрудничество ЕО—Япония (ОВ L 144, 26.5.1992 г., стр. 19).
Решение 93/379/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно многогодишна програма за мерки на Общността за
засилване на приоритетните области и гарантиране на непрекъснатостта и консолидирането на политиката за
предприятията, и по-специално малките и средните предприятия, в Общността (OВ L 161, 2.7.1993 г., стр. 68).
Решение 96/413/ЕО на Съвета от 25 юни 1996 г. относно прилагането на програма за действие на Общността за защита
на конкурентоспособността на европейската промишленост (ОВ L 167, 6.7.1996 г., стр. 55).

17.3.2021 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/529
КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 02 — ПРОГРАМА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР (продължение)

03 02 99

(продължение)

03 02 99 01

(продължение)
Решение 97/15/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно трета многогодишна програма за малките и средните
предприятия (МСП) в Европейския съюз (1997—2000 г.) (OВ L 6, 10.1.1997 г., стр. 25).
Решение 98/347/ЕО на Съвета от 19 май 1998 г. относно мерките за финансова помощ за малките и средните
предприятия (МСП), които са иновационни и създават работни места — инициативата за растеж и заетост (ОВ L 155,
29.5.1998 г., стр. 43).
Решение 2000/819/ЕО на Съвета от 20 декември 2000 г. относно многогодишна програма за предприятия и
предприемачество, и по-специално за малките и средните предприятия (МСП) (2001—2005 г.) (OВ L 333, 29.12.2000
г., стр. 84).
Решение 2001/221/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно участието на Общността в Международната
изследователска група по оловото и цинка (ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 21).
Решение 2002/651/ЕО на Съвета от 22 юли 2002 г. относно участието на Общността в Международната група за
изследване на каучука (ОВ L 215, 10.8.2002 г., стр. 13).
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури
на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на
Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).
Решение № 593/2004/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 юли 2004 г. за изменение на Решение
2000/819/EО на Съвета относно многогодишна програма за предприятия и предприемачество, и по-специално за
малките и средните предприятия (МСП) (2001—2005 г.) (OВ L 268, 16.8.2004 г., стр. 3).
Решение № 1776/2005/EО на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. за изменение на Решение
2000/819/EО на Съвета относно многогодишна програма за предприятия и предприемачество, и по-специално за
малките и средните предприятия (МСП) (2001—2005 г.) (OВ L 289, 3.11.2005 г., стр. 14).
Решение 2006/77/EО на Комисията от 23 декември 2005 г. за учредяване на Група на високо равнище по конкурентос
пособност, енергия и околна среда (ОВ L 36, 8.2.2006 г., стр. 43).
Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова
програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).
Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма
за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна
на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33). NB: В много езици има течаща и към този момент
поправка на този Регламент що се отнася до наименованието на програмата COSME, която би била отразена на много
места в този раздел.
Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на
правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания
и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81).
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03 02 99 02

Приключване на предишни мерки в областите безопасност на храните и фуражите, здраве на животните, хуманно
отношение към животните и здраве на растенията (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

227 685 366

Поети задължения

272 156 000

Плащания

238 331 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

286 989 000,—

Плащания

238 943 097,38

Забележки
Предишни статии
17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 51

Правно основание
Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите
принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност
на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1), и
по-специално член 50 от него.
Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични
мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на
Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).
Директива 66/401/EИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури (ОВ 125,
11.7.1966 г., стр. 2298/66).
Директива 66/402/EИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от зърнени култури (ОВ 125,
11.7.1966 г., стр. 2309/66).
Директива 68/193/ЕИО на Съвета от 9 април 1968 г. относно търговията с материал за вегетативно размножаване на
лози (ОВ L 93, 17.4.1968 г., стр. 15).
Решение 94/800/EC на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се
отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните
преговори (1986—1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1), и по-специално член 5 от него, Оценка на риска и
определяне на подходящо ниво на санитарна или фитосанитарна защита, от глава „Споразумение за санитарните и
фитосанитарните мерки“.
Директива 1999/105/ЕО на Съвета от 22 декември 1999 г. относно търговията с горски репродуктивен материал (ОВ
L 11, 15.1.2000 г., стр. 17), по-специално член 11, параграф 1 от нея.
Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни
видове (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1), и по-специално член 17 от нея.
Директива 2002/54/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от цвекло (ОВ L 193, 20.7.2002 г.,
стр. 12).
Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (ОВ L 193,
20.7.2002 г., стр. 33).
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Директива 2002/56/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията с посадъчен материал от картофи (ОВ L 193,
20.7.2002 г., стр. 60).
Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни
култури (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74).
Директива 2008/72/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен
материал, различен от семена (ОВ L 205, 1.8.2008 г., стр. 28).
Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в
храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива
2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и на Регламент (ЕО) № 258/97 (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7).
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в
храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).
Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и
определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент
(ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и на Директива 2000/13/ЕО (ОВ L 354,
31.12.2008 г., стр. 34).
Директива 98/56/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно търговията с посадъчeн материал на декоративни растения
(ОВ L 226, 13.8.1998 г., стр. 16).
Директива 1999/105/ЕО на Съвета от 22 декември 1999 г. относно търговията с горски репродуктивен материал (ОВ
L 11, 15.1.2000 г., стр. 17), по-специално член 11, параграф 1 от нея.
Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на
вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169,
10.7.2000 г., стр. 1).
Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни
видове (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1), и по-специално член 17 от нея.
Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол,
провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и
правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (OВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално
допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или
животински произход (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета от 30 януари 2006 г. за определяне на специфични мерки за селското
стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (ОВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 1).
Директива 2008/90/ЕО на Съвета от 29 септември 2008 г. относно търговията на посадъчен материал от овощни
растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (ОВ L 267, 8.10.2008 г., стр. 8).
Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (OВ L 155, 18.6.2009
г., стр. 30).
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Приключване на предишни дейности и програми в областта на потребителите (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

19 500 000

Поети задължения

27 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

25 000 000

26 647 000,—

Плащания

24 039 391,47

Забележки
Предишни статии
33 04 01

33 04 51

Правно основание
Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на
продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).
Регламент (EС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на
потребителски спорове и за изменение на Регламент (EО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/EО (Регламент за ОРС за
потребители) (ОВ L 165, 18.6.2013, стр. 1).
Регламент (ЕС) № 254/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно многогодишна
програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. и за отмяна на Решение № 1926/2006/ЕО (ОВ L 84, 20.3.2014 г.,
стр. 42).
Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството
между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите, и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 1).

03 02 99 04

Приключване на предишни програми, свързани със стандартизацията, финансовото отчитане и финансовите услуги,
одита и статистиката (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

78 072 328

Поети задължения

108 054 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

102 739 500

105 691 997,43

Забележки
Предишни статии и позиции
02 03 02 01

02 03 02 02

12 02 03

12 02 08

29 02 01

29 02 51

Плащания

82 314 405,39
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Правно основание
Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (ОВ L 52, 22.2.1997
г., стр. 1).
Решение № 507/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съвкупността от действия
по отношение на трансевропейската мрежа за събиране, производство и разпространение на статистически данни за
търговията със стоки в рамките на Общността и между Общността и страни, които не са членки (Edicom) (ОВ L 76,
16.3.2001 г., стр. 1).
Решение № 2367/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно статистическата
програма на Общността от 2003 до 2007 г. (OВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 1).
Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова
програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).
Решение № 1926/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на програма за
действие на Общността в областта на политиката за защита на потребителите (2007—2013 г.) (ОВ L 404, 30.12.2006
г., стр. 39).
Регламент (ЕО) № 614/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно финансовия инструмент
за околна среда (LIFE+) (OВ L 149, 9.6.2007 г., стр. 17).
Решение № 1578/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. относно статистическата
програма на Общността за периода 2008—2012 г. (ОВ L 344, 28.12.2007 г., стр. 15).
Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската
статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа
информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно
статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен
комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).
Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската
стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО,
95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (OB L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).
Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно Европейската
статистическа програма за периода 2013 — 2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).
Регламент (ЕС) № 258/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програма на
Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014—2020 г. и за
отмяна на Решение № 716/2009/ЕО (ОВ L 105, 8.4.2014 г., стр. 1).
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Регламент (EС) 2017/826 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаване на програма на Съюза в
подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и другите крайни ползватели на
финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017—2020 г.
(ОВ L 129, 19.5.2017 г., стр. 17).

03 02 99 05

Приключване на предишни дейности в областта на вътрешния пазар и финансовите услуги (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

27 181 985

Поети задължения

41 318 355

Плащания

35 785 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

39 330 475,60

Плащания

34 256 367,01

Забележки
Предишни статии
02 03 01

02 03 04

12 02 01

14 04 01

Правно основание
Директива 75/107/ЕИО на Съвета от 19 декември 1974 г. относно сближаване на законодателствата на държавитечленки по отношение на бутилки, използвани като измервателни съдове (ОВ L 42, 15.2.1975 г., стр. 14).
Директива 75/324/EИО на Съвета от 20 май 1975 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки
по отношение на аерозолните опаковки (ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 40).
Директива 76/211/ЕИО на Съвета от 20 януари 1976 г. относно сближаване на законодателствата на държавите
членки относно определянето на теглото и обема на някои продукти в готови опаковки (ОВ L 46, 21.2.1976 г., стр. 1).
Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно сближаването на законодателствата на държавитечленки, свързани с козметични продукти (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169).
Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 март 1977 г. относно улесняване на ефективното упражняване от адвокатите
на свободата на предоставяне на услуги (ОВ L 78, 26.3.1977 г., стр. 17).
Директива 80/181/ЕИО на Съвета от 20 декември 1979 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки
относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО (ОВ L 39, 15.2.1980 г., стр. 40).
Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби на държавите-членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока
(ОВ L 210, 7.8.1985 г., стр. 29).
Директива 89/105/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно прозрачността на мерките, регулиращи цените на
лекарствени продукти за употреба от човека и включването им в обхвата на националните системи за здравно
осигуряване (OB L 40, 11.2.1989 г., стр. 8).
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Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. относно сближаване на законодателството на държавите-членки,
свързано с активните имплантируеми медицински изделия (ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17).
Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие
(ОВ L 256, 13.9.1991 г., стр. 51).
Директива 91/671/EИО на Съвета от 16 декември 1991 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки
във връзка със задължителното използване на обезопасителни колани в моторните превозни средства под 3,5 тона. (OВ
L 373, 31.12.1991 г., стр. 26).
Решение 8300/92 на Съвета от 21 септември 1992 г. за разрешаване на Комисията да преговаря за сключването на
споразумения между Общността и някои страни, които не са членки на Европейския съюз, относно взаимно
признаване.
Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 г. относно оценка и контрол на рисковете от съществуващите
вещества (ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1).
Директива 93/15/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. за хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на пазара
и надзора на взривни вещества с гражданско предназначение (ОВ L 121, 15.5.1993 г., стр. 20).
Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).
Решение 93/465/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. относно модулите за различните фази на процедурите за оценяване
на съответствието и правилата за поставяне и използване на маркировката за съответствие СЕ, които са предназначени
за използване в директивите за техническо хармонизиране (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 23).
Решение 94/358/ЕО на Съвета от 16 юни 1994 г. за приемане от името на Европейската общност на Конвенцията за
разработване на Европейската фармакопея (OВ L 158, 25.6.1994 г., стр. 17).
Решение 8453/97 на Съвета за потвърждаване на тълкуването от страна на комитета по член 113 на решението на
Съвета от 21 септември 1992 г. относно указания за Комисията за договаряне на европейски споразумения за оценка
на съответствието.
Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно улесняване на постоянното
упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията
(OJ L 77, 14.3.1998 г., стр. 36).
Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно диагностичните
медицински изделия in vitro (ОВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 2679/98 на Съвета от 7 декември 1998 г. относно функционирането на вътрешния пазар по
отношение на свободното движение на стоки между държавите-членки (ОВ L 337, 12.12.1998 г., стр. 8).
Директива 1999/4/EO на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. относно екстрактите от кафе и
екстрактите от цикория (ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 26).
Директива 1999/36/EО на Съвета от 29 април 1999 г. относно транспортируемото оборудване под налягане (ОВ
L 138, 1.6.1999 г., стр. 20).
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Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000 г. за сближаване на законодателствата на
държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите (ОВ L 162,
3.7.2000 г., стр. 1).
Директива 2000/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно борбата със забавяне на
плащане по търговските сделки (ОВ L 200, 8.8.2000 г., стр. 35).
Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за
ветеринарните лекарствени продукти (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1).
Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на
Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за
употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 37, 13.2.2003 г.,
стр. 19).
Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъци от електрическо
и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24).
Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава на Европейското кооперативно дружество
(SCE) (ОВ L 207, 18.8.2003 г., стp. 1).
Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (ОВ
L 304, 21.11.2003 г., стр. 1).
Регламент (EО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно прекурсорите на
наркотичните вещества (OВ L 47, 18.2.2004 г., стр. 1).
Директива 2004/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно инспектирането и
верифицирането на добрата лабораторна практика (ДЛП) (ОВ L 50, 20.2.2004 г., стр. 28).
Директива 2004/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно хармонизиране на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прилагането на принципите на добра
лабораторна практика и верифицирането на тяхното прилагане при изпитвания на химически вещества) (ОВ L 50,
20.2.2004 г., стр. 44).
Регламент (EО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (OВ
L 104, 8.4.2004 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури
на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на
Европейска агенция по лекарствата (OВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).
Директива 2004/22/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно измервателните уреди (ОВ
L 135, 30.4.2004 г., стр. 1).
Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на
професионалните квалификации ( ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22)

17.3.2021 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/537
КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 02 — ПРОГРАМА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР (продължение)

03 02 99

(продължение)

03 02 99 05

(продължение)
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията,
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за
изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО)
№ 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО,
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно емисиите на климатични
системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 161, 14.6.2006 г.,
стр. 12).
Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за определяне на правила за
номиналните количества за предварително опаковани продукти, за отмяна на директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО
на Съвета и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 17).
Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на
процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на
пазара в други държави-членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 21).
Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за
акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти (OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).
Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането
на пазара на продукти и за отмяна на Директива 93/465/ЕИО на Съвета (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви
67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно одобряването на типа
на моторни превозни средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в
движението по пътищата, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на Директиви 2003/102/ЕО
и 2005/66/ЕО (OВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно одобрение на типа на
моторни превозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 35, 4.2.2009 г.,
стр. 32).
Директива 2009/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно везните с неавтоматично
действие (ОВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 6).
Директива 2009/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите разпоредби за
измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол (ОВ L 106, 28.4.2009 г., стр. 7).
Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за
трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1).
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Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските
играчки (ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1).
Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на
процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в
областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ L 216, 20.8.2009 г.,
стр. 76).
Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за
определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г.,
стр. 10).
Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за
одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи,
компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1)
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани
условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88,
4.4.2011 г., стр. 5).
Регламент (ЕC) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. относно наименованията
на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния
влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета и на директиви 96/73/ЕО и 2008/121/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (OB L 272, 18.10.2011 г., стр. 1).
Договор за функционирането на Европейския съюз , по-специално членове 34—36 от него.
Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на
законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (ОВ L 178, 28.6.2013 г.,
стр. 27).
Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и
надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и
надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52).
Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за
концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1)
Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за
отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65)
Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки
от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
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Директива 2014/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на
законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на везни с неавтоматично действие (ОВ L 96,
29.3.2014 г., стр. 107).
Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на
законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (ОВ L 96, 29.3.2014 г.,
стр. 149).
Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на търговския
режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009 на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно нивото на шума от
моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за
отмяна на Директива 70/157/ЕИО (ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 131).
Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за връщане на паметници на
културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 1024/2012 (ОВ L 159, 28.5.2014, стр. 1).
Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за
предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното
общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на
Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от
леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и
техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на
Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2017/2400 на Комисията от 12 декември 2017 г. за изпълнение на Регламент (ЕО) № 595/2009 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на емисиите на CO2и разхода на гориво на тежките
превозни средства и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС)
№ 582/2011 на Комисията (ОВ L 349, 29.12.2017 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на
пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли,
предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за
отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).
Директиви и регламенти на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на новия подход в някои сектори,
като машините, електромагнитната съвместимост, радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно
оборудване, електрическото оборудване с ниско напрежение, личните предпазни средства, асансьорите, експлозивните
атмосфери, медицинската апаратура, играчките, оборудването под налягане, газовите уреди, строителството,
оперативната съвместимост на железопътните системи, плавателните съдове с развлекателна цел, гумите, експлозивите,
пиротехническите изделия, кабелните инсталации и т.н.
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Директиви на Съвета, приети за премахване на техническите бариери пред търговията в областите, които не са
обхванати от „новия подход“.
Задача, която произтича от прерогативите на Комисията на институционално равнище, както е предвидено в член 58,
параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС)
№ 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и
(ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1).
Актове за справка
Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007
на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от
леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и
техническо обслужване на превозни средства.(OВ L 199 28.7.2008 г., стp. 1).
Регламент (ЕС) № 406/2010 на Комисията от 26 април 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 79/2009 на
Европейския парламент и на Съвета относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород
(ОВ L 122, 18.5.2010 г., стр. 1)
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 г. относно процедурата за издаване на
европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 27).

03 02 99 06

Приключване на предишни програми, свързани с дружественото право (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

900 000

Поети задължения

900 000

Плащания

1 300 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

900 000,—

Плащания

788 752,51

Забележки
Предишна позиция
33 02 03 01

Правно основание
Задача, която произтича от прерогативите на Комисията на институционално равнище, съгласно член 58, параграф 2 от
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.07.2018 г., стр. 1).
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L 93/541
КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 03 — ПРОГРАМА НА ЕС ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

03 03

ПРОГРАМА НА ЕС ЗА
БОРБА С ИЗМАМИТЕ

03 03 01

Предотвратяване и
борба с измамите,
корупцията и всички
други незаконни дей
ности, засягащи
финансовите инте
реси на Съюза

1

15 160 000

6 668 473

Подкрепа за докладва
нето на нередности,
включително на
измами

1

929 000

766 709

Предоставяне на
финансиране за
действия, извършвани
в съответствие с
Регламент (ЕО)
№ 515/97

1

7 964 000

1 294 080

03 03 02

03 03 03

03 03 99

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети
задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

03 03 99 01 Приключване на пре
дишни действия в
областта на борбата с
измамите (преди 2021 г.) 1

—

15 029 000

23 896 600

20 206 853 23 044 498,91 21 350 180,30

142,06

Статия 03 03 99 —
Междинен сбор

—

15 029 000

23 896 600

20 206 853 23 044 498,91 21 350 180,30

142,06

Глава 03 03 — Общо

24 053 000

23 758 262

23 896 600

20 206 853 23 044 498,91 21 350 180,30

89,86

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на:
— защитата на финансовите интереси на Съюза.
— подкрепата за взаимопомощ между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между тях
и Комисията, за да се гарантира правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и
земеделските въпроси.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

L 93/542

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 03 — ПРОГРАМА НА ЕС ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (продължение)

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 30 май 2018 г., за
създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите (COM(2018)0386).

03 03 01

Предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всички други незаконни дейности, засягащи
финансовите интереси на Съюза

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

15 160 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

6 668 473

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на защитата на финансовите интереси на Съюза.
Програмата на ЕС за борба с измамите допринася за:
— развитие на дейностите на равнището на Съюза и на държавите членки за противодействие на измамите, корупцията
и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, включително борбата срещу
контрабандата и фалшифицирането на цигари,
— засилване на транснационалното сътрудничество и координация на равнището на Съюза между органите на
държавите членки, Комисията и Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и по-специално по отношение
на ефективността и ефикасността на трансграничните операции,
— ефективно предотвратяване на измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите
интереси на Съюза, чрез осигуряване на съвместно специализирано обучение за служителите на националните и
регионалните административни структури и за други заинтересовани страни.

03 03 02

Подкрепа за докладването на нередности, включително на измами

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

929 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

766 709

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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L 93/543
КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 03 — ПРОГРАМА НА ЕС ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (продължение)

03 03 02

(продължение)
Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разработването и поддръжката на Системата за управление на
нередностите (IMS), която представлява сигурно електронно комуникационно средство, улесняващо изпълнението на
задължението на държавите членки да докладват, управляват и анализират откритите нередности, включително
измамите, по отношение на споделеното управление и фондовете за предприсъединителна помощ от бюджета на Съюза.

03 03 03

Предоставяне на финансиране за действия, извършвани в съответствие с Регламент (ЕО) № 515/97

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

7 964 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

1 294 080

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— подкрепата за взаимопомощ по митнически въпроси чрез осигуряване на сигурни инструменти за обмен на
информация за съвместни операции и специфични модули и бази данни за обмен на митническа информация за
борба с измамите, като Митническата информационна система,
— разработването и поддръжката на сигурни средства за електронна комуникация, с помощта на които държавите
членки да изпълняват задължението си да докладват за нередности, открити в земеделските, структурните и
кохезионните фондове, във фонда за рибарството, както и в предприсъединителната помощ.

Правно основание
Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на
държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на
законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1), и по-специално
членове 23 и 42а от него.

03 03 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

L 93/544
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 03 — ПРОГРАМА НА ЕС ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (продължение)

03 03 99

(продължение)

03 03 99 01

Приключване на предишни действия в областта на борбата с измамите (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

—

Бюджетни кредити 2020

Плащания

15 029 000

Поети задължения

23 896 600

Плащания

20 206 853

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

23 044 498,91

Плащания

21 350 180,30

Забележки
Предишни статии
24 02 01

24 02 51

24 04 01

Правно основание
Решение № 804/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно създаване на програма за
действие на Общността за насърчаване на дейности в областта на защита на финансовите интереси на Общността
(програма „Херкулес“) (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 9).
Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за създаване на програма за
насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес
III“) и за отмяна на Решение № 804/2004/ЕО (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 6), и по-специално член 4 от него.
Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на
държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на
законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1), изменен с
Регламент (ЕС) 2015/1525 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. (ОВ L 243, 18.9.2015 г.,
стр. 1), и по-специално членове 23 и 42а от него.
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L 93/545
КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 04 — СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ( „ФИСКАЛИС“)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

1

35 915 550

8 545 655

1

p.m.

24 000 000

32 993 000

27 400 000 32 570 000,— 30 703 000,—

127,93

Статия 03 04 99 —
Междинен сбор

p.m.

24 000 000

32 993 000

27 400 000 32 570 000,— 30 703 000,—

127,93

Глава 03 04 — Общо

35 915 550

32 545 655

32 993 000

27 400 000 32 570 000,— 30 703 000,—

94,34

03 04 01

Сътрудничество в
областта на
данъчното облагане (
„Фискалис“)

Плащания

Поети
задължения

%
Плащания
2019/
2021

Плащания

СЪТРУДНИЧЕСТВО В
ОБЛАСТТА НА
ДАНЪЧНОТО ОБЛА
ГАНЕ ( „ФИСКАЛИС“)

Поети
задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

03 04

03 04 99

ФР

Плащания

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

03 04 99 01 Приключване на пре
дишни програми в
областта на данъчното
облагане (преди 2021 г.)

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите за подкрепа на данъчната политика,
данъчното сътрудничество и изграждането на административния капацитет, в т.ч. компетентностите на служителите и
разработването и експлоатацията на европейските електронни системи.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 8 юни 2018 г., за
създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане (COM(2018)0443).

L 93/546
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17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 04 — СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ( „ФИСКАЛИС“) (продължение)

03 04 01

Сътрудничество в областта на данъчното облагане ( „Фискалис“)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

35 915 550

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

8 545 655

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на срещи и подобни събития по конкретни поводи; структурирано
сътрудничество въз основа на проекти; действия за изграждане на ИТ капацитета (по-конкретно разработване и
експлоатация на европейските електронни системи); действия по изграждане на компетентностите и способностите на
служителите; помощни и други действия, в т.ч.:
— подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на програма
„Фискалис“, както и за оценяване на постигането на нейните цели,
— проучвания,
— срещи на експерти,
— информационни и комуникационни действия,
— дейности във връзка с нововъведения, по-конкретно инициативи за доказване на осъществимостта на идеи, пилотни
инициативи и инициативи за изпитване на прототипи,
— съвместно разработени комуникационни действия,
— разходи, свързани с информационнотехнологични мрежи, предназначени за обработка и обмен на информация, в т.
ч. институционални информационнотехнологични инструменти и друга техническа и административна помощ,
необходима във връзка с управлението на програма „Фискалис“,
— всякакви други действия, които са необходими за постигането на целите на Програмата или го подпомагат.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Държави кандидатки и потенциални кан
дидати от Западните Балкани

430 000 6 0 3 2

Други целеви приходи

400 000
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L 93/547
КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 04 — СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ( „ФИСКАЛИС“) (продължение)

03 04 99

Приключване на предишни програми и дейности
Забележки
Бюджетният кредит по тази статия е предназначен за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

03 04 99 01

Приключване на предишни програми в областта на данъчното облагане (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

24 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

32 993 000

Плащания

27 400 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

32 570 000,—

Плащания

30 703 000,—

Забележки
Предишна статия
14 03 01

Правно основание
Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма
за действие за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане в Европейския съюз за периода
2014—2020 г. ( „Фискалис 2020“) и за отмяна на Решение № 1482/2007/ЕО (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 25), и
по-специално член 5 от него.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 05 — СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МИТНИЦИТЕ ( „МИТНИЦИ“)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

03 05

СЪТРУДНИЧЕСТВО В
ОБЛАСТТА НА МИТНИ
ЦИТЕ ( „МИТНИЦИ“)

03 05 01

Сътрудничество в
областта на митни
ците ( „Митници“)

03 05 99

ФР

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети
задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

1

126 587 000

25 000 000

1

p.m.

61 000 000

75 164 000

75 200 000 78 286 000,— 79 477 000,—

130,29

Статия 03 05 99 —
Междинен сбор

p.m.

61 000 000

75 164 000

75 200 000 78 286 000,— 79 477 000,—

130,29

Глава 03 05 — Общо

126 587 000

86 000 000

75 164 000

75 200 000 78 286 000,— 79 477 000,—

92,42

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

03 05 99 01 Приключване на пре
дишни програми в
областта на митниците
(преди 2021 г.)

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите за подкрепа на митническия съюз и
митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки,
обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и
едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 8 юни 2018 г., за
създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (COM(2018)0442).

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/549
КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 05 — СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МИТНИЦИТЕ ( „МИТНИЦИ“) (продължение)

03 05 01

Сътрудничество в областта на митниците ( „Митници“)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

126 587 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

25 000 000

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на срещи и подобни събития по конкретни поводи; структурирано
сътрудничество въз основа на проекти; действия за изграждане на ИТ капацитета (по-конкретно разработване и
експлоатация на европейските електронни системи); действия по изграждане на компетентностите и способностите на
служителите; помощни и други действия, в т.ч.:
— подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на програма „Митници“,
както и за оценяване на постигането на нейните цели,
— проучвания,
— срещи на експерти,
— информационни и комуникационни действия,
— дейности във връзка с нововъведения, по-конкретно инициативи за доказване на осъществимостта на идеи, пилотни
инициативи и инициативи за изпитване на прототипи,
— съвместно разработени комуникационни действия,
— разходи, свързани с информационнотехнологични мрежи, предназначени за обработка и обмен на информация, в т.
ч. институционални информационнотехнологични инструменти и друга техническа и административна помощ,
необходима във връзка с управлението на програма „Митници“,
— всякакви други действия, които са необходими за постигането на целите на програма „Митници“ или го подпомагат.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Държави кандидатки и потенциални кан
дидати от Западните Балкани

930 000 6 0 3 3

Други целеви приходи

562 636
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 05 — СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МИТНИЦИТЕ ( „МИТНИЦИ“) (продължение)

03 05 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

03 05 99 01

Приключване на предишни програми в областта на митниците (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

61 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

75 164 000

Плащания

75 200 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

78 286 000,—

Плащания

79 477 000,—

Забележки
Предишни статии
14 02 01

14 02 51

Правно основание
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на
изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).
Решение 2000/305/ЕО на Съвета от 30 март 2000 г. за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма
между Европейската общност и Швейцария относно разширяване прилагането на общата съобщителна мрежа/общия
системен интерфейс (CCN/CSI) в рамките на Конвенцията за общ режим на транзит (ОВ L 102, 27.4.2000 г., стр. 50).
Решение 2000/506/ЕО на Съвета от 31 юли 2000 г. за сключването на Споразумение под формата на размяна на писма
между Европейската общност и Швейцария, отнасящо се до разширяването на общата комуникационна мрежа/общите
системи за интерфейс (CCN/CSI) в рамките на Конвенцията за общ режим на транзит (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 35).
Решение № 253/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2003 г. за приемане на програма за
действие на митническите администрации в Общността ( „Митници 2007“) (OВ L 36, 12.2.2003 г., стр. 1).
Решение № 624/2007/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на програма за
действие за митниците в Общността ( „Митници 2013“) (OВ L 154, 14.6.2007 г., стр. 25).
Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в
митниците и търговията (ОВ L 23, 26.1.2008 г., стр. 21).
Регламент (ЕО) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Митнически
кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) (ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 05 — СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МИТНИЦИТЕ ( „МИТНИЦИ“) (продължение)

03 05 99

(продължение)

03 05 99 01

(продължение)
Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма
за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. ( „Митници 2020“) и за отмяна на Решение
№ 624/2007/ЕО (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 209), и по-специално член 5 от него.
Задача, която произтича от прерогативите на Комисията на институционално равнище, съгласно член 58, параграф 2 от
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.07.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

03 10

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
АГЕНЦИИ

03 10 01

Европейска агенция по
химикали

ФР

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

03 10 01 01 Европейска агенция по
химикали — законода
телство в областта на
химикалите

1

62 261 005

62 261 005

58 827 657

03 10 01 02 Европейска агенция по
химикали — дейности в
областта на законода
телството за биоцидите

1

10 213 163

10 213 163

6 430 708

72 474 168

72 474 168

1

17 819 468

Европейски орган за
застраховане и профе
сионално пенсионно
осигуряване (EIOPA)
1
Европейски орган за
ценни книжа и пазари
(ESMA)

Статия 03 10 01 —
Междинен сбор
03 10 02
03 10 03

03 10 04

Европейски банков
орган (ЕБО)

Глава 03 10 — Общо

1

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети
задължения

Плащания

58 827 657 53 681 765,43 53 681 765,43

6 430 708

1 882 170,—

%
Плащания
2019/
2021

86,22

1 882 169,18

18,43

65 258 365

65 258 365 55 563 935,43 55 563 934,61

76,67

17 819 468

17 557 718

17 557 718 16 668 256,— 16 668 256,—

93,54

12 140 600

12 140 600

10 447 667

10 447 667 10 014 234,— 10 014 234,—

82,49

19 003 911

19 003 911

16 633 800

16 633 800 13 565 160,— 13 565 160,—

71,38

121 438 147 121 438 147 109 897 550 109 897 550 95 811 585,43 95 811 584,61

78,90

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите за персонал и административните
разходи на децентрализираните агенции (дялове 1 и 2), както и на оперативните им разходи, свързани с работната
програма (дял 3), ако е приложимо.

Щатните разписания на агенциите са поместени в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.

Агенциите трябва да уведомят Европейския парламент и Съвета за направените прехвърляния между бюджетните
кредити за оперативни разходи и бюджетните кредити за административни разходи.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, сумите,
възстановени съгласно член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно
рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70
от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1), и
всички други целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни
кредити и до изпълнение по настоящата глава.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

03 10 01

Европейска агенция по химикали

03 10 01 01

Европейска агенция по химикали — законодателство в областта на химикалите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

62 261 005

Плащания

62 261 005

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

58 827 657

Плащания

58 827 657

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

53 681 765,43

Плащания

53 681 765,43

Забележки

Предишна статия
02 03 03

Съгласно член 96 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 приходите на Европейската агенция по химикали се състоят от
субсидия от Съюза, вписана в общия бюджет на Съюза (раздел „Комисия“), заплащаните от предприятията такси и
всеки доброволен принос от държавите членки.

През 2021 г. приходите на Агенцията от такси и плащания и прехвърленият от предходната година излишък няма да са
достатъчни, за да покрият очакваните разходи на Агенцията. Необходима е изравнителна вноска от Съюза.
Общ принос на Съюза

63 614 564

от който — сума от възстановяването на излишък
(приходи, статия 6 6 2)

1 353 559

Сума, вписана в бюджета

62 261 005

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета):
ЕАСТ—ЕИП

1 681 047 6 6 0 0

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията,
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за
изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО)
№ 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО,
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР

ГЛАВА 03 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

03 10 01

(продължение)

03 10 01 01

(продължение)
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви
67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

03 10 01 02

Европейска агенция по химикали — дейности в областта на законодателството за биоцидите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

10 213 163

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

10 213 163

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

6 430 708

6 430 708

Поети задължения

1 882 170,—

Плащания

1 882 169,18

Забележки

Предишна статия
17 04 07

Съгласно член 78 от Регламент (ЕО) № 528/2012 приходите на Европейската агенция по химикалите се състоят от
субсидия от Съюза, вписана в общия бюджет на Съюза (раздел „Комисия“), таксите, плащани на Агенцията по силата на
посочения регламент, всички плащания към Агенцията за услуги, които предоставя по посочения регламент и всякакви
доброволни вноски от държавите членки.

През 2021 г. приходите на Агенцията от такси и плащания и прехвърленият от предходната година излишък няма да са
достатъчни, за да покрият очакваните разходи на Агенцията. Необходима е изравнителна вноска от Съюза.
Общ принос на Съюза

10 348 160

от който — сума от възстановяването на излишък
(приходи, статия 6 6 2)

134 997

Сума, вписана в бюджета

10 213 163

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета):
ЕАСТ—ЕИП

275 755 6 6 0 0

Правно основание

Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на
пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).
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03 10 02

Европейски банков орган (ЕБО)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

17 819 468

Плащания

17 819 468

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

17 557 718

Плащания

17 557 718

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

16 668 256,—

Плащания

16 668 256,—

Забележки
Предишна статия
12 02 04

Предвид ДФЕС, и по-специално член 114 от него, както и Регламент (ЕС) № 1093/2010 Европейският банков орган
(ЕБО) е част от Европейската система за финансов надзор (ЕСФН). Основната цел на ЕСФН е да гарантира, че правилата,
приложими към финансовия сектор, се прилагат по подходящ начин за запазване на финансовата стабилност и за
осигуряване на доверие във финансовата система като цяло и на достатъчна защита за потребителите на финансови
услуги.
Общ принос на Съюза

18 506 940

от който — сума от възстановяването на излишък
(приходи, статия 6 6 2)

687 472

Сума, вписана в бюджета

17 819 468

В допълнение към приноса на Съюза, приходите на ЕБО включват също принос на националните публични органи на
държавите членки, компетентни да извършват надзора на финансовите институции, както и принос на националните
публични органи на държавите от ЕАСТ.

Правно основание
Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски
надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение
2009/78/ЕО на Комисията (OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

03 10 03

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

12 140 600

Плащания

12 140 600

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

10 447 667

Плащания

10 447 667

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

10 014 234,—

Плащания

10 014 234,—
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03 10 03

(продължение)
Забележки
Предишна статия
12 02 05

Предвид ДФЕС, и по-специално член 114 от него, както и Регламент (ЕС) № 1094/2010 Европейският орган за
застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) е част от Европейската система за финансов надзор
(ЕСФН). Основната цел на ЕСФН е да гарантира, че правилата, приложими към финансовия сектор, се прилагат по
подходящ начин за запазване на финансовата стабилност и за осигуряване на доверие във финансовата система като
цяло и на достатъчна защита за потребителите на финансови услуги.
Общ принос на Съюза

12 140 600

от който — сума от възстановяването на излишък
(приходи, статия 6 6 2)
Сума, вписана в бюджета

12 140 600

В допълнение към приноса на Съюза, приходите на EIOPA включват също принос на националните публични органи на
държавите членки, компетентни да извършват надзора на финансовите институции, както и принос на националните
публични органи на държавите от ЕАСТ.

Правно основание
Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски
надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение
№ 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

03 10 04

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

19 003 911

Забележки
Предишна статия
12 02 06

Плащания

19 003 911

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

16 633 800

Плащания

16 633 800

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

13 565 160,—

Плащания

13 565 160,—
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Предвид ДФЕС, и по-специално член 114 от него, както и Регламент (ЕС) № 1095/2010 Европейският орган за ценни
книжа и пазари (ESMA) е част от Европейската система за финансов надзор (ЕСФН). Основната цел на ЕСФН е да
гарантира, че правилата, приложими към финансовия сектор, се прилагат по подходящ начин за запазване на
финансовата стабилност и за осигуряване на доверие във финансовата система като цяло и на достатъчна защита за
потребителите на финансови услуги.
Общ принос на Съюза

19 081 769

от който — сума от възстановяването на излишък
(приходи, статия 6 6 2)

77 858

Сума, вписана в бюджета

19 003 911

В допълнение към приноса на Съюза, приходите на ESMA включват също принос на националните публични органи на
държавите членки, компетентни да извършват надзора на участниците на финансовите пазари, принос на националните
публични органи на държавите от ЕАСТ, както и такси.
Правно основание
Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски
надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на
Решение 2009/77/ЕО на Комисията (OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
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Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети
задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

03 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ,
ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГА
ТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТ
ВИЯ

03 20 01

Пилотни проекти

1

1 540 000

5 396 190

3 750 000

7 476 998

5 189 056,—

4 304 548,—

79,77

03 20 02

Подготвителни
действия

1

6 600 000

8 331 130

5 600 000

4 376 710

2 000 000,—

1 581 442,—

18,98

03 20 03 01 Процедури за възлагане и
публикуване на
обществени поръчки за
доставки, строителство и
услуги
1

7 500 000

7 500 000

7 000 000

7 000 000

6 960 000,—

6 999 060,27

93,32

Статия 03 20 03 —
Междинен сбор

7 500 000

7 500 000

7 000 000

7 000 000

6 960 000,—

6 999 060,27

93,32

Глава 03 20 — Общо

15 640 000

21 227 320

16 350 000

18 853 708 14 149 056,— 12 885 050,27

60,70

03 20 03

03 20 01

Други действия

Пилотни проекти

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 540 000

Плащания

5 396 190

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

3 750 000

Плащания

7 476 998

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

5 189 056,—

Плащания

4 304 548,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с експериментален
характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях.
Списъкът на пилотните проекти е поместен в глава PP 03 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни действия“
към настоящия раздел.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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03 20 02

Подготвителни действия

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

6 600 000

Плащания

8 331 130

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

5 600 000

Плащания

4 376 710

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

2 000 000,—

Плащания

1 581 442,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в областта на
прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на приемането на бъдещи
действия.
Списъкът на подготвителните действия е поместен в глава PA 03 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни
действия“ към настоящия раздел.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

03 20 03

Други действия

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на действия и дейности, които не са включени в предходните
глави от настоящия дял, но за които е приет основен акт.

03 20 03 01

Процедури за възлагане и публикуване на обществени поръчки за доставки, строителство и услуги
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

7 500 000

Плащания

7 500 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

7 000 000

Плащания

7 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

6 960 000,—

Плащания

6 999 060,27
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03 20 03

(продължение)

03 20 03 01

(продължение)
Забележки
Предишна статия
26 02 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за:
— събиране, обработване, публикуване и разпространение на различни носители на обявите за обществени поръчки,
подлежащи на тръжни процедури в Съюза и в трети държави, и включване на тези обяви в електронните услуги за
обществени поръчки, предлагани от институциите за предприятия и възлагащи органи. Това включва разходите за
превод на обявите за обществени поръчки, публикувани от институциите на Съюза;
— насърчаване на използването на нови техники за събиране и разпространение с електронни средства на обявите за
обществени поръчки;
— разработване и използване на електронни услуги за обществени поръчки в различните етапи на възлагане на
обществените поръчки.
Правно основание
Регламент (ЕИО) № 2137/85 на Съвета от 25 юли 1985 г. относно Eвропейското обединение по икономически
интереси (ЕОИИ) (ОВ L 199, 31.7.1985 г., стр. 1).
Решение 94/1/ЕОВС, ЕО на Съвета и на Комисията от 13 декември 1993 г. за сключване на Споразумението за
Европейското икономическо пространство между Европейските общности, техните държави-членки и Република
Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и
Конфедерация Швейцария (ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 1).
Регламент (EО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE) (ОВ L
294, 10.11.2001 г., стр. 1).
Решение 2002/309/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията относно Споразумението за научно и технологично
сътрудничество от 4 април 2002 г. за сключване на седем споразумения с Конфедерация Швейцария (OВ L 114,
30.4.2002 г., стр. 1), и по-специално Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за
някои аспекти на държавните поръчки .
Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава на Европейското кооперативно дружество
(SCE) (ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените
услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и
(ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила
за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).
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03 20 03

(продължение)

03 20 03 01

(продължение)
Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на
процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в
областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ L 216, 20.8.2009 г.,
стр. 76) .
Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за
концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).
Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за
отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки
от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на Комисията от 2 май 2014 г. относно специфичните правила за
изпълнение на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП II) (OВ L 132, 3.5.2014 г., стр. 32).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията от 11 ноември 2015 г. за установяване на стандартните
формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за
изпълнение (ЕС) № 842/2011 (ОВ L 296, 12.11.2015 г., стр. 1).
Решение (ЕС) 2016/245 на Европейската централна банка от 9 февруари 2016 г. за определяне на правилата за
възлагане на поръчки (ЕЦБ/2016/2).
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2018/1877 на Съвета от 26 ноември 2018 г. относно финансовия регламент, приложим за 11-ия
Европейски фонд за развитие, и за отмяна на Регламент (ЕС) 215/323 (ОВ L 307, 3.12.2018 г., стр. 1).
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ДЯЛ 04 — КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

ДЯЛ 04
КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Бюджетни кредити 2021
Дял
Глава

04 01

Бюджетен ред

АДМИНИСТРАТИВНИ
РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА
КЛЪСТЕР „КОСМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО“

Поети
задължения

7 547 000

Плащания

7 547 000

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

6 500 000

Плащания

6 500 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

5 899 998,66

Плащания

5 899 998,66

04 02

КОСМИЧЕСКА ПРОГРАМА НА
СЪЮЗА
1 989 856 000 1 644 000 000 1 847 475 300 1 499 000 000 1 546 288 000,— 1 590 149 275,—

04 10

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
АГЕНЦИИ

04 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОД
ГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ,
ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ

35 900 091

35 900 091

1 000 000

250 000

34 602 619

34 602 619

32 628 363,—

35 057 088,—

Позиция 04 — Общо 2 034 303 091 1 687 697 091 1 888 577 919 1 540 102 619 1 584 816 361,66 1 631 106 361,66
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ДЯЛ 04
КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
ГЛАВА 04 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

ФР

04 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА КЛЪСТЕР „КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО“

04 01 01

Разходи за подкрепа за „Космическа про
грама на Съюза“
Глава 04 01 — Общо

1

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

7 547 000

6 500 000

5 899 998,66

78,18

7 547 000

6 500 000

5 899 998,66

78,18

Забележки
Бюджетните кредити по настоящата глава са предназначени за покриване на разходите от административно естество (за
проучвания, срещи на експерти, информационни дейности, публикации и т.н.), пряко свързани с постигането на целите
на програмите или на мерките в този клъстер, както и на всякакви други разходи за техническа и административна
помощ, които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

04 01 01

Разходи за подкрепа за „Космическа програма на Съюза“

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

7 547 000

Бюджетни кредити 2020

6 500 000

Резултат от изпълнението за 2019

5 899 998,66

Забележки
Предишни позиции
02 01 04 03

02 01 04 04

Освен разходите, описани на равнището на настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен също така за
покриване на дейностите, свързани с Форума на ползвателите, създаден с член 30 от Регламент (ЕС) № 377/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент
(ЕС) № 911/2010 (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 04 — КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

ГЛАВА 04 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО“ (продължение)

04 01 01

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

200 750 6 6 0 0

Други държави

241 000 6 0 4 1

Правно основание
Вж. глава 04 02.
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ГЛАВА 04 02 — КОСМИЧЕСКА ПРОГРАМА НА СЪЮЗА

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

04 02

КОСМИЧЕСКА ПРО
ГРАМА НА СЪЮЗА

04 02 01

„Галилео“ / EGNOS

1

1 245 474 000

557 500 000

04 02 02

„Коперник“

1

707 317 000

223 000 000

04 02 03

GOVSATCOM/SSA

1

37 065 000

18 500 000

04 02 99

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

04 02 99 01

Приключване на пре
дишни програми в
областта на спътниковата
навигация (преди
2021 г.)

1

p.m.

520 000 000

1 203 528 300

950 000 000

687 718 000,—

989 971 275,—

190,38

Приключване на про
грама „Коперник“ (2014
—2020 г.)

1

p.m.

325 000 000

643 947 000

549 000 000

858 570 000,—

600 178 000,—

184,67

Статия 04 02 99 —
Междинен сбор

p.m.

845 000 000

1 847 475 300

1 499 000 000 1 546 288 000,— 1 590 149 275,—

188,18

Глава 04 02 — Общо

1 989 856 000

1 644 000 000

1 847 475 300

1 499 000 000 1 546 288 000,— 1 590 149 275,—

96,72

04 02 99 02

Забележки

Бюджетните кредити по настоящата глава са предназначени за покриване на продължаването на разгръщането и
функционирането на услугите, предлагани от „Галилео“, EGNOS и „Коперник“, както и на подготвянето на нови
поколения на тези услуги. Те са предназначени също така за подобряване на услугите за космическо наблюдение и
проследяване (КНП) и за създаване на програма „GOVSATCOM“ за правителствени сателитни комуникации.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 8 юни 2018 г., за
създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна
на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС
(COM(2018)0447).
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ГЛАВА 04 02 — КОСМИЧЕСКА ПРОГРАМА НА СЪЮЗА (продължение)

04 02 01

„Галилео“ / EGNOS

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 245 474 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

557 500 000

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— приключването на фазата на разгръщане на програма „Галилео“ — изграждане, въвеждане и защита на космическата
и наземната инфраструктура,
— експлоатационната фаза на програма „Галилео“ — управление, поддръжка, постоянно усъвършенстване,
осъвременяване и защита на космическата и наземната инфраструктура, разработване на бъдещи поколения на
системата и адаптиране на предоставяните от нея услуги, операции по сертификация и стандартизация,
предоставяне и търговско предлагане на услуги от системата, както и всички други дейности, необходими за
гладкото функциониране на програмата.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).

04 02 02

ЕАСТ—ЕИП

33 129 608 6 6 0 0

Други държави

81 000 000 6 0 4 1

„Коперник“

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

707 317 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

223 000 000

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейностите на услугите по програма „Коперник“, съобразени с
нуждите на потребителите, приноса за осигуряването на достъп до данни от инфраструктурата за наблюдение,
необходими за услугите по програма „Коперник“ и създаването на възможности за увеличено използване на
източниците на информация от страна на частния сектор, с което се улесняват иновациите от доставчиците на услуги с
добавена стойност.
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ГЛАВА 04 02 — КОСМИЧЕСКА ПРОГРАМА НА СЪЮЗА (продължение)

04 02 02

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на останалите развойни дейности на сегашните мисии
„Сентинел“, както и започването на разработването на нови мисии.
Посоченият бюджетен кредит може да се използва за финансиране и на междусекторните дейности в рамките на
услугите или тяхното формулиране и координация, както и за координация in-situ, привличане на ползватели,
обучение и комуникация.
Освен това в подкрепа на конкурентоспособността и растежа, с този бюджетен кредит може да се финансират бизнес
инкубаторите и разпространението на данни чрез поддържане на по-стабилни и иновативни ИТ структури в Европа.
С помощта на услугите по програма „Коперник“ ще се улесни достъпът до важни данни, необходими за формулирането
на политиките на равнището на Съюза, както и на национално, регионално и местно равнище в области като селското
стопанство, наблюдението на горите, управлението на водите, транспорта, градоустройството, изменението на климата
и много други. В съответствие с член 58 от Финансовия регламент този бюджетен кредит покрива предимно
изпълнението на споразуменията за делегиране във връзка с програмата „Коперник“.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

04 02 03

18 814 632 6 6 0 0

GOVSATCOM/SSA

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

37 065 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

18 500 000

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички дейности, свързани със създаването на GOVSATCOM и
информираност за ситуацията в космоса (SSA) (който покрива компонентите на космическата програма на Съюза за
космическо наблюдение и проследяване(КНП), метеорологични явления в космическото пространство и близките до
Земята обекти (NEO)).
По компонента за GOVSATCOM капацитетът и услугите за сателитни комуникации се комбинират в обща база на
Съюза от капацитет и услуги за сателитни комуникации с подходящи изисквания за сигурност. Този компонент
включва:
а) развитието, конструирането и експлоатацията на инфраструктурата от наземния сегмент;
б) осигуряването на капацитета, услугите и оборудването на ползвателите на сателитни комуникации, които са
необходими за предоставяне на услугите за GOVSATCOM;
в) мерките, необходими за допълнителна оперативна съвместимост и стандартизация на оборудването на ползвателите
на GOVSATCOM.
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ГЛАВА 04 02 — КОСМИЧЕСКА ПРОГРАМА НА СЪЮЗА (продължение)

04 02 03

(продължение)
В рамките на компонента SSA се увеличава капацитетът за КНП с цел наблюдение, проследяване и идентифициране на
космически обекти, наблюдение на метеорологичните явления в космическото пространство и картографиране и
свързване в мрежа на капацитета на държавите членки във връзка с NEO.
Функцията във връзка с КНП подпомага следните дейности:
а) създаването, развитието и функционирането на мрежа от наземни и/или базирани в космоса датчици на държавите
членки, в това число датчици, разработени чрез Европейската космическа агенция, и датчици на Съюза, които се
експлоатират на национално ниво, за наблюдение и проследяване на обекти и за изготвяне на европейски каталог на
космическите обекти;
б) обработката и анализа на данни от КНП на национално ниво, за да се изготвя информацията от КНП и услугите за
КНП по член 54 от Регламента за космическото пространство;
в) предоставянето на услугите за КНП по член 54 на субектите, посочени в член 55 от Регламента за космическото
пространство;
г) мониторинга и търсенето на полезни взаимодействия с инициативи, насърчаващи разработването и внедряването на
технологии за извеждане от експлоатация на космически летателни апарати в края на експлоатационния срок и на
технологични системи за предотвратяване и отстраняване на космически отпадъци, както и с международните
инициативи в областта на управлението на космическия трафик;
д) техническата и административната подкрепа за осигуряване на прехода между космическата програма на Съюза и
рамката за подкрепа на КНП, създадена с Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април
2014 г. за създаване на рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (ОВ L 158, 27.5.2014 г.,
стр. 227).
Функцията във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство може да подкрепя следните дейности:
а) оценката и определянето на нуждите на ползвателите в секторите на въздухоплаването, ГНСС, електрическите мрежи
и съобщенията, като целта е набелязване на услугите във връзка с метеорологичните явления в космическото
пространство, които да се предоставят;
б) предоставянето на услугите във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство на ползвателите им
съгласно набелязаните нужди на ползвателите и техническите изисквания.
Функцията във връзка с NEO може да подкрепя следните дейности:
а) картографирането на капацитета на държавите членки за откриване и наблюдение на NEO;
б) насърчаването на работата в мрежа на съоръженията и изследователските центрове на държавите членки;
в) развитието на услугата, посочена в следващия параграф;
г) разработването на рутинна услуга за бързо реагиране, която да може да описва характеристиките на новооткритите
NEO;
д) създаването на европейски каталог на NEO.
Комисията може да координира действията на Съюза и националните публични органи, свързани с гражданската
защита, ако се установи приближаването на NEO към Земята.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

985 929 6 6 0 0

L 93/570

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 04 — КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

ГЛАВА 04 02 — КОСМИЧЕСКА ПРОГРАМА НА СЪЮЗА (продължение)

04 02 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетни кредити по тази глава са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

04 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на спътниковата навигация (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

520 000 000

Поети задължения

1 203 528 300

Плащания

950 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

687 718 000,—

Плащания

989 971 275,—

Забележки
Предишни статии
02 05 01

02 05 02

02 05 51

Правно основание
Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението
на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“) (ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за изграждане и
експлоатация на европейските навигационни спътникови системи и за отмяна на Регламент (ЕО) № 876/2002 на
Съвета и на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 1).

04 02 99 02

Приключване на програма „Коперник“ (2014—2020 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

325 000 000

Забележки
Предишни статии
02 06 01

Плащания

02 06 02

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

643 947 000

Плащания

549 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

858 570 000,—

Плащания

600 178 000,—
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L 93/571
КОМИСИЯ
ДЯЛ 04 — КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

ГЛАВА 04 02 — КОСМИЧЕСКА ПРОГРАМА НА СЪЮЗА (продължение)

04 02 99

(продължение)

04 02 99 02

(продължение)
Правно основание
Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програма
„Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010 (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).

L 93/572

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 04 — КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

ГЛАВА 04 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

04 10

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН
И АГЕНЦИИ

04 10 01

Агенция на Евро
пейския съюз за
космическата про
грама

ФР

1

Глава 04 10 —
Общо

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

%
Плащания
2019/
2021

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

35 900 091

35 900 091

34 602 619

34 602 619

32 628 363,—

35 057 088,—

97,65

35 900 091

35 900 091

34 602 619

34 602 619

32 628 363,—

35 057 088,—

97,65

Поети задължения

Плащания

Забележки
Бюджетните кредити по настоящата глава са предназначени за покриване на разходите за персонал и
административните разходи на децентрализираните агенции (дялове 1 и 2), както и на оперативните им разходи,
свързани с работната програма (дял 3), ако е приложимо.
Щатните разписания на агенциите са поместени в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Агенциите трябва да уведомят Европейския парламент и Съвета за прехвърляне на бюджетни кредити между
оперативни и административни разходи.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, сумите,
възстановени съгласно член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно
рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70
от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1), и
всички други целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни
кредити и до изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

04 10 01

Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

35 900 091

Забележки
Предишна статия
02 05 11

Плащания

35 900 091

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

34 602 619

Плащания

34 602 619

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

32 628 363,—

Плащания

35 057 088,—
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L 93/573
КОМИСИЯ
ДЯЛ 04 — КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

ГЛАВА 04 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

04 10 01

(продължение)
Приходите на Агенцията включват субсидия от Съюза, вписана в общия бюджет на Европейския съюз, за да се осигури
баланс между приходите и разходите.
Разходите на Агенцията включват разходи за персонал, администрация и инфраструктура, оперативни разходи и
разходи, свързани с функционирането на Съвета за акредитация на сигурността, включително на подчинените му
органи, и договорите и споразуменията, сключени от Агенцията с цел изпълнение на поверените ѝ функции.
Общ принос на Съюза

36 107 280

от който — сума от възстановяването на излишък
(приходи, статия 6 6 2)

207 189

Сума, вписана в бюджета

35 900 091

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

954 942 6 6 0 0

Други целеви приходи

745 058 6 0 4 1

Правно основание
Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на структури за управление на
европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския
парламент и на Съвета (ОВ L 276, 20.10.2010 г, стр. 11).
Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за изграждане и
експлоатация на европейските навигационни спътникови системи и за отмяна на Регламент (ЕО) № 876/2002 на
Съвета и на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 1).
Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 8 юни 2018 г., за
създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна
на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС
(COM(2018)0447).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 04 — КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

ГЛАВА 04 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

04 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ,
ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРО
ГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ

04 20 01

Пилотни проекти

ФР

2.1

Глава 04 20 —
Общо

04 20 01

Поети
задължения

Плащания

1 000 000

250 000

1 000 000

250 000

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

Пилотни проекти
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 000 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки
Нова статия
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с
експериментален характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях.
Списъкът на пилотните проекти е поместен в глава PP 04 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни действия“
към настоящия раздел.
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и
(ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1), и по-специално член 58, параграф 2, буква a).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ДЯЛ 05
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Дял
Глава

05 01

05 02

Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР
„РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И
СБЛИЖАВАНЕ“
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИО
НАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР)

05 03

КОХЕЗИОНЕН ФОНД (КФ)

05 04

ПОДКРЕПА ЗА ОБЩНОСТТА НА
КИПЪРСКИТЕ ТУРЦИ

05 20

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Бюджетен ред

15 807 475

Плащания

23 113 695

Плащания

Поети задължения

Плащания

23 113 695

23 183 458,25

23 183 458,25

29 234 393 000 33 865 032 884 32 149 925 102 30 269 956 469

31 276 592 405,60

26 452 761 068,16

6 130 057 000 11 837 302 553 11 863 709 317 10 369 790 696

11 470 554 735,73

8 962 543 317,88

33 000 000

35 762 000

37 000 000

35 122 000,—

34 500 000,—

4 273 900

4 600 000

10 653 539

300 000,—

8 729 892,—

Позиция 05 — Общо 35 410 370 000 45 755 416 812 44 077 110 114 40 710 514 399

42 805 752 599,58

35 481 717 736,29

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИ
ТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ
И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

30 112 525

15 807 475

Поети задължения

p.m.

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ДЯЛ 05
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ
ГЛАВА 05 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

05 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА КЛЪСТЕР „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И
СБЛИЖАВАНЕ“

05 01 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР)

ФР

Бюджетни кредити
2021

05 01 01 01 Разходи за подкрепа за Европейския фонд за
регионално развитие

2.1

5 008 000

05 01 01 76 Изпълнителна агенция за Европейския съвет по
иновациите и за МСП — финансов принос от
междурегионални иновационни инвестиции

2.1

914 000

Статия 05 01 01 — Междинен сбор
05 01 02

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

10 860 000

11 066 922,18

220,98

5 922 000

10 860 000

11 066 922,18

186,88

Разходи за подкрепа за Кохезионния фонд

05 01 02 01 Разходи за подкрепа за Кохезионния фонд

2.1

1 538 000

4 140 000

4 128 645,07

268,44

05 01 02 64 Изпълнителна агенция за иновации и мрежи —
финансов принос от Кохезионния фонд за
приключване на предходни програми

2.1

6 161 793

6 161 793

6 038 766,—

98

05 01 02 74 Европейска изпълнителна агенция за климата,
инфраструктурата и околната среда — финансов
принос от Кохезионния фонд
2.1

312 207
8 012 000

10 301 793

10 167 411,07

126,90

1 873 475

1 951 902

1 949 125,—

104,04

15 807 475

23 113 695

23 183 458,25

146,66

Статия 05 01 02 — Междинен сбор
05 01 03

Разходи за подкрепа за подкрепата за
общността на кипърските турци
Глава 05 01 — Общо

2.2

Забележки

Бюджетните кредити по настоящата глава са предназначени за покриване на разходите от административно естество (за
проучвания, срещи на експерти, информационни дейности, публикации и т.н.), пряко свързани с постигането на целите
на програмите или на мерките в този клъстер, както и на всякакви други разходи за техническа и административна
помощ, които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ“ (продължение)

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

05 01 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

05 01 01 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за регионално развитие
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

5 008 000

Резултат от изпълнението за 2019

10 860 000

11 066 922,18

Забележки
Предишна позиция
13 01 04 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансираната от ЕФРР техническа помощ, предвидена в
член 29 от предложение за регламент COM(2018)375 (РОР).
Той може да се използва, по-специално, за покриване на:
— разходи за подкрепа (представителни разходи, обучения, срещи, командировки и писмени преводи);
— разходи за външен персонал в централата (договорно нает персонал, командировани национални експерти или нает
чрез агенция персонал), включително командировки, свързани с външния персонал, финансиран от този бюджетен
кредит.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

10 556 227

5040

Актове за справка
Вж. глава 05 02.

05 01 01 76

Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП — финансов принос от междурегионални
иновационни инвестиции
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

914 000

Резултат от изпълнението за 2019
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BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/579

КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ“ (продължение)

05 01 01

(продължение)

05 01 01 76

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит представлява приносът за покриване на административните разходи за персонал и оперативните
разходи на Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, които произтичат от участието ѝ в
управлението на междурегионалните иновационни инвестиции.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (OВ L 50, 15.2.2021 г., стр.
9).
Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 29 май 2018 г.,
относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от
Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (COM(2018)374).
Решение C(2021) 949 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за Европейския съвет по иновациите и за МСП с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на
Съюза в областта на „Иновативна Европа“, единния пазар и междурегионалните инвестиции в иновации, и включващи
по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.

05 01 02

Разходи за подкрепа за Кохезионния фонд

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на финансираната от КФ техническа помощ,
предвидена в член 29 от предложение за регламент COM(2018)375 (РОР).
Те може да се използват, по-специално, за покриване на:
— разходи за подкрепа (представителни разходи, обучения, срещи, командировки и писмени преводи);
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ“ (продължение)

05 01 02

(продължение)
— разходи за външен персонал в централата (договорно нает персонал, командировани национални експерти или нает
чрез агенция персонал), включително командировки, свързани с външния персонал, финансиран от този бюджетен
кредит.
Актове за справка
Вж. глава 05 03.

05 01 02 01

Разходи за подкрепа за Кохезионния фонд
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 538 000

Бюджетни кредити 2020

4 140 000

Резултат от изпълнението за 2019

4 128 645,07

Забележки
Предишна позиция
13 01 04 03

05 01 02 64

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи — финансов принос от Кохезионния фонд за приключване на предходни
програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

6 161 793

Бюджетни кредити 2020

6 161 793

Резултат от изпълнението за 2019

6 038 766,—

Забележки
Предишна позиция
06 01 06 03

Този бюджетен кредит представлява приносът за покриване на административните разходи за персонал и оперативните
разходи на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи, които произтичат от участието ѝ в управлението на
наследения финансов пакет по Кохезионния фонд за Механизма за свързване на Европа.
Щатното разписание на Изпълнителната агенцията е поместено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ“ (продължение)

05 01 02

(продължение)

05 01 02 64

(продължение)
Актове за справка
Решение C(2007) 5282 на Комисията от 5 ноември 2007 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция за
трансевропейска транспортна мрежа с цел изпълнение на задачите, свързани с прилагането на програмите на Общността
за отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейската транспортна мрежа, включващо по-специално
изпълнението на бюджетните кредити, вписани в бюджета на Общността.
Решение за изпълнение 2013/801/ЕС на Комисията от 23 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
иновации и мрежи и за отмяна на Решение 2007/60/ЕО (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 65).
Решение C(2013) 9235 на Комисията от 23 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за иновациите и мрежите с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на Съюза в областта на
инфраструктурата на транспорта, енергетиката и телекомуникациите и в областта на научните изследвания и
иновациите в сферата на транспорта и енергетиката и включващи, по-специално, изпълнение на бюджетни кредити,
записани в общия бюджет на Съюза.
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 6 юни 2018 г., за
създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС)
№ 283/2014 (COM(2018)438).

05 01 02 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — финансов принос от Кохезионния
фонд
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

312 207

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит представлява приносът за покриване на административните разходи за персонал и оперативните
разходи на Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, които произтичат от
участието ѝ в управлението на финансовия пакет по Кохезионния фонд за „Механизъм за свързване на Европа“.
Щатното разписание на Изпълнителната агенция е поместено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ“ (продължение)

05 01 02

(продължение)

05 01 02 74

(продължение)
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (OВ L 50, 15.2.2021 г., стр.
9).
Актове за справка
Вж. глава 05 03.
Решение C(2021) 947 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда с цел изпълнение на задачи, свързани с
осъществяването на програми на Съюза в областта на транспортната и енергийната инфраструктура, на научните
изследвания и иновациите в сферата на климата, енергетиката и мобилността, на околната среда, на природата и
биологичното разнообразие, на прехода към нисковъглеродните технологии и на морското дело и рибарството, и
включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза, и тези, произтичащи
от външни целеви приходи.

05 01 03

Разходи за подкрепа за подкрепата за общността на кипърските турци

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 873 475

Бюджетни кредити 2020

1 951 902

Резултат от изпълнението за 2019

1 949 125,—

Забележки
Предишна позиция
13 01 04 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на мерките за техническа помощ за подкрепа на икономическото
развитие на общността на кипърските турци, по-специално:
— разходи, свързани с подготовка, оценяване, одобрение, проследяване, контрол, одит и оценка на многогодишни
програми и/или отделни операции и проекти по програмата за помощ. Тези действия могат да включват договори за
техническа помощ, проучвания, краткосрочни експертни консултации, срещи, обмяна на опит, създаване на мрежи,
прояви за повишаване на информираността, популярността и разбирането, включително разработване на
комуникационни стратегии и институционална комуникация относно политическите приоритети на Съюза,
обучителни дейности и публикации, пряко свързани с постигането на целта на програмата, както и всякакви други
осъществявани от Комисията мерки за подкрепа,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ“ (продължение)

05 01 03

(продължение)
— разходи за техническа и административна помощ, които не включват задачи, свързани с упражняването на
публична власт, възложени от Комисията на външни изпълнители по ad hoc договори за услуги в полза на
общността на кипърските турци и Комисията,
— инсталиране, експлоатация и взаимно свързване на компютърни системи за управление, наблюдение и оценка,
— подобряване на методите за оценка и обмен на информация за практиките в тази област,
— научноизследователска дейност по съответните въпроси и разпространение на резултатите от тях,
— разходи за външен персонал в централата, както и в Службата за подпомагане на програмата на ЕС (EUPSO) в
Никозия (договорно нает персонал, командировани национални експерти или нает чрез агенция персонал) до
1 873 475 EUR, включително командировките, свързани с външния персонал, финансиран по тази позиция.
Този бюджетен кредит е предназначен също за подкрепа на административното обучение и сътрудничеството с
неправителствени организации и социалните партньори.
Правно основание
Вж. глава 05 04.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

Плащания

05 02

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
(ЕФРР)

05 02 01

ЕФРР — Оперативни
разходи

2.1

29 064 310 499

1 181 392 527

05 02 02

ЕФРР — Оперативна
техническа помощ

2.1

96 419 103

35 504 052

Европейска инициатива
за градовете
2.1

73 663 398

59 003 869

05 02 03
05 02 04

Фонд за справедлив
преход (ФСП) — принос
от „Европейския фонд
за регионално развитие
(ЕФРР)“
2.1

p.m.

p.m.

05 02 05

ЕФРР — финансиране
по REACT-EU

05 02 05 01

ЕФРР — оперативни
разходи — финансиране
по REACT-EU

2.1

p.m.

p.m.

ЕФРР — оперативна
техническа помощ —
финансиране по REAC
T-EU

2.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 05 02

Статия 05 02 05 —
Междинен сбор
05 02 99

Приключване на пре
дишни програми и дей
ности

05 02 99 01

Приключване на Евро
пейския фонд за регио
нално развитие (ЕФРР) —
оперативни разходи (преди
2021 г.)
2.1

p.m.

05 02 99 02

Приключване на „ЕФРР —
оперативна техническа
помощ (преди 2021 г.)
2.1

p.m.

31 951 250

Приключване на ЕФРР —
статия 25 — статия 11
(преди 2021 г.)

2.1

p.m.

3 000 000

Приключване на ЕФРР —
Иновативни действия в
сферата на устойчивото
градско развитие (преди
2021 г.)

2.1

p.m.

21 028 007

05 02 99 03

05 02 99 04

Статия 05 02 99 —
Междинен сбор
Глава 05 02 — Общо

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

32 533 153 179 32 015 483 266 30 135 723 158 31 145 705 946,— 26 341 330 485,53

80,97

66 249 783

75 651 088,60

59 201 022,83

185,29

2 700 000

0,—

8 041 263,—

268,04

65 283 528

55 235 371,—

44 188 296,80

210,14

32 589 132 436 32 149 925 102 30 269 956 469 31 276 592 405,60 26 452 761 068,16

81,17

29 234 393 000 33 865 032 884 32 149 925 102 30 269 956 469 31 276 592 405,60 26 452 761 068,16

78,11

p.m.

78 101 757

% Плащания
2019/2021

p.m.

56 340 079
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР) (продължение)

Забележки
Подкрепа от ЕФРР по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и цел „Европейско териториално сътрудничество“
(Interreg) през програмния период 2021—2027 г.
Тя ще покрива следните три категории региони:
— по-слабо развити региони с БВП на глава от населението под 75 % от средния БВП за Съюза,
— региони в преход с БВП на глава от населението между 75 % и 100 % от средния БВП за Съюза,
— по-силно развити региони с БВП на глава от населението над 100 % от средния БВП за Съюза.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
Освен това, в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г., външните целеви приходи,
произтичащи от постъпления от Инструмента за възстановяване , вписани в приходната част на бюджета, водят до
отпускане на бюджетни кредити за програми, финансирани по REACT-EU в рамките на дялове 05 и 07, в размер на
общо 50 620 000 000 EUR поети задължения. Сумите, посочени в бюджетните забележки по съответните бюджетни
редове в настоящия дял, предоставят информация за очаквания размер на правните задължения през 2021 г.

Правно основание
Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата, предизвикана от COVID-19 (ОВ L 433I, 22.12.2020
г., стр. 23).
Регламент (ЕС) 2020/2221 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. за изменение на Регламент
(ЕС) № 1303/2013 по отношение на допълнителните средства и уредбата за изпълнение с цел оказване на помощ за
улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните
последици от нея и за подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)
(ОВ L 437, 28.12.2020 г., стр. 30).

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 29 май 2018 г.,
относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд (COM(2018)372).
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 29 май 2018 г.,
относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст (COM(2018)
373).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР) (продължение)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 29 май 2018 г.,
относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от
Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (COM(2018)374).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 14 януари 2020 г., за
създаване на Фонда за справедлив преход (COM(2020)22).

Изменено предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 28 май 2020
г., за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и
финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление
на границите и визите (COM(2020) 450).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 28 май 2020 г.,
относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд (COM(2020)452).

Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 28 май 2020
г., за създаване на Фонда за справедлив преход (COM(2020)460).

05 02 01

ЕФРР — Оперативни разходи

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

29 064 310 499

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

1 181 392 527

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на подкрепата от ЕФРР по цел „Инвестиции за растеж и работни
места“ и цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) през програмния период 2021—2027 г.

Той ще покрива следните три категории региони:
— по-слабо развити региони с БВП на глава от населението под 75 % от средния БВП за Съюза,
— региони в преход с БВП на глава от населението между 75 % и 100 % от средния БВП за Съюза,
— по-силно развити региони с БВП на глава от населението над 100 % от средния БВП за Съюза.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР) (продължение)

05 02 02

ЕФРР — Оперативна техническа помощ

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

96 419 103

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

35 504 052

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансираната от ЕФРР техническа помощ, предвидена в
член 29 от предложение за регламент COM(2018)375 (РОР).
Техническата помощ може да подкрепя действия за подготовка, мониторинг, контрол, одит, оценка, комуникация,
включително институционална комуникация относно политическите приоритети на Съюза, видимост, както и всички
действия за административна и техническа помощ, необходими за прилагането на законодателството относно
средствата на Съюза и, където е уместно, заедно с трети държави.
Тя може да се използва, по-специално, за покриване на:
— разходите за информационни технологии, включително институционални информационнотехнологични системи,
— разходите за комуникации, включително институционална комуникация,
— разходите за проучвания и оценки.

05 02 03

Европейска инициатива за градовете

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

73 663 398

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

59 003 869

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа на Европейската инициатива за градовете, предвидена в член 10 от
предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 29 май 2018 г.,
относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд (COM(2018)372).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР) (продължение)

05 02 03

(продължение)
Той има за цел укрепване на интегрирания и основания на участието подход към устойчивото градско развитие и
осигуряване на по-силна връзка със съответните политики на Съюза, и по-специално инвестициите в рамките на
политиката на сближаване. Това ще стане, като се улеснят и подкрепят сътрудничеството и изграждането на капацитет
от действащите лица в градовете, иновативните действия, знанията, разработването на политики и комуникацията в
областта на устойчивото градско развитие.

05 02 04

Фонд за справедлив преход (ФСП) — принос от „Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за допълване на средствата от ФСП, които държавите членки ще получат, и
засилване на ефекта на лоста в регионите, които са най-силно засегнати от прехода към неутралност по отношение на
климата. В измененото предложение на Комисията за Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР) се предвижда
задължителен трансфер от ЕФРР и/или ЕСФ+, който възлиза на най-малко 1,5 пъти и най-много 3 пъти разпределените
по ФСП средства. Решението за прехвърляне на средства от ЕФРР и ЕСФ+ ще бъде взето въз основа на предизвика
телствата, установени в плановете за териториален преход. В споразуменията за партньорство ще трябва да бъде
включено неокончателно предвиждано финансиране, a трансферите ще се извършват в рамките на програмите. Поради
това общият трансфер от ЕФРР ще бъде известен едва след приемането на програмите.

05 02 05

ЕФРР — финансиране по REACT-EU

05 02 05 01

ЕФРР — оперативни разходи — финансиране по REACT-EU
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР) (продължение)

05 02 05

(продължение)

05 02 05 01

(продължение)
Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за предоставяната от ЕФРР подкрепа по цел
„Инвестиции за растеж и работни места“, за да се подпомогнат операциите, стимулиращи възстановяването след криза в
контекста на пандемията от COVID-19, в регионите, в които икономиката и работните места са по-силно засегнати, и
подготвящи екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на техните икономики.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

05 02 05 02

27 748 655 290

5040

ЕФРР — оперативна техническа помощ — финансиране по REACT-EU
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа на мерките за подготовка, мониторинг, техническа помощ, оценка,
одит и контрол, както и на програмата за институционална комуникация, които са необходими за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1303/2013, както е предвидено в членове 58 и 118 от посочения регламент.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

05 02 99

97 498 483

5040

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години, и включват предварителното финансиране за програми за периода 2014—2020 г.,
като се вземат предвид насоките, предоставени от Европейския съвет.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР) (продължение)

05 02 99

(продължение)

05 02 99 01

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — оперативни разходи (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

32 533 153 179

32 015 483 266

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

30 135 723 158

Плащания

31 145 705 946,— 26 341 330 485,53

Забележки
Предишни статии и позиции
13 03 01

13 03 02

13 03 03

13 03 04

13 03 05

13 03 06

13 03 07

13 03 13

13 03 16

13 03 17

13 03 18

13 03 19

13 03 60

13 03 61

13 03 62

13 03 63

13 03 64 01

13 05 03 01

13 05 63 01

22 04 03 02

22 04 52

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

2 938 535 553 6 1 0 1

Правно основание
Регламент (ЕИО) № 2052/88 на Съвета от 24 юни 1988 г. относно задачите на структурните фондове и тяхната
ефективност и относно координиране на техните дейности между тях самите и с операциите на Европейската
инвестиционна банка и другите съществуващи финансови инструменти (OВ L 185, 15.7.1988 г., стр. 9).
Регламент (ЕИО) № 4253/88 на Съвета от 19 декември 1988 г. относно определяне на разпоредби за прилагането на
Регламент (ЕИО) № 2052/88 по отношение на координирането на дейностите на различните структурни фондове
между тях самите и с операциите на Европейската инвестиционна банка и другите съществуващи финансови
инструменти (OВ L 374, 31.12.1988 г., стр. 1).
Регламент (ЕИО) № 4254/88 на Съвета от 19 декември 1988 г. относно определяне на разпоредби за прилагането на
Регламент (ЕИО) № 2052/88 по отношение на Европейския фонд за регионално развитие (OВ L 374, 31.12.1988 г.,
стр. 15).
Регламент (ЕИО) № 4255/88 на Съвета от 19 декември 1988 г. относно определяне на разпоредби за прилагането на
Регламент (ЕИО) № 2052/88 по отношение на Европейския социален фонд (OВ L 374, 31.12.1988 г., стр. 21).
Регламент (EО) № 1260/1999 на Съвета oт 21 юни 1999 г. относно определянето на общи разпоредби за структурните
фондове (OВ L 161, 26.6.1999 г., стp. 1).
Решение 1999/501/ЕО на Комисията от 1 юли 1999 г. относно определяне на индикативно временно разпределение по
държави членки на бюджетните кредити за поети задължения за цел 1 на структурните фондове за периода 2000—
2006 г. (OВ L 194, 27.7.1999 г., стр. 49), и по-специално съображение 5 от него.
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Регламент (ЕО) № 1783/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 1999 г. относно Европейския фонд за
регионално развитие (OВ L 213, 13.8.1999 г., стр. 1).
Решение C(2001) 638 на Комисията относно одобряването на структурна помощ на Общността за оперативната
програма на ЕС за мир и помирение (програма „PEACE II“) по цел 1 в Северна Ирландия (Обединеното кралство) и в
граничния район (Ирландия).
Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за
регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/1999 (OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999
(ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).
Регламент (EО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ
(ИПП) (OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82).
Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи
разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство (OВ L 310, 9.11.2006 г., стр.
1).
Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални
разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално
сътрудничество“ (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 259).
Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския
фонд за регионално развитие и относно специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и
работни места“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 11).
Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Европейски
инструмент за съседство (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 27).
Актове за справка
Заключения на Европейския съвет в Брюксел от 15 и 16 декември 2005 г.
Заключения на Европейския съвет в Берлин от 24 и 25 март 1999 г., и по-специално параграф 44, буква б).
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Заключения на Европейския съвет в Брюксел от 17 и 18 юни 2004 г., и по-специално параграф 49.
Съобщение на Комисията до държавите членки от 28 април 2000 г. за определяне на насоки за инициатива на
Общността за икономическо и социално възраждане на градове и квартали в криза с цел насърчаване на устойчивото
градско развитие (URBAN II) (ОВ C 141, 19.5.2000 г., стр. 8).
Известие на Комисията до държавите членки от 13 май 1992 г. за определяне на насоки за оперативни програми, които
държавите членки са поканени да създадат в рамките на инициативата на Общността за райони, силно зависещи от
текстилния и шивашкия сектор (RETEX) (ОВ C 142, 4.6.1992 г., стр. 5).
Известие на Комисията до държавите членки от 15 юни 1994 г. за определяне на насоки за общи безвъзмездни средства
или интегрирани оперативни програми, за които държавите членки са поканени да подадат молби за помощ в рамките
на инициативата на Общността относно преструктурирането на рибарския сектор (PESCA) (ОВ C 180, 1.7.1994 г.,
стр. 1).
Известие на Комисията до държавите членки от 15 юни 1994 г. за определяне на насоки за оперативните програми,
които държавите членки са поканени да създадат в рамките на инициативата на Общността за градските райони
(URBAN) (ОВ C 180, 1.7.1994 г., стр. 6).
Известие на Комисията до държавите членки от 15 юни 1994 г. за определяне на насоки за оперативни програми или
общи безвъзмездни средства, които те са поканени да предложат в рамките на инициативата на Общността относно
адаптирането на малките и средните предприятия към единния пазар (инициатива за МСП) (ОВ C 180, 1.7.1994 г.,
стр. 10).
Известие на Комисията до държавите членки от 15 юни 1994 г. за определяне на насоки за инициативата RETEX (ОВ
C 180, 1.7.1994 г., стр. 17).
Известие на Комисията до държавите членки от 15 юни 1994 г. за определяне на насоки за оперативни програми или
общи безвъзмездни средства, които държавите членки са поканени да създадат в рамките на инициативата на
Общността за конверсия на отбраната (Konver) (ОВ C 180, 1.7.1994 г., стр. 18).
Известие на Комисията до държавите членки от 15 юни 1994 г. за определяне на насоки за оперативни програми или
общи безвъзмездни средства, които държавите членки са поканени да създадат в рамките на инициативата на
Общността за икономическа конверсия на районите, силно зависими от стоманодобивната и металообработващата
промишленост (Resider II) (ОВ C 180, 1.7.1994 г., стр. 22).
Известие на Комисията до държавите членки от 15 юни 1994 г. за определяне на насоки за оперативни програми или
общи безвъзмездни средства, които държавите членки са поканени да създадат в рамките на инициативата на
Общността за икономическата конверсия на районите, силно зависими от миннодобивната промишленост (Rechar II)
(ОВ C 180, 1.7.1994 г., стр. 26).
Известие на Комисията до държавите членки от 15 юни 1994 г. за определяне на насоки за оперативни програми или
общи безвъзмездни средства, които държавите членки са поканени да предложат в рамките на инициативата на
Общността „Адаптация на работната сила към промените в промишлеността“ (Adapt), целяща да насърчи заетостта и
адаптирането на работната сила към промените в промишлеността (ОВ C 180, 1.7.1994 г., стр. 30).
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Известие на Комисията до държавите членки от 15 юни 1994 г. за определяне на насоки за оперативни програми или
общи безвъзмездни средства, които държавите членки са поканени да предложат в рамките на инициативата на
Общността „Заетост и развитие на човешките ресурси“, целяща да насърчи нарастване на заетостта, главно като се
развиват човешките ресурси (Employment) (ОВ C 180, 1.7.1994 г., стр. 36).
Известие на Комисията до държавите членки от 15 юни 1994 г. за определяне на насоки за оперативни програми,
които държавите членки са поканени да създадат в рамките на инициативата на Общността за най-отдалечените
райони (REGIS II) (ОВ C 180, 1.7.1994 г., стр. 44).
Известие на Комисията до държавите членки от 15 юни 1994 г. за определяне на насоки за общи безвъзмездни средства
или интегрирани оперативни програми, за които държавите членки са поканени да подадат молби за помощ в рамките
на инициативата на Общността за развитие на селските райони (Leader II) (ОВ C 180, 1.7.1994 г., стр. 48).
Известие на Комисията до държавите членки от 15 юни 1994 г. за определяне на насоки за оперативни програми,
които държавите членки са поканени да създадат в рамките на инициативата на Общността относно развитието на
граничните райони, трансграничното сътрудничество и избрани енергийни мрежи (Interreg II) (ОВ C 180, 1.7.1994 г.,
стр. 60).
Известие на Комисията до държавите членки от 16 май 1995 г. за определяне на насоки за инициатива в рамките на
специалната поддържаща програма за мир и помирение в Северна Ирландия и граничните графства на Ирландия (Peace
I) (ОВ C 186, 20.7.1995 г., стр. 3).
Известие на Комисията до държавите членки от 8 май 1996 г. за определяне на насоки за оперативни програми, които
държавите членки са поканени да създадат в рамките на инициативата на Общността за градските райони (Urban) (ОВ
C 200, 10.7.1996 г., стр. 4).
Известие на Комисията до държавите членки от 8 май 1996 г. за определяне на изменени насоки за оперативни
програми или общи безвъзмездни средства, които държавите членки са поканени да предложат в рамките на
инициативата на Общността за заетост и развитие на човешките ресурси, целяща да насърчи нарастване на заетостта,
главно като се развиват човешките ресурси (ОВ C 200, 10.7.1996 г., стр. 13).
Известие на Комисията до държавите членки от 8 май 1996 г. за определяне на изменени насоки за оперативни
програми или общи безвъзмездни средства, които държавите членки са поканени да предложат в рамките на
инициативата на Общността за адаптация на работната сила към промените в промишлеността (Adapt), целяща да
насърчи нарастване на заетостта и адаптиране на работната сила към промените в промишлеността (ОВ C 200,
10.7.1996 г., стр. 7).
Известие на Комисията до държавите членки от 8 май 1996 г. за определяне на насоки за оперативни програми, които
държавите членки са поканени да създадат в рамките на инициативата на Общността „Interreg“ относно
трансграничното сътрудничество в пространственото планиране (Interreg II C) (ОВ C 200, 10.7.1996 г., стр. 23).
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на
регионите от 26 ноември 1997 г. относно специалната програма за подкрепа на мира и разбирателството в Северна
Ирландия и граничните графства на Ирландия (1995—1999 г.) (Peace I) (COM(97)642).
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Съобщение на Комисията от 2 септември 2004 г. за определяне на насоките за инициатива на Общността за
трансевропейско сътрудничество, целящо да насърчи хармоничното и балансирано развитие на европейската територия
(Interreg III) (ОВ C 226, 10.9.2004 г., стр. 2).

05 02 99 02

Приключване на „ЕФРР — оперативна техническа помощ (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

31 951 250

Плащания

78 101 757

66 249 783

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

75 651 088,60

Плащания

59 201 022,83

Забележки

Предишни статии и предишна позиция
13 03 20

13 03 31

13 03 65 01

13 03 67

13 03 68

Правно основание

Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.относно Европейския фонд
за регионално развитие и относно специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни
места“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

05 02 99 03

Приключване на ЕФРР — статия 25 — статия 11 (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

3 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

p.m.

Плащания

2 700 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

8 041 263,—
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05 02 99 03

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
13 03 65 02

Правно основание
Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.относно Европейския фонд
за регионално развитие и относно специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни
места“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програмата за
подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС)
№ 1305/2013 (ОВ L 129, 19.5.2017 г., стр. 1).

05 02 99 04

Приключване на ЕФРР — Иновативни действия в сферата на устойчивото градско развитие (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

21 028 007

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

56 340 079

Плащания

65 283 528

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

55 235 371,—

Плащания

44 188 296,80

Забележки
Предишна статия
13 03 66
Правно основание
Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския
фонд за регионално развитие и относно специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и
работни места“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).

L 93/596

BG

Официален вестник на Европейския съюз

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР) (продължение)

05 02 99

(продължение)

05 02 99 04

(продължение)
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
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Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

Плащания

05 03

КОХЕЗИОНЕН ФОНД (КФ)

05 03 01

Кохезионен фонд (КФ)
— оперативни разходи

2.1

4 679 268 040

187 475 564

Кохезионен фонд (КФ)
— оперативна
техническа помощ

2.1

14 896 960

6 594 137

Механизъм за свързване
на Европа (МСЕ) —
Транспорт — разпре
делени средства по
Кохезионния фонд (КФ) 2.1

1 435 892 000

40 000 000

05 03 02

05 03 03

05 03 99

Приключване на пре
дишни програми и дей
ности

05 03 99 01

Приключване на
Кохезионния фонд (КФ) —
Оперативни разходи
(преди 2021 г.)
2.1

p.m.

Приключване на
Кохезионния фонд (КФ) —
оперативна техническа
помощ (преди 2021 г.)
2.1

p.m.

05 03 99 02

05 03 99 03

05 03 99 04

Приключване на
„Механизма за свързване
на Европа (МСЕ)“ — раз
пределени средства по
Кохезионния фонд (КФ)
(2014—2020 г.)

Резултат от изпълнението за 2019

2.1

Поети задължения

10 390 032 852 10 064 646 374

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

9 139 326 000

9 752 122 052,—

8 106 714 453,28

78,02

9 300 000

24 656 318

22 814 696

24 042 189,73

17 667 502,99

189,97

1 203 600 000

1 774 406 625

1 207 300 000

1 694 390 494,—

837 361 539,62

69,57

350 000

0,—

799 821,99

266,61

11 603 232 852 11 863 709 317 10 369 790 696 11 470 554 735,73

8 962 543 317,88

77,24

6 130 057 000 11 837 302 553 11 863 709 317 10 369 790 696 11 470 554 735,73

8 962 543 317,88

75,71

—

Приключване на
Кохезионния фонд (КФ) —
статия 25 — статия 11
(преди 2021 г.)
2.1

p.m.

Статия 05 03 99 —
Междинен сбор

p.m.

Глава 05 03 — Общо

Бюджетни кредити 2020

ФР

300 000

p.m.

Забележки

Подкрепа от Кохезионния фонд (КФ) по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ през програмния период 2021—
2027 г. КФ ще подкрепя държавите членки, чийто БНД на глава от населението, измерен в стандарт за покупателна
способност (СПС) и изчислен въз основа на данни на Съюза за периода 2014—2016 г., е по-нисък от 90 % от средния
БНД на глава от населението за ЕС-27 през същия референтен период. Едновременно с осигуряването на подходящо
равновесие и в съответствие със специфичните за всяка държава членка инвестиционни и инфраструктурни нужди,
бюджетният кредит е предназначен за подкрепа на:
— инвестициите в областта на околната среда, включително в области, свързани с устойчивото развитие и
енергетиката, които предполагат ползи за околната среда,
— Механизма за свързване на Европа (МСЕ).
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В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Правно основание

Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на
Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348,
20.12.2013 г., стр. 1).

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 29 май 2018 г., за
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд
+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд
„Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)
375).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 29 май 2018 г.,
относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд (COM(2018)372).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 29 май 2018 г.,
относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст (COM(2018)
373).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 29 май 2018 г.,
относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от
Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (COM(2018)374).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 6 юни 2018 г., за
създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС)
№ 283/2014 (COM(2018)438).

Изменено предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 28 май 2020
г., за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и
финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление
на границите и визите (COM(2020)450).
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05 03 01

Кохезионен фонд (КФ) — оперативни разходи

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

4 679 268 040

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

187 475 564

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на подкрепата от КФ по цел „Инвестиции за растеж и работни
места“ през програмния период 2021—2027 г. КФ ще подкрепя държавите членки, чийто БНД на глава от
населението, измерен в стандарт за покупателна способност (СПС) и изчислен въз основа на данни на Съюза за периода
2014—2016 г., е по-нисък от 90 % от средния БНД на глава от населението за ЕС-27 през същия референтен период.
Едновременно с осигуряването на подходящо равновесие и в съответствие със специфичните за всяка държава членка
инвестиционни и инфраструктурни нужди, бюджетният кредит е предназначен за подкрепа на:
— инвестициите в областта на околната среда, включително в области, свързани с устойчивото развитие и
енергетиката, които предполагат ползи за околната среда,
— Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

05 03 02

Кохезионен фонд (КФ) — оперативна техническа помощ

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

14 896 960

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

6 594 137

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансираната от КФ техническа помощ, предвидена в член 29
от предложение за регламент COM(2018)375 (РОР).
Техническата помощ може да подкрепя действия за подготовка, мониторинг, контрол, одит, оценка, комуникация,
включително институционална комуникация относно политическите приоритети на Съюза, видимост, както и всички
действия за административна и техническа помощ, необходими за прилагането на законодателството относно
средствата на Съюза и, където е уместно, заедно с трети държави.
Тя може да се използва, по-специално, за покриване на:
— разходите за информационни технологии, включително институционални информационнотехнологични системи,
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05 03 02

(продължение)
— разходите за комуникации, включително институционална комуникация,
— разходите за проучвания и оценки.

05 03 03

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) — Транспорт — разпределени средства по Кохезионния фонд
(КФ)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 435 892 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

40 000 000

Забележки
Нова статия
Средствата, прехвърлени от КФ, се изразходват само в държавите членки, които отговарят на условията за финансиране
от КФ.
Целта ще бъде изпълнявана основно чрез покани за предложения в рамките на многогодишни работни програми, които
ще представляват решения за финансиране по смисъла на член 110 от Финансовия регламент.
Тя ще подкрепя действия, при които се вземат предвид дългосрочните ангажименти на Съюза за декарбонизация.
Изпълнението ще бъде под формата на проучвания, работи и всякакви други съпътстващи мерки, необходими за
управлението и изпълнението на програмата, в съответствие с конкретните насоки за всеки сектор, т.е. насоките за
TEN-T.
Допустимите действия ще се отнасят главно до развитието на ефективни, взаимосвързани и мултимодални мрежи в
железопътния транспорт, вътрешните водни пътища, морските пристанища и пътната инфраструктура по основната
мрежа TEN-T и за трансграничните връзки, морските пристанища и вътрешните пристанища, разположени в
широкообхватната мрежа TEN-T.
В съответствие с член 4, параграф 4 от предложението за Регламент за създаване на Механизъм за свързване на Европа
(COM(2018)438) до 1 % от общия финансов пакет на МСЕ ще покрива разходи, свързани с действия за подкрепа по
програмата и всякакви други съпътстващи мерки в подкрепа на подготовката на проекти и за предоставяне на
консултации на организаторите на проекти.
Съгласно член 25 от предложението за Регламент за създаване на Механизъм за свързване на Европа (COM(2018)438)
финансовите ресурси, отпуснати за програмата, допринасят и за институционалната комуникация относно
политическите приоритети на Съюза, действията по програмата и резултатите от нея.
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05 03 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години, и включват предварителното финансиране за програми за периода 2014—2020 г.,
като се вземат предвид насоките, предоставени от Европейския съвет.

05 03 99 01

Приключване на Кохезионния фонд (КФ) — Оперативни разходи (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

10 390 032 852

Поети задължения

10 064 646 374

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

9 139 326 000

9 752 122 052,—

Плащания

8 106 714 453,28

Забележки
Предишни статии
13 04 01

13 04 02

13 04 60

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

1 052 086 301 6 1 0 1

Правно основание
Регламент (ЕИО) № 792/93 на Съвета от 30 март 1993 г. относно създаване на кохезионен финансов инструмент (OВ
L 79, 1.4.1993 г., стр. 74).
Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета от 16 май 1994 г. относно създаването на Кохезионен фонд (OВ L 130,
25.5.1994 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999
(ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).
Регламент (EО) № 1084/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за създаване на Кохезионен фонд (OВ L 210, 31.7.2006 г.,
стр. 79).
Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния
фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 281).
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05 03 99
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05 03 99 01

(продължение)
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
Актове за справка

Договор за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 158 и 161 от него.

Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 174 и 177 от него.

05 03 99 02

Приключване на Кохезионния фонд (КФ) — оперативна техническа помощ (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

9 300 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

24 656 318

Плащания

22 814 696

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

24 042 189,73

Плащания

17 667 502,99

Забележки

Предишна позиция

13 04 61 01
Правно основание

Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния
фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 281).

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 03 — КОХЕЗИОНЕН ФОНД (КФ) (продължение)

05 03 99

(продължение)

05 03 99 03

Приключване на „Механизма за свързване на Европа (МСЕ)“ — разпределени средства по Кохезионния фонд (КФ) (2014
—2020 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

—

Бюджетни кредити 2020

Плащания

1 203 600 000

Поети задължения

1 774 406 625

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

1 207 300 000

1 694 390 494,—

Плащания

837 361 539,62

Забележки
Предишна позиция
06 02 01 04

Правно основание
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм
за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и
(ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129), и по-специално:
— член 5, параграф 1, буква а) по отношение на прехвърлянето на 11 305 500 000 EUR от Кохезионния фонд в МСЕ,
— член 11 по отношение на специалните покани за представяне на предложения за средства, прехвърлени от
Кохезионния фонд,
— член 2, параграф 7 и член 5, параграф 2 по отношение на действията за подкрепа на програмата, спомагащи за
изпълнението на МСЕ.
Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за
инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).

05 03 99 04

Приключване на Кохезионния фонд (КФ) — статия 25 — статия 11 (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

300 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

350 000

Поети задължения

0,—

Плащания

799 821,99
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 03 — КОХЕЗИОНЕН ФОНД (КФ) (продължение)

05 03 99

(продължение)

05 03 99 04

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
13 04 61 02

Правно основание
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програмата за
подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС)
№ 1305/2013 (ОВ L 129, 19.5.2017 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 04 — ПОДКРЕПА ЗА ОБЩНОСТТА НА КИПЪРСКИТЕ ТУРЦИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

05 04

ПОДКРЕПА ЗА
ОБЩНОСТТА НА
КИПЪРСКИТЕ ТУРЦИ

05 04 01

Финансова под
крепа за
насърчаване на
икономическото
развитие на
общността на
кипърските турци 2.2

Поети
задължения

30 112 525

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

3 000 000

05 04 99

Приключване на
предишни про
грами и дейности

05 04 99
01

Приключване на пре
доставяната по-рано
финансова подкрепа
за насърчаване на
икономическото раз
витие на общността на
кипърските турци
(преди 2021 г.)
2

p.m.

30 000 000

35 762 000

37 000 000

35 122 000,—

34 500 000,—

115

Статия 05 04 99 —
Междинен сбор

p.m.

30 000 000

35 762 000

37 000 000

35 122 000,—

34 500 000,—

115

33 000 000

35 762 000

37 000 000

35 122 000,—

34 500 000,—

104,55

Глава 05 04 —
Общо

30 112 525

Забележки

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Правно основание

Регламент (EО) № 389/2006 на Съвета от 27 февруари 2006 г. за създаване на инструмент за финансова подкрепа с цел
насърчаване на икономическото развитие на общността на кипърските турци и за изменение на Регламент (EО)
№ 2667/2000 на Съвета относно Европейската агенция за възстановяване(ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 5).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 04 — ПОДКРЕПА ЗА ОБЩНОСТТА НА КИПЪРСКИТЕ ТУРЦИ (продължение)

05 04 01

Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на общността на кипърските турци

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

30 112 525

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

3 000 000

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на продължаващата финансова помощ съгласно Регламент (ЕО)
389/2006 за улесняване на обединението на Кипър чрез насърчаване на икономическото развитие на общността на
кипърските турци, като се поставя особен акцент върху икономическата интеграция на острова, подобряването на
контактите между двете общности и със Съюза и подготовката за прилагането на достиженията на правото на Съюза.
Предоставя се помощ в областите, указани в посочения регламент, по-конкретно насърчаване на социалното и
икономическото развитие, развитие и преструктуриране на инфраструктурата, помирение, мерки за изграждане на
доверие и подкрепа за гражданското общество и приобщаване на общността на кипърските турци по-близко до Съюза,
включително посредством отпускане на стипендии за студентите от общността на кипърските турци. Използва се също
така инструментът TAIEX — за изготвянето на правни текстове с цел те да бъдат приложими при влизането в сила на
цялостно уреждане на кипърския въпрос, както и с оглед на изготвянето на законодателство на Съюза
непосредственослед постигането на политическо споразумение за обединение.
Бюджетните кредити ще осигурят по-специално възможност за продължаване на финансовата помощ от Съюза, която
да способства за по-интензивна работа на Комитета за безследно изчезналите лица, така че да бъдат постигнати целите
на неговия стратегически план за по-бързо идентифициране на изчезналите лица, както и за изпълнението на
решенията на двуобщностния Технически комитет по културното наследство, като следва да бъдат включвани проекти
на малцинствата.
Този бюджетен кредит трябва да се използва, inter alia, за поддържане на резултатите от строителните работи,
доставките и безвъзмездните средства, които се финансират с по-рано отпуснати средства. Освен това може да
продължи функционирането на схеми за предоставяне на безвъзмездни средства, насочени към най-различни
бенефициери — стопански субекти и представители на гражданското общество (неправителствени организации,
студенти и учители, училища, земеделски стопани, малки села и частния сектор). Дейностите са насочени към
социално-икономическо развитие и се ръководят от перспективата за обединение. По възможност следва да се даде
приоритет на проектите за помирение, които изграждат мостове между двете общности и укрепват доверието. Тези
мерки подчертават силното желание и ангажираност на Съюза за разрешаване на кипърския въпрос и за обединението
на Кипър.

05 04 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 04 — ПОДКРЕПА ЗА ОБЩНОСТТА НА КИПЪРСКИТЕ ТУРЦИ (продължение)

05 04 99

(продължение)

05 04 99 01

Приключване на предоставяната по-рано финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на
общността на кипърските турци (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

30 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

35 762 000

Плащания

37 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

35 122 000,—

Плащания

34 500 000,—

Забележки
Предишна статия
13 07 01

Правно основание
Регламент (EО) № 389/2006 на Съвета от 27 февруари 2006 г. за създаване на инструмент за финансова подкрепа с цел
насърчаване на икономическото развитие на общността на кипърските турци и за изменение на Регламент (EО)
№ 2667/2000 на Съвета относно Европейската агенция за възстановяване(ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 5).

L 93/608
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

05 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ,
ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРО
ГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ

05 20 01

Пилотни проекти

2.1

p.m.

2 075 000

2 500 000

1 911 582

300 000,—

1 155 128,—

55,67

05 20 02

Подготвителни
действия

2.1

p.m.

2 198 900

2 100 000

8 741 957

0,—

7 574 764,—

344,48

05 20 99

Приключване на
предишни про
грами и дейности

05 20 99
01

Приключване на пре
дишни дейности,
свързани с
Международния фонд
за Ирландия
2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия 05 20 99 —
Междинен сбор

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Глава 05 20 —
Общо

p.m.

300 000,—

8 729 892,—

05 20 01

4 273 900

4 600 000

10 653 539

204,26

Пилотни проекти

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

2 075 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

2 500 000

Плащания

1 911 582

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

300 000,—

Плащания

1 155 128,—

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с експериментален
характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях.

Списъкът на пилотните проекти е поместен в глава PP 05 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни действия“
към настоящата глава.

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

05 20 01

(продължение)
Актове за справка
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) №
966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

05 20 02

Подготвителни действия

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

2 198 900

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

2 100 000

Плащания

8 741 957

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

7 574 764,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в областта на
прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на приемането на бъдещи
действия.
Списъкът на подготвителните действия е поместен в глава PA 05 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни
действия“ към настоящия раздел.

Актове за справка
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

05 20 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ

ГЛАВА 05 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

05 20 99

(продължение)

05 20 99 01

Приключване на предишни дейности, свързани с Международния фонд за Ирландия
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна статия
13 03 12

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на приноса на Съюза за финансиране на Международния фонд за
Ирландия, създаден с англо-ирландското споразумение от 15 ноември 1985 г. с цел насърчаване на икономическия и
социалния напредък и подкрепа на контактите, диалога и помирението между населението на Ирландия.
Дейностите по Международния фонд за Ирландия могат да допълват и поддържат дейности, развивани от програмата за
инициатива за подпомагане на мирния процес в двете части на Ирландия.
Правно основание
Регламент (EО) № 177/2005 на Съвета от 24 януари 2005 г. относно финансовото участие на Общността в
Международния фонд за Ирландия (2005—2006 г.) (OВ L 30, 3.2.2005 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1232/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. относно финансовото
участие на Европейския съюз в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.) (ОВ L 346, 30.12.2010 г., стр. 1).

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ

ДЯЛ 06
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ДЯЛ 06
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Бюджетни кредити 2021
Дял
Глава

06 01

06 02

06 03
06 04

06 05

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

18 266 000

18 266 000

8 230 000

8 230 000

7 134 916,83

7 134 916,83

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТА
НОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
(ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНСТРУ
МЕНТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОД
КРЕПА)

114 364 000

107 182 000

84 795 000

54 800 000

79 376 000,—

35 862 837,06

ЗАЩИТА НА ЕВРОТО СРЕЩУ
ФАЛШИФИЦИРАНЕ

834 082

782 583

1 100 000

850 000

1 064 821,10

1 073 991,22

ИНСТРУМЕНТ НА ЕВРОПЕЙС
КИЯ СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯ
ВАНЕ (EURI)

34 591 000

34 591 000

МЕХАНИЗЪМ ЗА
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА
СЪЮЗА (RESCEU)

90 203 000

193 531 962

574 899 000

267 706 250

82 196 651,31

50 982 866,70

316 193 000

116 608 200

63 624 000

58 100 000

62 257 996,24

57 728 242,99

90 000 000 2 699 750 000 2 469 750 000

0,—

59 778 495,—

ПРОГРАМА EU4HEALTH

06 07

СПЕШНА ПОДКРЕПА В РАМ
КИТЕ НА СЪЮЗА

06 20

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019

АДМИНИСТРАТИВНИ
РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА
КЛЪСТЕР „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И УСТОЙЧИВОСТ“

06 06

06 10

Поети
задължения

Бюджетни кредити 2020

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
АГЕНЦИИ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОД
ГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ,
ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ
Позиция 06 — Общо

p.m.
257 886 339

247 644 524

215 838 189

211 792 202

155 077 158,—

154 376 592,18

11 400 000

12 280 524

12 000 000

11 971 493

12 394 497,21

11 879 639,66

820 886 793 3 660 236 189 3 083 199 945

399 502 040,69

378 817 581,64

843 737 421

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/613

КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ДЯЛ 06
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
ГЛАВА 06 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

ФР

06 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА КЛЪСТЕР „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙ
ЧИВОСТ“

06 01 01

Разходи за подкрепа за Механизма за
възстановяване и устойчивост
(включително инструмент за техническа
подкрепа)

2.2

Разходи за подкрепа за защита на еврото
срещу фалшифициране

2.2

06 01 02
06 01 03
06 01 04
06 01 05

Разходи за подкрепа за Инструмента на
Европейския съюз за възстановяване (EURI) 2.2
Разходи за подкрепа за Механизма за
гражданска защита на Съюза (rescEU)

2.2

Бюджетни кредити
2021

2 000 000

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

1 930 000

954 916,83

47,75

p.m.
5 000 000
p.m.

Разходи за подкрепа за програмата
EU4Health

06 01 05 01 Разходи за подкрепа за програмата EU4Health

2.2

3 500 000

1 500 000

1 500 000,—

42,86

06 01 05 66 Изпълнителна агенция за потребителите, здра
веопазването, селското стопанство и храните —
финансов принос от програмата EU4Health за
приключване на предходни програми

2.2

4 550 000

4 550 000

4 550 000,—

100

06 01 05 73 Европейска изпълнителна агенция за здравео
пазването и цифровизацията — финансов принос
от програмата EU4Health
2.2

3 216 000
6 050 000

6 050 000,—

53,70

250 000

130 000,—

8 230 000

7 134 916,83

Статия 06 01 05 — Междинен сбор
06 01 06

Разходи за подкрепа за спешна подкрепа в
рамките на Съюза
Глава 06 01 — Общо

11 266 000
2.2

p.m.
18 266 000

39,06

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите от административно естество (например
за проучвания, срещи на експерти, информационни дейности, публикации), пряко свързани с постигането на целите на
програмите или на мерките в този клъстер, както и на всякакви други разходи за техническа и административна помощ,
които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ“ (продължение)

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

06 01 01

Разходи за подкрепа за Механизма за възстановяване и устойчивост (включително инструмент за
техническа подкрепа)

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 930 000

954 916,83

Забележки

Предишна позиция
13 01 04 04

Освен за покриване на разходите, посочени в настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен и за покриване на
разходи, свързани с дейности за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението
на Механизма за възстановяване и устойчивост и на инструмента за техническа подкрепа и за постигането на техните
цели, по-специално проучвания, срещи на експерти, информационни и комуникационни дейности, включително
институционална комуникация за политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите на
съответния регламент, разходи, свързани с ИТ мрежи, насочени към обработката и обмена на информация,
включително институционални инструменти в областта на информационните технологии, и всички други разходи за
техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението на програмата. Разходите могат също
така да покриват в рамките на всеки от двата предложени инструмента (Европейския механизъм за възстановяване и
устойчивост, финансиран от целеви приходи, инструмента за техническа подкрепа, финансиран от общия бюджет на
Съюза) разходите за други дейности за подпомагане, като контрол на качеството и мониторинг на проектите за
техническа подкрепа на място, и разходите за партньорски консултации и експерти за оценката и изпълнението на
структурните реформи. Този бюджетен кредит може също да се използва за покриване на посочените по-горе разходи,
свързани с управлението на действия по силата на Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от
17 май 2017 г. за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за
изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 (OB L 129, 19.5.2017 г., стр. 1), които не са
приключени до 31 декември 2020 г.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от EURI

7 000 000

5040
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ“ (продължение)

06 01 01

(продължение)
Правно основание
Актове за справка
Вж. глава 06 02.

06 01 02

Разходи за подкрепа за защита на еврото срещу фалшифициране
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки
Нова статия
Освен разходите, посочени в настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на техническа
и административна помощ за изпълнението на програма „Перикъл IV“, като например подготвителни дейности за
мониторинг, контрол, одит и оценка, включително институционални информационни системи.

Актове за справка
Вж. глава 06 03.

06 01 03

Разходи за подкрепа за Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (EURI)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

5 000 000

Забележки
Нова статия
Освен разходите, посочени в настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на техническа
и административна помощ за изпълнението на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, като например
подготвителни дейности за мониторинг, контрол, одит и оценка, включително институционални информационни
системи.

Актове за справка
Вж. глава 06 04.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ“ (продължение)

06 01 04

Разходи за подкрепа за Механизма за гражданска защита на Съюза (rescEU)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на техническа и административна помощ за прилагането на
Механизма за гражданска защита на Съюза, като например дейности за подготовка, мониторинг, контрол, одит и
оценка, включително информационни системи.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

3 908 322 5 0 4 0

Актове за справка
Вж. глава 06 05.

06 01 05

Разходи за подкрепа за програмата EU4Health

06 01 05 01

Разходи за подкрепа за програмата EU4Health
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

3 500 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

1 500 000

1 500 000,—

Забележки
Предишна позиция
17 01 04 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на техническа и административна помощ за изпълнението на
програма EU4Health, като например дейности за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, включително
информационни системи.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

Актове за справка
Вж. глава 06 06.

93 100 6 6 0 0
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ“ (продължение)

06 01 05

(продължение)

06 01 05 66

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните — финансов принос от
програмата EU4Health за приключване на предходни програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

4 550 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

4 550 000

4 550 000,—

Забележки

Предишна позиция
17 01 06 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на приноса за разходите за персонала и управлението на
Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните , направени
вследствие на ролята ѝ в управлението на мерки, представляващи част от третата наследена Здравна програма за
периода 2014—2020 г.

Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

121 030 6 6 0 0

Правно основание

Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Трета програма
за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1350/2007/ЕО (OВ L 86,
21.3.2014 г., стр. 1).
Актове за справка

Решение за изпълнение 2013/770/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
потребителите, здравеопазването и храните и за отмяна на Решение 2004/858/ЕО (ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 69).

Решение (C(2013) 9505) на Комисията от 20 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната
агенция за потребителите, здравеопазването и храните с цел изпълнение на задачи, свързвани с осъществяването на
програми на Съюза в областта на потребителите, здравеопазването и храните и включващи, по-специално, изпълнение
на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ“ (продължение)

06 01 05

(продължение)

06 01 05 73

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията — финансов принос от програмата EU4Health
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

3 216 000

Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на приноса за разходите за персонала и управлението на Агенцията,
направени вследствие на ролята ѝ в управлението на мерки, представляващи част от програмата „ЕС в подкрепа на
здравето“ (EU4Health).

Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

85 546 6 6 0 0

Правно основание

Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г.,
стр. 9).
Актове за справка

Вж. глава 06 06.

Решение C(2021) 948 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването
на програми на Съюза в областта на „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health), единния пазар, научните изследвания и
иновациите, „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа — Цифрови технологии, и включващи по-специално
изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/619

КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ“ (продължение)

06 01 06

Разходи за подкрепа за спешна подкрепа в рамките на Съюза

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

250 000

130 000,—

Забележки

Предишна позиция
18 01 04 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за подкрепа, пряко свързани с постигането на целите
на спешната подкрепа в рамките на Съюза. Това покрива inter alia:
— дейностите за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка,
— разработката, поддръжката, експлоатацията и техническата поддръжка на информационните системи,
предназначени за вътрешно ползване или за подобряване на координацията между Комисията и другите
институции, националните администрации, агенциите, неправителствените организации, други партньори,
участващи в предоставянето на спешна подкрепа, и експертите в областта,
— проучвания, срещи на експерти, информационни дейности и публикации, кампании за повишаване на обществената
осведоменост и информационни кампании, свързани пряко с постигането на целта на спешната подкрепа,
— техническа помощ, необходима за подготовката и оказването на спешна подкрепа в рамките на Съюза, предоставяна
от отделни експерти в тази област от генерална дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за
хуманитарна помощ“ (ECHO) по целия свят,
— всички други разходи за техническа и административна помощ, които не включват задачи на публичната власт,
възложени на външни изпълнители от Комисията по ad hoc договори за услуги.

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на държавите членки и вноски от трети държави или от органи,
различни от създадените съгласно ДФЕС или Договора за Евратом, за определени проекти или програми за външна
помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията, могат да доведат до отпускането на допълнителни
бюджетни кредити.

Актове за справка

Вж. глава 06 07.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 02 — МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНСТРУМЕНТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

06 02

МЕХАНИЗЪМ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И
УСТОЙЧИВОСТ
(ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНС
ТРУМЕНТ ЗА
ТЕХНИЧЕСКА ПОД
КРЕПА)

06 02 01

Механизъм за възста
новяване и устой
чивост — безвъз
мездни средства
2.2

06 02 02
06 02 99

Инструмент за
техническа подкрепа

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

2.2 114 364 000

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети
задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

57 182 000

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

06 02 99 01 Приключване на Програ
мата за подкрепа на
структурните реформи за
периода — оперативна
техническа помощ,
прехвърлена от Евро
пейския фонд за регио
нално развитие (ЕФРР),
Европейския социален
фонд (ЕСФ) и Кохезионен
фонд (КФ) (преди 2021
г.)
2.2

p.m.

35 000 000

74 793 000

33 700 000 30 723 000,— 14 075 221,54

40,21

06 02 99 02 Приключване на Програ
мата за подкрепа на
структурните реформи за
периода — оперативна
техническа помощ,
прехвърлена от Евро
пейския земеделски фонд
за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) (преди
2021 г.)
2.2

p.m.

15 000 000

10 002 000

21 100 000 48 653 000,— 21 787 615,52

145,25

p.m.

50 000 000

84 795 000

54 800 000 79 376 000,— 35 862 837,06

71,73

114 364 000 107 182 000

84 795 000

54 800 000 79 376 000,— 35 862 837,06

33,46

Статия 06 02 99 —
Междинен сбор
Глава 06 02 — Общо
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 02 — МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНСТРУМЕНТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА)
(продължение)

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходи, свързани с предложените регламенти за
създаване на механизъм за възстановяване и устойчивост и на инструмент за техническа подкрепа. Предназначението на
механизма за възстановяване и устойчивост е да се насърчава икономическото, социалното и териториалното
сближаване в Съюза чрез повишаване на устойчивостта и капацитета за приспособяване на държавите членки,
смекчаване на социалното и икономическото въздействие на кризата с COVID-19 и подпомагане на екологичния и
цифровия преход, като по този начин се допринася за възстановяване на потенциала за растеж на икономиките на
Съюза, насърчаване на създаването на заетост след кризата с COVID-19 и насърчаване на устойчивия растеж. Той има
за цел да предоставя на държавите членки финансова подкрепа с оглед на постигането на междинните етапи и на
целите на реформите и инвестициите, както е посочено в техните планове за възстановяване и устойчивост.
Инструментът за техническа подкрепа ще подкрепя усилията на държавите членки както за провеждане на
необходимите реформи за постигане на икономическо и социално възстановяване, на устойчивост и на социално и
икономическо сближаване във възходяща посока, така и за укрепване на техния административен капацитет за
прилагане на правото на Съюза предвид предизвикателствата, пред които са изправени институциите, управленските
структури, публичната администрация и икономическите и социалните сектори.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Освен това, както и в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/2094 , външните целеви приходи, произтичащи от
постъпления от Next Generation EU/Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, вписани в приходната част
на бюджета, водят до отпускане по настоящия дял на бюджетни кредити за поети задължения за тази програма в
размер на общо 337 968 000 000 EUR. Сумите, посочени в бюджетните забележки по съответните бюджетни редове в
настоящия дял, предоставят информация за очаквания размер на правните задължения през 2021 г.

Правно основание

Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (OB L 433I, 22.12.2020 г., стр. 23).

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и
устойчивост (COM(2020)0408), внесено от Комисията на 28 май 2020 г.

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за техническа подкрепа
(COM(2020)0409), внесено от Комисията на 28 май 2020 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 02 — МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНСТРУМЕНТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА)
(продължение)

06 02 01

Механизъм за възстановяване и устойчивост — безвъзмездни средства

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за изпълнението на Механизма за възстановяване и
устойчивост с цел на държавите членки да се предостави финансова подкрепа с оглед на това да се постигнат етапните
цели и целите на структурните реформи, както са определени в ангажиментите за реформи, представени на Комисията
от държавите членки.
Тази подкрепа ще има за цел по-специално да осигури финансовите вноски за структурните реформи, насочени към
преодоляване на предизвикателствата, определени в контекста на европейския семестър за координация на
икономическите политики.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от EURI

06 02 02

116 062 600 000 5 0 4 0

Инструмент за техническа подкрепа

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

114 364 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

57 182 000

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за изпълнението на инструмента за техническа подкрепа
с цел подкрепа за усилията на националните органи във връзка с подобряването на техния административен капацитет
за разработването, развитието и изпълнението на реформи, включително чрез обмен на добри практики, подходящи
процеси и методики и по-ефективно и по-ефикасно управление на човешките ресурси.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 02 — МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНСТРУМЕНТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА)
(продължение)

06 02 02

(продължение)
Тази подкрепа ще има за цел по-специално финансирането, наред с другото, на експертни познания, свързани с насоки
за политиките, институционално, административно или секторно изграждане на капацитет, предоставяне на експерти,
събиране и обработка на данни и статистическа информация, организиране на местна оперативна подкрепа, изграждане
на капацитет в областта на информационните технологии, проучвания, изследвания, анализ и проучвания, оценки и
оценки на въздействието, публикации, повишаване на осведомеността, дейности за разпространение на резултатите и
обмен на добри практики.

06 02 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети задължения от
предходни години.

06 02 99 01

Приключване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода — оперативна техническа помощ,
прехвърлена от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионен
фонд (КФ) (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

35 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

74 793 000

Плащания

33 700 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

30 723 000,—

Плащания

14 075 221,54

Забележки
Предишна статия
13 08 01

Правно основание
Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програмата за
подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС)
№ 1305/2013 (ОВ L 129, 19.5.2017 г., стр. 1).

06 02 99 02

Приключване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода — оперативна техническа помощ,
прехвърлена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

15 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

10 002 000

Плащания

21 100 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

48 653 000,—

Плащания

21 787 615,52
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 02 — МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНСТРУМЕНТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА)
(продължение)

06 02 99

(продължение)

06 02 99 02

(продължение)
Забележки
Предишна статия
13 08 02

Правно основание
Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програмата за
подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС)
№ 1305/2013 (ОВ L 129, 19.5.2017 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 03 — ЗАЩИТА НА ЕВРОТО СРЕЩУ ФАЛШИФИЦИРАНЕ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

06 03

ЗАЩИТА НА ЕВРОТО
СРЕЩУ
ФАЛШИФИЦИРАНЕ

06 03 01

Защита на еврото срещу
фалшифициране
2.2

06 03 99

Приключване на пре
дишни програми и дей
ности

06 03 99 01

Приключване на Програмата
за обмен, помощ и обучение
за защита на еврото срещу
фалшифициране (програмата
„Перикъл 2020“) (2014—
2020 г.)
2
Статия 06 03 99 —
Междинен сбор
Глава 06 03 — Общо

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети
задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

834 082

417 041

p.m.

365 542

1 100 000

850 000 1 064 821,10 1 073 991,22

293,81

p.m.

365 542

1 100 000

850 000 1 064 821,10 1 073 991,22

293,81

834 082

782 583

1 100 000

850 000 1 064 821,10 1 073 991,22

137,24

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на финансирането на действията, които са допустими
съгласно програма „Перикъл IV“, с цел защита на евробанкнотите и евромонетите срещу фалшифициране и свързаните с
него измами чрез подпомагане и допълване на мерките, предприемани от държавите членки, и оказване на съдействие
на компетентните национални органи и органи на Съюза в усилията им да развият помежду си и с Комисията тясно и
редовно сътрудничество и обмен на най-добри практики, както и когато е целесъобразно, с трети държави и
международни организации.

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, внесено от Комисията на 31 май 2018 г., за създаване на
програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма
„Перикъл IV“) (COM(2018)0369).

Предложение за Регламент на Съвета, внесено от Комисията на 31 май 2018 г., за разширяване спрямо неучастващите
държави членки на приложението на Регламент (ЕС) №.../2018 за създаване на програма за обмен, помощ и обучение
за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) (COM(2018)0371).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 03 — ЗАЩИТА НА ЕВРОТО СРЕЩУ ФАЛШИФИЦИРАНЕ (продължение)

06 03 01

Защита на еврото срещу фалшифициране

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

834 082

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

417 041

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансирането на действията, които са допустими съгласно
програма „Перикъл IV“, с цел защита на евробанкнотите и евромонетите срещу фалшифициране и свързаните с него
измами чрез подпомагане и допълване на мерките, предприемани от държавите членки, и оказване на съдействие на
компетентните национални органи и органи на Съюза в усилията им да развият помежду си и с Комисията тясно и
редовно сътрудничество и обмен на най-добри практики, както и когато е целесъобразно, с трети държави и
международни организации.

06 03 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети задължения от
предходни години.

06 03 99 01

Приключване на Програмата за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програмата
„Перикъл 2020“) (2014—2020 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

365 542

Поети задължения

1 100 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

850 000

Поети задължения

1 064 821,10

Плащания

1 073 991,22
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 03 — ЗАЩИТА НА ЕВРОТО СРЕЩУ ФАЛШИФИЦИРАНЕ (продължение)

06 03 99

(продължение)

06 03 99 01

(продължение)
Забележки
Предишна статия
01 02 04

Правно основание
Регламент (ЕС) № 331/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на програма за
обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) и за отмяна на
решения на Съвета 2001/923/ЕО, 2001/924/ЕО, 2006/75/ЕО, 2006/76/ЕО, 2006/849/ЕО и 2006/850/ЕО (ОВ L 103,
5.4.2014 г., стр.1), и по-специално член 1 от него.
Регламент (ЕС) 2015/768 на Съвета от 11 май 2015 г. за разширяване спрямо неучастващите държави членки на
приложението на Регламент (ЕС) № 331/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за
обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) (ОВ L 121,
14.5.2015 г., стр. 1), и по-специално член 1 от него.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 04 — ИНСТРУМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (EURI)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

ФР

06 04

ИНСТРУМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (EURI)

06 04 01

Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване (EURI) — периодични пла
щания по купона и възстановяване при
падеж
Глава 06 04 — Общо

2.2

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

34 591 000
34 591 000

Правно основание
Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на
Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом (OB L 424, 15.12.2020 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (OB L 433I, 22.12.2020 г., стр. 23).

06 04 01

Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (EURI) — периодични плащания по купона и
възстановяване при падеж
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

34 591 000

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на периодични плащания по купона във връзка със средствата,
заети на капиталовите пазари и от името на Съюза в рамките на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 05 — МЕХАНИЗЪМ ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА СЪЮЗА (RESCEU)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

06 05

МЕХАНИЗЪМ ЗА
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА
НА СЪЮЗА (RESCEU)

06 05 01

Механизъм за
гражданска защита на
Съюза (rescEU)
2.2

06 05 99

Поети
задължения

90 203 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети
задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

25 613 000

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

06 05 99 01 Приключване на пре
дишни програми и дей
ности в областта на
гражданската защита в
рамките на Съюза (преди
2021 г.)
2.2

p.m.

06 05 99 02 Приключване на пре
дишни програми и дей
ности в областта на
гражданската защита в
трети държави (преди
2021 г.)

p.m.

Статия 06 05 99 —
Междинен сбор
Глава 06 05 — Общо

2.2

145 550 088 511 170 000 252 000 000 69 555 816,46 42 369 648,—

8 613 218,70

38,51

167 918 962 574 899 000 267 706 250 82 196 651,31 50 982 866,70

30,36

90 203 000 193 531 962 574 899 000 267 706 250 82 196 651,31 50 982 866,70

26,34

p.m.

22 368 874

63 729 000

15 706 250 12 640 834,85

29,11

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите за подкрепа на дейностите по линия на
Механизма за гражданска защита на Съюза (rescEU).

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, страни кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Освен това, както и в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/2094, външните целеви приходи, произтичащи от
постъпления от Next Generation EU/Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, вписани в приходната част
на бюджета, водят до отпускане по настоящия дял на бюджетни кредити за поети задължения за тази програма в
размер на общо 2 056 000 000 EUR. Сумите, посочени в бюджетните забележки по съответните бюджетни редове в
настоящия дял, предоставят информация за очаквания размер на правните задължения през 2021 г.
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ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 05 — МЕХАНИЗЪМ ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА СЪЮЗА (RESCEU) (продължение)

Правно основание
Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за
гражданска защита на Съюза (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).
Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (OB L 433I, 22.12.2020 г., стр. 23).

Актове за справка
Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 2 юни 2020 г., за
изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2020)0220).

06 05 01

Механизъм за гражданска защита на Съюза (rescEU)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

90 203 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

25 613 000

Забележки
Нова статия
Механизмът за гражданска защита на Съюза (rescEU) се намесва на всички етапи от цикъла на управление на бедствията
— предотвратяване, постигане на готовност и реагиране, и неговият географски обхват се простира както в рамките на
Съюза, така и извън него.
По отношение на предотвратяването Механизмът цели по-специално насърчаването на споделена култура на превенция
с дейности за подпомагане и стимулиране на усилията на държавите членки за оценяване и намаляване на риска, като
обмен на добри практики, събиране и разпространение на информация от държавите членки относно дейностите по
управление на риска, включително чрез трансгранични проекти, партньорски проверки и консултативни мисии. По
линия на Механизма се предоставя също така финансиране за разширяване на стратегиите на държавите членки за
управление на риска от бедствия и за подпомагане на разработването на проекти, водещи до инвестиции за управление
на риска от бедствия.
Усилията за постигане на готовност се подкрепят по-специално посредством обединяването на капацитета за гражданска
защита в рамките на Европейския резерв за гражданска защита, както и чрез развитието на допълнителен капацитет на
равнище на Съюза за допълване на националните усилия (резерва и преходната фаза на rescEU). Постигането на
готовност се подобрява и чрез обучение, учения, обмен на най-добри практики и на експерти в рамките на Мрежата на
Съюза за знания в областта на гражданската защита. Също така Механизмът подкрепя проучването и разработването на
системи за откриване на бедствия и ранно предупреждение и насърчава научния анализ и експертната подкрепа.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 05 — МЕХАНИЗЪМ ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА СЪЮЗА (RESCEU) (продължение)

06 05 01

(продължение)
По отношение на международното измерение Механизмът улеснява сътрудничеството в областта на управлението на
бедствия с държавите, обхванати от процеса на разширяване, и държавите по европейската политика за съседство чрез
финансиране на проекти, обучение и политически диалог.
Що се отнася до реагирането, Механизмът допринася чрез Координационния център за реагиране при извънредни
ситуации (КЦРИС) за бързото и ефикасно разгръщане на националния капацитет, на модулите на Европейския резерв за
гражданска защита и/или капацитета на rescEU, както и на обучени експерти и екипи за гражданска защита на ЕС за
операции в държавите членки или участващите държави и в която и да е трета държава. Подкрепата по линия на
Механизма е финансова, оперативна и улеснява координацията.
Тази статия покрива също така широк спектър от хоризонтални дейности в подкрепа на правилното функциониране на
Механизма. Те включват, наред с другото, комуникационни дейности, подкрепа на проекти и информационни
технологии за операции, както и други дейности в подкрепа на разработването на политики, като работни срещи,
семинари, проекти, проучвания, анкети, моделиране, изготвяне на сценарии и планиране на действия при извънредни
ситуации, както и за одити и оценки.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

06 05 99

678 618 678 5 0 4 0

ЕАСТ—ЕИП

2 399 400 6 6 0 0

Страни кандидатки и потенциални страни
кандидатки от Западните Балкани

1 020 000 6 4 2 0

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети задължения от
предходни години.

06 05 99 01

Приключване на предишни програми и дейности в областта на гражданската защита в рамките на Съюза (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

145 550 088

511 170 000

Забележки
Предишни статии и позиции
23 03 01 01

23 03 01 03

23 03 02 01

23 03 51

Плащания

252 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

69 555 816,46

Плащания

42 369 648,—
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ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 05 — МЕХАНИЗЪМ ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА СЪЮЗА (RESCEU) (продължение)

06 05 99

(продължение)

06 05 99 01

(продължение)
Правно основание
Решение 1999/847/ЕО на Съвета от 9 декември 1999 г. за създаване на програма на Общността за действие в областта
на гражданската защита (OВ L 327, 21.12.1999 г., стр. 53).
Решение № 2850/2000/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2000 г. за определяне на рамка на
Общността за сътрудничество в областта на случайно или умишлено замърсяване на водите (OВ L 332, 28.12.2000 г.,
стр. 1).
Решение 2001/792/ЕО, Евратом на Съвета от 23 октомври 2001 г. за създаване на механизъм на Общността за
поощряване на засиленото сътрудничество в рамките на спасителните операции в областта на гражданската защита (OВ
L 297, 15.11.2001 г., стр. 7).
Решение 2007/162/EО, Евратом на Съвета от 5 март 2007 г. за създаване на финансов инструмент в областта на
гражданската защита (ОВ L 71, 10.3.2007 г., стр. 9).
Решение 2007/779/ЕО, Евратом на Съвета от 8 ноември 2007 г. за създаване на общностен механизъм за гражданска
защита (ОВ L 314, 1.12.2007 г., стр. 9).
Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за
гражданска защита на Съюза (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).
Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за установяване на правната
рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС)
№ 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (ОВ L 250, 4.10.2018 г., стр. 1).

06 05 99 02

Приключване на предишни програми и дейности в областта на гражданската защита в трети държави (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

22 368 874

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

63 729 000

Плащания

15 706 250

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

12 640 834,85

Плащания

8 613 218,70

Забележки
Предишни позиции
23 03 01 02

23 03 02 02

Правно основание
Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за
гражданска защита на Съюза (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).
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ГЛАВА 06 06 — ПРОГРАМА EU4HEALTH

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

06 06

ПРОГРАМА EU4HEALTH

06 06 01

Програма EU4Health

06 06 99

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

06 06 99 01 Приключване на програ
мите за обществено здра
веопазване (преди
2021 г.)
Статия 06 06 99 —
Междинен сбор
Глава 06 06 — Общо

ФР

Поети
задължения

2.2 316 193 000

2

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети
задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

65 057 270

p.m.

51 550 930

63 624 000

58 100 000 62 257 996,24 57 728 242,99

111,98

p.m.

51 550 930

63 624 000

58 100 000 62 257 996,24 57 728 242,99

111,98

316 193 000 116 608 200

63 624 000

58 100 000 62 257 996,24 57 728 242,99

49,51

Забележки

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, страни кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Правно основание

Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (OB L 433I, 22.12.2020 г., стр. 23).

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 28 май 2020 г., за
създаване на програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021—2027 г. и за отмяна на
Регламент (ЕС) № 282/2014 (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) (COM(2020)0405).
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ГЛАВА 06 06 — ПРОГРАМА EU4HEALTH (продължение)

06 06 01

Програма EU4Health

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

316 193 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

65 057 270

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи по програма EU4Health. Той има за цел да
защити хората в Съюза от сериозни трансгранични заплахи за здравето; да подобри наличността в Съюза на лекарства,
медицински изделия и други продукти от особено значение при криза, да допринесе за тяхната финансова достъпност
и да подкрепи иновациите; да укрепи здравните системи и работната сила в областта на здравните грижи, включително
чрез цифрова трансформация и чрез засилена интегрирана и координирана работа сред държавите членки, постоянно
прилагане на най-добрите практики и обмен на данни, и да се повиши общото равнище на общественото здраве.

Програмата има за цел да осигури силна, правно издържана и добре обезпечена във финансово отношение рамка за
предотвратяване, постигане на готовност и реагиране при кризи в областта на здравето в Съюза. Тази рамка за здравна
сигурност ще укрепи капацитета на национално равнище и на равнището на Съюза за планиране на действия при
извънредни ситуации и ще даде възможност на държавите членки да се справят съвместно с общи заплахи за здравето,
особено трансгранични заплахи, при които намесата на Съюза може да има осезаема добавена стойност. Програмата ще
подкрепи по-дългосрочната визия „Едно здраве“ за подобряване на резултатите в областта на здравеопазването
посредством ефикасни и приобщаващи здравни системи в държавите членки, чрез по-добро предотвратяване и
наблюдение на заболяванията, насърчаване на здравето, достъп, диагностика и лечение, както и трансгранично
сътрудничество в областта на здравеопазването. Тази програма е насочена и към незаразните болести, за които стана
ясно, че са решаващ фактор за смъртност от COVID-19.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

06 06 99

8 410 734 6 6 0 0

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети задължения от
предходни години.
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ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 06 — ПРОГРАМА EU4HEALTH (продължение)

06 06 99

(продължение)

06 06 99 01

Приключване на програмите за обществено здравеопазване (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

51 550 930

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

63 624 000

Плащания

58 100 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

62 257 996,24

Плащания

57 728 242,99

Забележки
Предишни статии
17 03 01

17 03 51

Правно основание
Решение № 1786/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. за приемане на програма за
действие на Общността в областта на общественото здраве (2003—2008 г.) (ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 1).
Решение № 1350/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за създаване на Втора
програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.) (OB L 301, 20.11.2007 г., стр. 3).
Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Трета програма
за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1350/2007/ЕО (OВ L 86,
21.3.2014 г., стр. 1).
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ГЛАВА 06 07 — СПЕШНА ПОДКРЕПА В РАМКИТЕ НА СЪЮЗА

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети
задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

06 07

СПЕШНА ПОДКРЕПА
В РАМКИТЕ НА
СЪЮЗА

06 07 01

Спешна подкрепа в
рамките на Съюза 2.2

p.m.

90 000 000 2 699 750 000 2 469 750 000

0,— 59 778 495,—

66,42

Глава 06 07 —
Общо

p.m.

90 000 000 2 699 750 000 2 469 750 000

0,— 59 778 495,—

66,42

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите за подкрепа на дейностите по линия на
спешната подкрепа в рамките на Съюза. В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските,
получени от трети държави (държави от ЕАСТ съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство,
страни кандидатки и ако е приложимо, потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в
програми на Съюза, и всички други целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на
съответни бюджетни кредити и до изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Правно основание
Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета от 15 март 2016 г. относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза
(OВ L 70, 16.3.2016 г., стp. 1).
Регламент (EС) 2020/521 на Съвета от 14 април 2020 г. за активиране на спешната подкрепа по Регламент (ЕС)
2016/369 и за изменение на разпоредбите на посочения регламент предвид избухването на COVID-19 (ОВ L 117,
15.4.2020 г., стр. 3).

06 07 01

Спешна подкрепа в рамките на Съюза

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Забележки
Предишна статия
18 07 01

Плащания

90 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

2 699 750 000

Плащания

2 469 750 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

59 778 495,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 07 — СПЕШНА ПОДКРЕПА В РАМКИТЕ НА СЪЮЗА (продължение)

06 07 01

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансирането на операции за спешна подкрепа в отговор на
спешни и извънредни нужди в държавите членки вследствие на природни или предизвикани от човека бедствия в
случай на задействане от страна на Съвета съгласно Регламент (ЕС) 2016/369.
Спешната подкрепа предоставя отговор при извънредни ситуации в зависимост от нуждите, в допълнение към ответните
мерки на засегнатите държави членки, и е насочена към опазването на живота, предотвратяването и облекчаването на
човешкото страдание и запазването на човешкото достойнство. Реакцията при извънредни ситуации може да включва
съдействие, помощ и когато е необходимо, защита на операциите за спасяване и опазване на човешкия живот при
бедствия или непосредствено след това.
Предвид задействането през април 2020 г. на спешната подкрепа заради избухването на COVID-19, този бюджетен
кредит е предназначен за осигуряване на подходящи ответни действия на Съюза за справяне със свързаната криза в
областта на здравеопазването.
Спешната подкрепа има за цел да осигури на Съюза по-широк набор от инструменти, съизмерими с огромния мащаб на
настоящата пандемия от COVID-19. Спешната подкрепа ще даде възможност на Съюза да предприеме мерки, насочени
по координиран начин към нуждите, свързани с кризата, породена от COVID-19, чрез допълване на помощта,
предоставяна чрез други инструменти на Съюза. Наличието на координирани действия на равнището на Съюза ще даде
възможност както за преодоляване на настоящата криза, така и за осигуряване на подходящ отговор след нея, наред с
другото, чрез:
— по-мащабно и по-бързо създаване на резерви и координиране на разпределението на основни ресурси в целия Съюз,
— посрещане на транспортните нужди за вноса на предпазна екипировка от международни партньори, както и за
превоза в целия Съюз
— трансгранично транспортиране на нуждаещи се пациенти до болници със свободен капацитет,
— трансгранично сътрудничество за облекчаване на натиска върху здравните системи в най-засегнатите региони на
Съюза,
— централизирани обществени поръчки и разпределение на основни медицински материали за болниците и спешни
доставки на предпазна екипировка за болничния персонал, например респиратори, апарати за изкуствена
белодробна вентилация, лични предпазни средства, маски за многократна употреба, лекарства, терапевтични
средства, лабораторни консумативи и дезинфектанти,
— увеличаване и преобразуване на производствения капацитет на предприятия в Съюза, за да се гарантира бързото
производство и изпращане на оборудване и материали, необходими за спешното преодоляване на недостига в
предлагането на основни продукти и лекарства,
— увеличаване на капацитета на лечебните заведения и на ресурсите, включително временни и полупостоянни полеви
болници и подкрепа за преустроени съоръжения,
— увеличаване на производството на комплекти за изследвания и подкрепа за придобиването на основни вещества от
съществено значение,
— стимулиране на бързото разработване на лекарства и на методи за изследвания,
— разработване, закупуване и разпределяне на консумативи за извършването на изследвания (комплекти за изследване,
реактиви, лабораторно оборудване).
Този бюджетен кредит може да покрива всички действия за оказване на хуманитарна помощ, допустими за
финансиране от Съюза, и следователно може да включва операции за оказване на подкрепа, спасителни операции и,
когато е необходимо, операции за защита, с цел да се спаси и запази човешки живот по време на бедствия или
непосредствено след това.
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ГЛАВА 06 07 — СПЕШНА ПОДКРЕПА В РАМКИТЕ НА СЪЮЗА (продължение)

06 07 01

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на действия, които може да бъдат финансирани в случай на
пандемия, чието въздействие е широкомащабно. Той е предназначен също за покриване на всякакви преки разходи,
необходими за изпълнението на допустимите действия, включително закупуването, подготовката, събирането,
транспортирането, съхранението и разпределянето на стоки и услуги в рамките на тези дейности, както и
инвестиционните разходи за действия или проекти, свързани пряко с постигането на целите на спешната подкрепа,
задействана в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/369.
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ГЛАВА 06 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР
Поети задължения

06 10

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
АГЕНЦИИ

06 10 01

Европейски център за
профилактика и кон
трол на заболява
нията
2.2

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

78 525 714

78 525 714

60 821 653

60 821 653

56 753 826,—

56 753 260,18

72,27

2.2

125 370 625

115 128 810

105 016 536

100 970 549

77 791 635,—

77 091 635,—

66,96

06 10 03

Европейска агенция по
лекарствата

06 10 03 01

Вноска на Съюза за
Европейската агенция по
лекарствата
2.2

39 990 000

39 990 000

34 285 000

34 285 000

9 167 492,—

9 167 492,—

22,92

Специална вноска за
„лекарствата сираци“

14 000 000

14 000 000

15 715 000

15 715 000

11 364 205,—

11 364 205,—

81,17

Статия 06 10 03 —
Междинен сбор

53 990 000

53 990 000

50 000 000

50 000 000

20 531 697,—

20 531 697,—

38,03

Глава 06 10 — Общо

257 886 339

247 644 524

215 838 189

211 792 202

155 077 158,—

154 376 592,18

62,34

06 10 02

06 10 03 02

Европейски орган за
безопасност на
храните

2.2

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите за персонал и административните
разходи на децентрализираните агенции (дялове 1 и 2), както и на оперативните им разходи, свързани с работната
програма (дял 3), ако е приложимо.

Щатните разписания на агенциите са поместени в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.

Агенциите трябва да уведомяват Европейския парламент и Съвета за прехвърлянията на бюджетни кредити между
оперативните и административните разходи.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, страни кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, сумите,
възстановени съгласно член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно
рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70
от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1), и
всички други целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни
кредити и до изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
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ГЛАВА 06 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

06 10 01

Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

78 525 714

Плащания

78 525 714

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

60 821 653

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

60 821 653

56 753 826,—

Плащания

56 753 260,18

Забележки
Предишна статия
17 03 10

Съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 851/2004, в който се определят целите и задачите на Европейския център за
профилактика и контрол на заболяванията (ECDC):
настоящата цел на ECDC следва да бъде съсредоточаването му върху заразните болести (и огнищата с неизвестен
произход),
ECDC следва да бъде проактивен център за върхови постижения по отношение на информацията и научните познания
относно всички аспекти на заразните болести, които са свързани с тяхното откриване, профилактика и контрол,
ECDC следва да бъде фактор за промяна, като подкрепя активно цялата система на Съюза и държавите членки в
усилията им да засилят капацитета си за подобряване на профилактиката и контрола на заразните болести.
Целите на ECDC са да:
— проучва, събира, съпоставя, оценява и разпространява съответните научни и технически данни,
— осигурява научни становища и научно и техническо съдействие, включително обучение,
— осигурява навременна информация на Комисията, държавите членки, агенциите на Съюза и международните
организации, действащи в областта на общественото здравеопазване,
— координира Европейската мрежа на органите, действащи в областта, покриваща мисията на ECDC, включително
мрежите, възникващи от дейности в областта на човешкото здраве, поддържани от Комисията и действащи при
мрежи за извършване на специално наблюдение,
— осигурява обмен на информация, познания и най-добри практики и да подпомага развитието и прилагането на
съвместните действия.
Този бюджетен кредит е предназначен и за покриване на оперативни разходи, свързани със следните целеви области:
— подобряване на контрола на заразните болести в държавите членки,
— засилване на научната подкрепа от страна на държавите членки и на Комисията,
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ГЛАВА 06 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

06 10 01

(продължение)
— повишаване на степента на готовност на Съюза за случаи на опасност от поява на заразни болести, особено хепатит
В, включително опасност от умишлено освобождаване на биологични агенти, както и от поява на болести с
неизвестен произход, и координация на ответната реакция,
— засилване на съответния капацитет на държавите членки чрез обучение на персонала,
— разпространяване на информация и изграждане на партньорства.
Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на разходите по поддръжката на механизма за спешна намеса
(Център за спешни здравни действия), който свързва в реално време ECDC с националните центрове за заразни болести
и контролните лаборатории в държавите членки в случай на избухване на сериозни епидемии от заразни болести или
от болести с неизвестен произход.
Общ принос на Съюза

79 995 020

от който сума, произтичаща от възстановяването на излишък 1 469 306
(приходи по статия 6 6 2)
Сума, вписана в бюджета

78 525 714

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета):
ЕАСТ—ЕИП

2 120 194 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за създаване на Европейски
център за профилактика и контрол върху заболяванията (ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1).

Актове за справка
Работен документ на службите на Комисията, придружаващ съобщението на Комисията до Европейския парламент
и до Съвета. Дейност на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията по отношение на
заразните болести: положителни резултати от създаването на центъра досега, планирани дейности и необходими
ресурси (COM(2008)0741/SEC(2008)2792).

06 10 02

Европейски орган за безопасност на храните

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

125 370 625

Плащания

115 128 810

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

105 016 536

Плащания

100 970 549

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

77 791 635,—

Плащания

77 091 635,—
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ГЛАВА 06 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

06 10 02

(продължение)
Забележки

Предишна статия
17 03 11

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е от централно значение за системата на Съюза за оценка на риска
в областта на безопасността на храните и фуражите. Неговите научни становища относно съществуващите и
възникващите рискове са в основата на политиките и решенията на лицата, отговарящи за управлението на риска, в
институциите на Съюза и държавите членки с цел защита на здравето на потребителите. Най-важният ангажимент на
Органа е да предоставя обективни, прозрачни и независими консултации и ясна комуникация, основани на найактуалните налични научни методики, информация и данни. Органът се е ангажирал да спазва основните стандарти за
високи научни постижения, откритост, прозрачност, независимост и реакция.

Щатното разписание на Органа като досегашен председател на мрежата от агенции включва една длъжност за
ръководител на Общата служба за подкрепа в Брюксел. Това се прави с цел насърчаване на ефективността и полезното
взаимодействие на агенциите както помежду им, така и с институциите, за да могат да съсредоточат ресурсите си върху
основните си задачи. Финансирането на длъжността за ръководител на Общата служба за подкрепа в Брюксел ще бъде
споделено между агенциите, което означава, че за тази цел няма да се изисква допълнително финансиране от Органа.
Общ принос на Съюза

125 800 000

от който сума, произтичаща от възстановяването на излишък 429 375
(приходи по статия 6 6 2)
Сума, вписана в бюджета

125 370 625

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета):
ЕАСТ—ЕИП

3 334 859 6 6 0 0

Правно основание

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите
принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност
на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) 2019/1381 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно прозрачността и
устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО)
№ 1829/2003, (ЕО) № 1831/2003, (ЕО) № 2065/2003, (ЕО) № 1935/2004, (ЕО) № 1331/2008, (ЕО) № 1107/2009,
(ЕС) 2015/2283 и Директива 2001/18/ЕО (ОВ L 231, 6.9.2019 г., стр. 1).
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ГЛАВА 06 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

06 10 03

Европейска агенция по лекарствата

06 10 03 01

Вноска на Съюза за Европейската агенция по лекарствата
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

39 990 000

Плащания

39 990 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

34 285 000

Плащания

34 285 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

9 167 492,—

Плащания

9 167 492,—

Забележки
Предишна позиция
17 03 12 01

За да се насърчи защитата на здравето на хората и животните и на потребителите на лекарствени продукти в целия
Съюз, както и за да се стимулира доизграждането на вътрешния пазар чрез приемането на единни регулаторни решения
въз основа на научни критерии относно пускането на пазара и употребата на лекарствени продукти, Европейската
агенция по лекарствата следва да цели да предоставя на държавите членки и на институциите на Съюза възможно найдобрите научни становища по всички въпроси, свързани с оценката на качеството, безопасността и ефикасността на
лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна употреба в съответствие с разпоредбите на законодателството на
Съюза относно лекарствените продукти.
Общ принос на Съюза

39 990 000

от който сума, произтичаща от възстановяването на излишък
(целеви приходи 6 6 2)
Сума, вписана в бюджета

39 990 000

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета):
ЕАСТ—ЕИП

1 079 730 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета от 10 февруари 1995 г. относно таксите, дължими на Европейската агенция за
оценка на лекарствените продукти (ОВ L 35, 15.2.1995 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 141/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 г. за лекарствата сираци
(ОВ L 18, 22.1.2000 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури
на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на
Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1), който заменя Регламент (ЕИО) № 2309/93 на
Съвета.
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ГЛАВА 06 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

06 10 03

(продължение)

06 10 03 01

(продължение)
Актове за справка
Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на
Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
Регламент (ЕО) № 2049/2005 на Комисията от 15 декември 2005 г. за определянето по силата на Регламент (ЕО)
№ 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета правила относно плащането на такси и получаването на
административно съдействие от Европейската агенция по лекарствата от страна на микро-, малки и средни предприятия
(OВ L 329, 16.12.2005 г., стр. 4).
Регламент (EО) № 1901/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно лекарствените
продукти за педиатрична употреба и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92, Директива 2001/20/ЕО, Директива
2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004 (ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно лекарствените
продукти за модерна терапия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и на Регламент (ЕО) № 726/2004 (OВ L 324,
10.12.2007 г., стр. 121).
Регламент (ЕО) № 1234/2008 на Комисията от 24 ноември 2008 г. относно разглеждането на промените в
условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени
продукти (ОВ L 334, 12.12.2008 г., стр. 7).
Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на
процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни
субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на
Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския
парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).
Регламент (ЕО) № 668/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1394/2007 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката и сертифицирането на данни за качеството и
неклинични данни, свързани с лекарствените продукти за модерна терапия, разработени от микро-, малки и средни
предприятия. (OB L 194, 25.7.2009 г., стр. 7).
Регламент (ЕС) № 1235/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. за изменение по
отношение на фармакологичната бдителност за лекарствените продукти за хуманна употреба на Регламент (ЕО)
№ 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за
хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата, и на Регламент (ЕО)
№ 1394/2007 относно лекарствените продукти за модерна терапия (OВ L 348, 31.12.2010 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно клиничните
изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО (ОВ L 158,
27.5.2014 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 658/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно таксите, дължими на
Европейската агенция по лекарствата за извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на
лекарствените продукти за хуманна употреба (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 112).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

06 10 03

(продължение)

06 10 03 01

(продължение)
Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за
изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на
директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за
инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017
г., стр. 176).
Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно ветеринарните
лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО (ОВ L 4, 7.1.2019 г., стр. 43).

06 10 03 02

Специална вноска за „лекарствата сираци“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

14 000 000

Плащания

14 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

15 715 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

15 715 000

Поети задължения

11 364 205,—

Плащания

11 364 205,—

Забележки
Предишна позиция
17 03 12 02

Регламент (ЕО) № 141/2000 постановява процедура на Съюза, целяща да определи някои лекарствени продукти като
лекарствени продукти сираци и да въведе насърчителни мерки за развитие на изследването, разработката и
предлагането на пазара на така определените лекарствени продукти.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на специалните вноски, предвидени в член 7 от Регламент (ЕО)
№ 141/2000, различни от тези, предвидени в член 67 от Регламент (ЕО) № 726/2004. Той се използва от
Европейската агенция по лекарствата изключително за компенсация на пълната или частична липса на получаване на
дължимите плащания за „лекарство сирак“.
Общ принос на Съюза

14 000 000

от който сума, произтичаща от възстановяването на излишък
(целеви приходи 6 6 2)
Сума, вписана в бюджета

14 000 000

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета):
ЕАСТ—ЕИП

378 000 6 6 0 0
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

06 10 03

(продължение)

06 10 03 02

(продължение)
Правно основание
Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета от 10 февруари 1995 г. относно таксите, дължими на Европейската агенция за
оценка на лекарствените продукти (ОВ L 35, 15.2.1995 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 141/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 г. за лекарствата сираци
(ОВ L 18, 22.1.2000 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури
на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на
Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

06 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ,
ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГА
ТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТ
ВИЯ

06 20 01

Пилотни проекти

2.2

p.m.

06 20 02

Подготвителни
действия

2.2

p.m.

2

06 20 04

Поети
задължения

Плащания

1 830 524

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети
задължения

%
Плащания
2019/
2021

Плащания

p.m.

609 993

664 500,—

801 734,—

p.m.

p.m.

361 500

0,—

537 040,—

43,80

11 400 000

10 450 000

12 000 000

11 000 000 11 729 997,21 10 540 865,66

100,87

Статия 06 20 04 —
Междинен сбор

11 400 000

10 450 000

12 000 000

11 000 000 11 729 997,21 10 540 865,66

100,87

Глава 06 20 — Общо

11 400 000

12 280 524

12 000 000

11 971 493 12 394 497,21 11 879 639,66

96,74

Действия, финанси
рани съгласно преро
гативите на Коми
сията и
специфичните право
мощия, предоставени
на Комисията

06 20 04 01 Координация, надзор и
комуникация, свързани с
икономическия и пари
чен съюз, включително
еврото

06 20 01

Бюджетни кредити 2020

Пилотни проекти

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

1 830 524

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

609 993

Поети задължения

664 500,—

Плащания

801 734,—

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с експериментален
характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях.

Списъкът на пилотните проекти е поместен в глава PP 14 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни действия“
към настоящия раздел.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

06 20 01

(продължение)
Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

06 20 02

Подготвителни действия

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

361 500

Поети задължения

0,—

Плащания

537 040,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в областта на
прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на приемането на бъдещи
действия.
Списъкът на подготвителните действия е поместен в глава PA 06 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни
действия“ към настоящия раздел.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

06 20 04

Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия,
предоставени на Комисията

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите, свързани със задачи, произтичащи от
прерогативите на Комисията на институционално равнище.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

06 20 04

(продължение)
Правно основание
Член 58, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

06 20 04 01

Координация, надзор и комуникация, свързани с икономическия и паричен съюз, включително еврото
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

11 400 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

10 450 000

12 000 000

Плащания

11 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

11 729 997,21

Плащания

10 540 865,66

Забележки
Предишна статия
01 02 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по изпълнение на Съвместната хармонизирана
програма на ЕС за проучвания на бизнеса и потребителите в държавите членки и държавите кандидатки. Програмата
стартира с решение на Комисията от ноември 1961 г. и е изменяна с последващи решения на Съвета и на Комисията.
Последно програмата беше одобрена с Решение C(97)2241 на Комисията от 15 юли 1997 г. и беше представена в
Съобщение на Комисията C(2016)6634 от 20 октомври 2016 г.
Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на разходите по изследвания, работни семинари,
конференции, анализи, оценки, публикации, техническа помощ и закупуване и поддръжка на бази данни; софтуер;
оборудване и частично финансиране и подкрепа на мерки, свързани с:
— фискална политика, включително мониторинг на фискалните позиции,
— оценка на транспонирането и прилагането от държавите членки на рамката за фискално управление на Съюза в
подкрепа на функционирането на Икономическия и паричен съюз (ИПС),
— икономически мониторинг, анализ на макро- и микрониво на съчетанието от мерки и координиране на
икономическата политика,
— външни аспекти на ИПС,
— макроикономическо развитие в Еврозоната,
— мониторинг на структурните реформи и подобряване на дейността на пазарите в ИПС и в Съюза,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

06 20 04

(продължение)

06 20 04 01

(продължение)
— координиране с финансовите институции и анализ и развитие на финансовите пазари и операции по получаване и
отпускане на заеми с участието на държавите членки,
— механизма за предоставяне на финансова подкрепа на държавите членки в полза на платежния им баланс и
Европейския механизъм за финансово стабилизиране,
— сътрудничество със стопанските субекти и лицата, отговорни за вземането на решения в горепосочените области,
— задълбочаване и разширяване на ИПС,
— закупуване на оборудване, разработване на софтуер, поддръжка и свързано с това обучение за защита на еврото
срещу фалшифициране.
Този бюджетен кредит е предназначен и за покриване на финансирането на приоритетни информационни мерки за
политиките на Съюза по всички аспекти на управлението и функционирането на ИПС, както и за ползите от по-тясно
координиране на политиката и структурните реформи и за удовлетворяване на нуждите на основните заинтересовани
страни и гражданите от информация, свързана с ИПС.
Целта на тази мярка е да бъде ефективно средство за комуникация и диалог между гражданите на Съюза и институциите
на Съюза и да вземе под внимание специфичните национални и регионални характеристики, по целесъобразност, в
тясно сътрудничество с органите в държавите членки. Ще бъде поставен акцент и върху подготовката на гражданите за
въвеждането на еврото в държавите членки, които планират за въвеждането му.
Това включва:
— разработване на комуникационни дейности на централно равнище (брошури, листовки, бюлетини, проектиране,
разработване и поддръжка на уебсайтове, социални медии, изложения, щандове, конференции, семинари,
аудиовизуални продукти, изследвания на общественото мнение, анкети, проучвания, рекламни материали, конкурс
за дизайн на евромонети, туининг програми, обучения и т.н.) и сходни дейности както на национално, така и на
регионално равнище, изпълнявани в сътрудничество с представителствата на Комисията,
— споразумения за партньорство с държавите членки с цел осъществяване на комуникация в областта на еврото или на
ИПС,
— сътрудничество и работа в мрежа с държавите членки в съответните форуми,
— комуникационни инициативи в трети държави, по-специално за подчертаване на международната роля на еврото и
ползата от финансовата интеграция.
При изпълнението на тази статия Комисията следва надлежно да вземе предвид заключенията от заседанията на
Междуинституционалната група за информация (МГИ).
Изпълнението на комуникационната стратегия на Комисията се осъществява в тясно сътрудничество с държавите
членки и Европейския парламент.
Комисията приема стратегия и годишен работен план въз основа на насоките, изложени в нейното съобщение от
11 август 2004 г. (COM(2004)0552), и докладва редовно на съответната комисия в Европейския парламент за
изпълнението на стратегията и за плана за следващата година.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ГЛАВА 06 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

06 20 04

(продължение)

06 20 04 01

(продължение)
Актове за справка
Решение C(1997) 2241 на Комисията от 15 юли 1997 г. за одобряване на Съвместната хармонизирана програма на ЕС
за проучвания на бизнеса и потребителите заедно със съобщенията на Комисията COM(2000)0770 от 29 ноември
2000 г., COM(2006)0379 от 12 юли 2006 г., SEC(2012) 227 от 4 април 2012 г. и C(2016) 6634 от 20 октомври
2016 г., с които се актуализира първоначалното решение, наред с другото, по отношение на географския му обхват.
Решение 2005/37/ЕО на Комисията от 29 октомври 2004 г. за изграждането на Европейски технически и научен
център (ЕТНЦ) и за осигуряване координирането на техническите действия за защита на монетите в евро срещу
фалшифициране (ОВ L 19, 21.1.2005 г., стр. 73).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ДЯЛ 07
ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Бюджетни кредити 2021

Дял
Глава

07 01

07 02

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Бюджетен ред
Поети задължения

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР
„ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА,
СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И
ЦЕННОСТИТЕ“
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ПЛЮС (ЕСФ+)

07 03

„ЕРАЗЪМ“

07 04

82 010 195

Плащания

82 010 195

Поети задължения

76 808 700

Плащания

Поети задължения

Плащания

76 808 700

77 693 809,53

77 693 809,53

12 904 114 373 16 222 158 764 14 617 866 134 14 608 523 902

14 430 730 423,40

12 174 790 579,41

2 619 737 627

2 364 683 558

2 846 917 300

2 701 000 000

2 747 106 200,—

2 569 998 259,87

ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИ
ДАРНОСТ

129 127 673

120 027 104

181 542 779

167 584 960

156 468 101,03

115 008 176,84

07 05

„ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“

290 022 560

220 182 616

208 568 000

182 417 620

201 630 999,99

178 790 238,03

07 06

„ПРАВА И ЦЕННОСТИ“

92 592 152

83 101 779

96 902 000

96 630 751

90 969 777,83

83 167 034,66

07 07

„ПРАВОСЪДИЕ“

45 292 538

44 117 015

42 604 000

39 600 000

40 800 000,—

42 962 945,91

07 10

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ
И ЕВРОПЕЙСКА ПРОКУРАТУРА

220 498 295

220 498 295

172 074 247

175 026 650

145 747 235,73

142 894 134,35

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИ
ТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ
И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

224 395 700

220 682 973

232 971 119

213 155 502

233 896 813,05

183 401 222,33

Позиция 07 — Общо 16 607 791 113 19 577 462 299 18 476 254 279 18 260 748 085

18 125 043 360,56

15 568 706 400,93

07 20
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ДЯЛ 07
ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ
ГЛАВА 07 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ
И ЦЕННОСТИТЕ“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

07 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА КЛЪСТЕР „ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА,
СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И
ЦЕННОСТИТЕ“

07 01 01

Разходи за подкрепа за Европейски социален
фонд плюс (ЕСФ+)

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

07 01 01 01 Разходи за подкрепа за ЕСФ+ – споделено
управление

2.1

8 000 000

11 280 000

11 920 656,59

149,01

07 01 01 02 Разходи за подкрепа за направление „Заетост и
социални иновации“

2.2

2 500 000

2 500 000

1 889 959,12

75,60

10 500 000

13 780 000

13 810 615,71

131,53

2.2

14 950 000

12 387 700

12 365 573,32

82,71

07 01 02 65 Изпълнителна агенция за образование, аудиови
зия и култура — финансов принос от Еразъм+ за
приключване на предишни програми
2.2

26 063 000

26 063 000

26 953 226,68

103,42

42 878 373

38 450 700

39 318 800,—

91,70

Статия 07 01 01 — Междинен сбор
07 01 02

Разходи за подкрепа за Еразъм+

07 01 02 01 Разходи за подкрепа за Еразъм+

07 01 02 75 Европейска изпълнителна агенция за образова
ние и култура — финансов принос от Еразъм

2.2

Статия 07 01 02 — Междинен сбор
07 01 03

1 865 373

Разходи за подкрепа за Европейски корпус
за солидарност

07 01 03 01 Разходи за подкрепа за Европейски корпус за
солидарност

2.2

4 965 822

2 962 500

3 694 051,54

74,39

07 01 03 65 Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура — финансов принос от Евро
пейски корпус за солидарност за приключване
на предишни програми

2.2

1 620 000

2 193 500

2 009 036,46

124,01

07 01 03 75 Европейската изпълнителна агенция за образо
вание и култура — финансов принос от Евро
пейски корпус за солидарност

2.2

5 156 000

5 703 088,—

86,60

Статия 07 01 03 — Междинен сбор

p.m.
6 585 822
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ
И ЦЕННОСТИТЕ“ (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

07 01 04

Бюджетен ред

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

Разходи за подкрепа за „Творческа Европа“

07 01 04 01 Разходи за подкрепа за „Творческа Европа“

2.2

3 000 000

2 671 000

2 644 577,—

88,15

07 01 04 65 Изпълнителна агенция за образование, аудиови
зия и култура — финансов принос от „Творческа
Европа“ за приключване на предишни програми 2.2

12 333 000

12 333 000

12 035 423,—

97,59

07 01 04 75 Европейска изпълнителна агенция за образова
ние и култура — финансов принос от „Творческа
Европа“
2.2

1 026 000
16 359 000

15 004 000

14 680 000,—

89,74

Статия 07 01 04 — Междинен сбор
07 01 05

Разходи за подкрепа за „Права и ценности“

07 01 05 01 Разходи за подкрепа за „Права и ценности“

2.2

1 800 000

1 288 000

1 112 671,40

61,82

07 01 05 65 Изпълнителна агенция за образование, аудиови
зия и култура — финансов принос от „Права и
ценности“ за приключване на предишни про
грами

2.2

2 280 000

2 280 000

2 227 000,—

97,68

07 01 05 75 Европейска изпълнителна агенция за образова
ние и култура — финансов принос от „Права и
ценности“

2.2

507 000
4 587 000

3 568 000

3 339 671,40

72,81

1 100 000

850 000

841 634,42

76,51

82 010 195

76 808 700

77 693 809,53

94,74

Статия 07 01 05 — Междинен сбор
07 01 06

Разходи за подкрепа за „Правосъдие“
Глава 07 01 — Общо

2.2

Забележки

Бюджетните кредити по таз глава са предназначени за покриване на разходите от административно естество, пряко
свързани с постигането на целите на програмите или на мерките в този клъстер, както и на всякакви други разходи за
техническа и административна помощ, които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт,
възложени от Комисията на външни изпълнители по ad hoc договори за услуги.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ
И ЦЕННОСТИТЕ“ (продължение)

07 01 01

Разходи за подкрепа за Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+)

Забележки
Освен разходите, описани на равнището на тази глава, този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на
разходите за външен персонал в централата (договорно нает персонал, командировани национални експерти или
персонал, нает чрез агенции).

Актове за справка
Вж. глава 07 02.

07 01 01 01

Разходи за подкрепа за ЕСФ+ – споделено управление
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

8 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

11 280 000

11 920 656,59

Забележки
Предишни позиции
04 01 04 01

04 01 04 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансираните от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)
мерки за техническа помощ, предвидени в член 29 от предложението за Регламент COM(2018)0375.
Този бюджетен кредит може да бъде използван по-специално за покриване на:
— разходи за подкрепа (представителни разходи, обучение, срещи, командировки и писмени преводи),
— разходи за външен персонал в централата (договорно нает персонал, командировани национални експерти или
персонал, нает чрез агенции) до 5 000 000 EUR, включително командировките, свързани с външния персонал,
финансиран по тази позиция.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

07 01 01 02

4 524 097 5 0 4 0

Разходи за подкрепа за направление „Заетост и социални иновации“
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

2 500 000

Бюджетни кредити 2020

2 500 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 889 959,12
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ
И ЦЕННОСТИТЕ“ (продължение)

07 01 01

(продължение)

07 01 01 02

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
04 01 04 02

Този бюджетен кредит покрива разходите за клъстер „Здраве“.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

07 01 02

66 500 6 6 0 0

Разходи за подкрепа за Еразъм+

Актове за справка
Вж. глава 07 03.

07 01 02 01

Разходи за подкрепа за Еразъм+
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

14 950 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

12 387 700

12 365 573,32

Забележки
Предишна позиция
15 01 04 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на техническата и административната помощ за изпълнението на
програмата Еразъм, като например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за
оценка, включително информационни системи.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

403 650 6 6 0 0
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ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ
И ЦЕННОСТИТЕ“ (продължение)

07 01 02

(продължение)

07 01 02 65

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура — финансов принос от Еразъм+ за приключване на
предишни програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

26 063 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

26 063 000

26 953 226,68

Забележки
Предишна позиция
15 01 06 01

Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура отговаря за изпълнението на дейности по програмата
„Еразъм+“. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Агенцията, направени във
връзка с изпълнението на дейности по програмата „Еразъм“, както и на неприключени дейности от предходните
периоди на програмиране.
Щатното разписание на агенцията е поместено в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

703 701 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на
„Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения
№ 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).
Актове за справка
Решение за изпълнение 2013/776/ЕС на Комисията от 18 декември 2013 година за създаване на Изпълнителна агенция
за образование, аудиовизия и култура и за отмяна на Решение 2009/336/ЕО (OB L 343, 19.12.2013 г., стр. 46).
Решение C(2013) 9189 на Комисията от 18 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за образование, аудио-визия и култура с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на Съюза в
областта на образованието, аудио-визията и културата и включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити,
записани в общия бюджет на Съюза, и на средства по ЕФР.
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ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ
И ЦЕННОСТИТЕ“ (продължение)

07 01 02

(продължение)

07 01 02 75

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура — финансов принос от Еразъм
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

1 865 373

Забележки
Нова позиция
Европейската изпълнителна агенция за образование и култура отговаря за изпълнението на дейности по програмата
„Еразъм+“. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Изпълнителната агенция,
направени във връзка с изпълнението на дейности по програмата „Еразъм+“.
Щатното разписание на агенцията е поместено в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

50 365 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г., стр.
9).
Актове за справка
Вж. глава 07 03.
Решение C(2021) 951 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за образование и култура с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми
на Съюза в областта на образованието, културата и медиите, солидарността, правата и ценностите, партньорствата и
международното сътрудничество и включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия
бюджет на Съюза.

07 01 03

Разходи за подкрепа за Европейски корпус за солидарност

Актове за справка
Вж. глава 07 04.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ
И ЦЕННОСТИТЕ“ (продължение)

07 01 03

(продължение)

07 01 03 01

Разходи за подкрепа за Европейски корпус за солидарност
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

4 965 822

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

2 962 500

3 694 051,54

Забележки
Предишна позиция
15 01 04 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на техническата и административната помощ за изпълнението на
програмата „Европейски корпус за солидарност“, като например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни
дейности и дейности за оценка, включително информационни системи.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

07 01 03 65

9 435 6 6 0 0

Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура — финансов принос от Европейски корпус за
солидарност за приключване на предишни програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 620 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

2 193 500

2 009 036,46

Забележки
Предишни позиции
15 01 06 03

23 01 06 01

Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура отговаря за изпълнението на дейности по програмата
„Европейски корпус за солидарност“. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на
Агенцията, направени във връзка с изпълнението на дейности по програмата „Европейски корпус за солидарност“,
както и на неприключени дейности от предходните периоди на програмиране.
Щатното разписание на агенцията е поместено в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

2 430 6 6 0 0
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ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ
И ЦЕННОСТИТЕ“ (продължение)

07 01 03

(продължение)

07 01 03 65

(продължение)
Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на Европейския
доброволчески корпус за хуманитарна помощ (Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“) (ОВ L 122,
24.4.2014 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за установяване на правната
рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС)
№ 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (ОВ L 250, 4.10.2018 г., стр. 1).
Актове за справка
Решение C(2013) 9189 на Комисията от 18 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за образование, аудио-визия и култура с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на Съюза в
областта на образованието, аудио-визията и културата и включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити,
записани в общия бюджет на Съюза, и на средства по ЕФР.
Решение за изпълнение 2013/776/ЕС на Комисията от 18 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
образование, аудиовизия и култура и за отмяна на Решение 2009/336/ЕО (OB L 343, 19.12.2013 г., стр. 46).

07 01 03 75

Европейската изпълнителна агенция за образование и култура — финансов принос от Европейски корпус за
солидарност
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки
Нова позиция
Европейската изпълнителна агенция за образование и култура отговаря за изпълнението на дейности по програмата
„Европейски корпус за солидарност“. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на
Изпълнителната агенция, направени във връзка с изпълнението на дейности по програмата „Европейски корпус за
солидарност“.
Щатното разписание на агенцията е поместено в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
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ГЛАВА 07 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ
И ЦЕННОСТИТЕ“ (продължение)

07 01 03

(продължение)

07 01 03 75

(продължение)
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г., стр.
9).
Актове за справка
Вж. глава 07 04.
Решение C(2021) 951 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за образование и култура с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми
на Съюза в областта на образованието, културата и медиите, солидарността, правата и ценностите, партньорствата и
международното сътрудничество и включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия
бюджет на Съюза.

07 01 04

Разходи за подкрепа за „Творческа Европа“

Актове за справка
Вж. глава 07 05.

07 01 04 01

Разходи за подкрепа за „Творческа Европа“
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

3 000 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

2 671 000

2 644 577,—

Забележки
Предишни позиции
09 01 04 02

15 01 04 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на техническата и административната помощ за изпълнението на
програмата „Творческа Европа“, като например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и
дейности за оценка, включително информационни системи.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

81 000 6 6 0 0
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ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ
И ЦЕННОСТИТЕ“ (продължение)

07 01 04

(продължение)

07 01 04 65

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура — финансов принос от „Творческа Европа“ за
приключване на предишни програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

12 333 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

12 333 000

12 035 423,—

Забележки
Предишни позиции
15 01 06 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Изпълнителната агенция за
образование, аудиовизия и култура, направени поради участието на агенцията в управлението на програмата „Творческа
Европа“, както и за покриване на оперативните разходи, произтичащи от управлението на приключването на
предходните програми „Творческа Европа“.
Щатното разписание на агенцията е поместено в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

328 058 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма
„Творческа Европа“ (2014—2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/ЕО, № 1855/2006/ЕО и
№ 1041/2009/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221).
Актове за справка
Решение за изпълнение 2013/776/ЕС на Комисията от 18 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
образование, аудио-визия и култура и за отмяна на Решение 2009/336/ЕО (OB L 343, 19.12.2013 г., стр. 46).
Решение C(2013) 9189 на Комисията от 18 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за образование, аудио-визия и култура с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на Съюза в
областта на образованието, аудио-визията и културата и включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити,
записани в общия бюджет на Съюза, и на средства по ЕФР.
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ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ
И ЦЕННОСТИТЕ“ (продължение)

07 01 04

(продължение)

07 01 04 75

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура — финансов принос от „Творческа Европа“
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

1 026 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Европейската изпълнителна агенция за
образование и култура, направени в резултат на участието на тази агенция в управлението на програмата „Творческа
Европа“.
Щатното разписание на агенцията е поместено в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

27 702 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската изпълнителна
агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и
цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната агенция за Европейския
съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет и Европейската
изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение 2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС,
2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г., стр. 9).
Актове за справка
Вж. глава 07 05.
Решение C(2021) 951 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за образование и култура с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми
на Съюза в областта на образованието, културата и медиите, солидарността, правата и ценностите, партньорствата и
международното сътрудничество и включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия
бюджет на Съюза.

07 01 05

Разходи за подкрепа за „Права и ценности“

Актове за справка
Вж. глава 07 06.
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ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ
И ЦЕННОСТИТЕ“ (продължение)

07 01 05

(продължение)

07 01 05 01

Разходи за подкрепа за „Права и ценности“
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 800 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

1 288 000

1 112 671,40

Забележки
Предишни позиции
18 01 04 03

33 01 04 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на техническата и административната помощ за изпълнението на
програмата „Права и ценности“, като например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и
дейности за оценка, включително информационни системи.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

07 01 05 65

48 600 6 6 0 0

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура — финансов принос от „Права и ценности“ за
приключване на предишни програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

2 280 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

2 280 000

2 227 000,—

Забележки
Предишна позиция
18 01 06 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Изпълнителната агенция за
образование, аудиовизия и култура, направени поради участието на агенцията в управлението на програмата „Права и
ценности“, както и за покриване на оперативните разходи, произтичащи от управлението на приключването на
предходната програма „Европа за гражданите“.
Щатното разписание на агенцията е поместено в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

4 332 6 6 0 0
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ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ
И ЦЕННОСТИТЕ“ (продължение)

07 01 05

(продължение)

07 01 05 65

(продължение)
Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода
2014—2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3), и по-специално член 2 от него.
Актове за справка
Решение за изпълнение 2013/776/ЕС на Комисията от 18 декември 2013 година за създаване на Изпълнителна агенция
за образование, аудиовизия и култура и за отмяна на Решение 2009/336/ЕО (OB L 343, 19.12.2013 г., стр. 46).
Решение С(2013) 9189 на Комисията от 18 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за образование, аудиовизия и култура с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на Съюза в
областта на образованието, аудиовизията и културата и включващи, по-специално, изпълнение на бюджетни кредити,
записани в общия бюджет на Съюза, и на средства по ЕФР.

07 01 05 75

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура — финансов принос от „Права и ценности“
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

507 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Европейската изпълнителна агенция за
образование и култура, направени в резултат на участието на тази агенция в управлението на програмата „Права и
ценности“.
Щатното разписание на агенцията е поместено в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

13 689 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
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ГЛАВА 07 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ
И ЦЕННОСТИТЕ“ (продължение)

07 01 05

(продължение)

07 01 05 75

(продължение)
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г.,
стр. 9).
Актове за справка
Вж. глава 07 06.
Решение C(2021) 951 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за образование и култура с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми
на Съюза в областта на образованието, културата и медиите, солидарността, правата и ценностите, партньорствата и
международното сътрудничество и включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия
бюджет на Съюза.

07 01 06

Разходи за подкрепа за „Правосъдие“

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 100 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

850 000

841 634,42

Забележки
Предишна позиция
33 01 04 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на техническата и административната помощ за изпълнението на
програмата „Правосъдие“, като например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за
оценка, включително информационни системи.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

Актове за справка
Вж. глава 07 07.

27 610 6 6 0 0
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ГЛАВА 07 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС (ЕСФ+)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

Плащания

07 02

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН
ФОНД ПЛЮС (ЕСФ+)

07 02 01

Направление на ЕСФ+
под споделено управле
ние – оперативни
разходи

2.1

12 767 289 538

510 157 974

Направление на ЕСФ+
под споделено управле
ние – оперативна
техническа помощ

2.1

36 842 462

4 082 693

07 02 02

07 02 03

07 02 04

Фонд за справедлив
преход (ФСП) — принос
от ЕСФ+
2.1
ЕСФ+ – направление
„Заетост и социални
иновации“

2.2

p.m.

99 982 373

07 02 05 01

ЕСФ - Оперативни разходи
– финансиране по REAC
T-EU
2.1

p.m.

p.m.

ЕСФ - Оперативна
техническа помощ Финансиране по REAC
T-EU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2.1

Статия 07 02 05 —
Междинен сбор
07 02 06

Фонд за европейско
подпомагане на найнуждаещите се лица
(ФЕПНЛ) – финанси
ране по REACT-EU

07 02 06 01

ФЕПНЛ – оперативни
разходи – финансиране по
REACT-EU
2.1

p.m.

p.m.

ФЕПНЛ – оперативна
техническа помощ –
финансиране по REAC
T-EU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2.1

Статия 07 02 06 —
Междинен сбор
07 02 99

Приключване на пре
дишни програми и дей
ности

07 02 99 01

Приключване на „Евро
пейски социален фонд
(ЕСФ)“ – оперативни
разходи (преди 2021 г.)

2.1

p.m.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

28 104 556

Европейски социален
фонд (ЕСФ) – финанси
ране по REACT-EU

07 02 06 02

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

07 02 05

07 02 05 02

Бюджетни кредити 2020

ФР

14 367 235 590 13 781 216 897 13 361 581 000 13 460 311 709,— 11 136 688 756,60

77,51
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ГЛАВА 07 02 —

Дял
Глава
Статия
Позиция

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС (ЕСФ+) (продължение)

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

07 02 99

(продължение)

07 02 99 02

Приключване на Евро
пейския социален фонд
(ЕСФ) – оперативна
техническа помощ (преди
2021 г.)

07 02 99 03

07 02 99 04

07 02 99 05

07 02 99 06

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР
Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

2.1

p.m.

10 000 000

12 500 000

10 000 000

14 261 642,90

10 797 148,45

107,97

Приключване на Инициа
тивата за младежка заетост
(2014—2020 г.)
2.1

p.m.

699 877 951

145 000 000

671 419 000

276 998 559,—

522 891 931,11

74,71

Приключване на Фонда за
европейско подпомагане
на най-нуждаещите се
лица (ФЕПНЛ) (2014—
2020 г.)
2.1

p.m.

545 000 000

578 707 746

480 900 000

566 799 674,—

411 704 415,26

75,54

Приключване на Програ
мата на Европейския съюз
за заетост и социални
иновации (EaSI) и на други
свързани с нея предишни
дейности (преди 2021 г.) 2.2

p.m.

54 700 000

100 441 491

82 723 902

112 358 838,50

89 335 327,99

163,32

Приключване на Евро
пейски социален фонд
(ЕСФ) – член 25 (преди
2021 г.)

p.m.

3 000 000

1 900 000

0,—

3 373 000,—

112,43

15 679 813 541 14 617 866 134 14 608 523 902 14 430 730 423,40 12 174 790 579,41

77,65

12 904 114 373 16 222 158 764 14 617 866 134 14 608 523 902 14 430 730 423,40 12 174 790 579,41

75,05

Статия 07 02 99 —
Междинен сбор
Глава 07 02 — Общо

2.1

p.m.

p.m.

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите, целящи да се помогне на държавите
членки да постигнат високи равнища на заетост, справедлива социална закрила и квалифицирана и устойчива работна
сила, готова за бъдещия свят на труда, както и разходите, целящи да се подкрепят, да се допълнят и да се добави
стойност към политиките на държавите членки, за да се гарантират равни възможности, достъп до пазара на труда,
справедливи условия на труд, социална закрила и приобщаване.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
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ГЛАВА 07 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС (ЕСФ+) (продължение)

Освен това и в съответствие с Регламент 2020/2094 от 14 декември 2020 г. външните целеви приходи в резултат на
постъпления от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, вписани в приходната част на бюджета, водят до
отпускане по дялове 05 и 07 на бюджетни кредити за поети задължения за финансирани по линия на REACT-EU
програми в размер на общо 50 620 000 000 EUR. Сумите, посочени в бюджетните забележки по съответните
бюджетни редове в настоящия дял, предоставят информация за очаквания размер на правните задължения през 2021 г.

Правно основание

Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 23).

Регламент (ЕС) 2020/2221 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. за изменение на Регламент
(ЕС) № 1303/2013 по отношение на допълнителните средства и уредбата за изпълнение с цел оказване на помощ за
улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните
последици от нея и за подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)
(ОВ L 437, 28.12.2020 г., стр. 30).

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 29 май 2018 г., за
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд
+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд
„Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)
0375).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 30 май 2018 г.,
относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) (COM(2018)0382).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 14 януари 2020 г., за
създаване на Фонда за справедлив преход (COM(2020)0022).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 28 май 2020 г., за
изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 във връзка с въвеждането на специални мерки за преодоляване на кризата,
породена от COVID-19 (COM(2020)0223).

Изменено предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 28 май 2020
г., относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) (COM(2020)0447).

Изменено предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 28 май 2020
г., за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и
финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление
на границите и визите (COM(2020)0450).
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ГЛАВА 07 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС (ЕСФ+) (продължение)

07 02 01

Направление на ЕСФ+ под споделено управление – оперативни разходи

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

12 767 289 538

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

510 157 974

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за намаляване на възникналите икономически,
социални и териториални различия, особено в държавите и регионите, чието развитие изостава, във връзка с
ускоряването на икономическото и социалното преструктуриране, прехода към чиста енергия, цифровизацията на
работното място, нарастващия недостиг на умения и работна ръка, както и последиците от демографските промени,
включително застаряването на населението с цел създаване на една по-социална Европа. Това се прави в съответствие с
принципите на Европейския стълб на социалните права.
Ще бъдат обхванати следните три категории региони:
— по-слабо развитите региони, чийто БВП на глава от населението е под 75 % от средния БВП за Съюза;
— регионите в преход, чийто БВП на глава от населението е между 75 % и 100 % от средния БВП за Съюза;
— по-силно развитите региони, чийто БВП на глава от населението е над 100 % от средния БВП за Съюза.
Насърчаването на равенството между жените и мъжете хоризонтално и чрез специфични действия следва да бъде част от
подкрепата, предоставяна от ЕСФ+, за да се подобри участието на жените на пазара на труда и да се води борба срещу
феминизирането на бедността и срещу дискриминацията, основана на пола, в рамките на пазара на труда и в сферата на
образованието и обучението.

07 02 02

Направление на ЕСФ+ под споделено управление – оперативна техническа помощ

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

36 842 462

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

4 082 693

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансираните от ЕСФ+ мерки за техническа помощ,
предвидени в член 29 от Регламент COM(2018)0375 (РОР).
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ГЛАВА 07 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС (ЕСФ+) (продължение)

07 02 02

(продължение)
Техническата помощ може да подпомага подготвителните мерки, мониторинга, контрола, одита, оценката,
комуникацията, включително институционалната комуникация относно политическите приоритети на Съюза,
видимостта и всички действия за административна и техническа помощ, необходими за прилагането на
законодателството относно фондовете на Съюза.
Бюджетният кредит може да бъде използван по-специално за покриване на:
— разходите, свързани с ИТ, включително институционалните ИТ и свързаните с тях услуги;
— разходите за комуникация, разпространение и повишаване на осведомеността, включително институционалната
комуникация и мероприятия;
— разходите, свързани с проучвания, одити и оценки;
— дейностите за изграждане на капацитет.

07 02 03

Фонд за справедлив преход (ФСП) — принос от ЕСФ+

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен да допълва средствата на ФСП, които държавите членки ще получат, и да
увеличава ефекта на лоста в регионите, които са най-силно засегнати от прехода към неутралност по отношение на
климата. В измененото предложение на Комисията за Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР) се предвижда
задължителен трансфер на средства от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРР) и/или ЕСФ+ в размер
на поне 1,5 и най-много 3 пъти отпуснатите средства за ФСП. Решението за прехвърляне на средства от ЕФРР и ЕСФ+
ще бъде взето въз основа на предизвикателствата, посочени в плановете за териториален преход. В споразуменията за
партньорство ще трябва да бъде включена предварително отпусната сума, а трансферите ще се извършват в рамките на
програмите. Поради това размерът на общия трансфер от ЕСФ+ ще бъде известен едва след като програмите бъдат
приети.

07 02 04

ЕСФ+ – направление „Заетост и социални иновации“

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

99 982 373

Плащания

28 104 556

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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ГЛАВА 07 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС (ЕСФ+) (продължение)

07 02 04

(продължение)
Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на направлението „Заетост и социални
иновации“ (ЗСИ) на ЕСФ+. Общата цел на направлението ЗСИ е да бъдат насърчавани заетостта, равният достъп до
пазара на труда, образованието и обучението и социалното приобщаване чрез предоставяне на финансова подкрепа за
постигането на целите на Съюза.
За да бъдат изпълнени общите цели да се насърчава постигането на високо ниво на заетост, да се гарантира подходяща
социална закрила, да се води борба със социалното изключване и бедността, да се подобряват условията на труд и да се
защитават здравето и безопасността на работниците, по-специално направлението ЗСИ:
— разработва и разпространява висококачествени сравнителни аналитични знания, за да се гарантира, че съответните
политики и законодателство се основават на солидни доказателства и отговарят на нуждите, предизвикателствата и
местните условия;
— улеснява ефективния и приобщаващ обмен на информация, взаимно обучение, партньорски проверки и диалог
относно съответните политики на национално равнище, на равнището на Съюза и на международно равнище, за да
се подпомогне разработването на подходящи мерки на политиката;
— подпомага социалното експериментиране в съответните области и изгражда капацитета на заинтересованите страни
на национално и местно равнище за подготовка, проектиране и прилагане, трансфер или по-мащабно използване на
изпитваните иновации в областта на социалната политика, по-специално по отношение на разрастването на
проекти, разработени от местни заинтересовани страни, в областта на социално-икономическата интеграция на
граждани на трети държави;
— улеснява доброволната географска мобилност на работниците и увеличава възможностите за заетост чрез
разработване и предоставяне на специфични услуги за подпомагане на работодателите и търсещите работа лица с
оглед на изграждането на интегрирани европейски пазари на труда — от подготовка преди наемане на работа до
подпомагане след назначаване на работа — с цел запълване на свободните работни места в определени сектори,
професии, държави и гранични региони или за определени групи (напр. лицата в уязвимо положение);
— подкрепя развитието на пазарната екосистема около предоставянето на микрофинансиране за микропредприятия в
етапа на стартиране и развитие, особено за тези, които са създадени от лица в уязвимо положение или които наемат
такива лица;
— подпомага изграждането на мрежи от контакти на равнището на Съюза и диалога със съответните заинтересовани
страни и помежду им в съответните области и допринася за изграждането на институционалния капацитет на
участващите заинтересовани страни, включително публичните служби по заетостта, публичните институции за
социална сигурност и здравно осигуряване, гражданското общество, институциите за микрофинансиране и
институциите, предоставящи финансиране на социалните предприятия и на социалната икономика;
— подкрепя развитието на социалните предприятия и възникването на пазар на социалните инвестиции, като улеснява
публичните и частните взаимодействия и участието на фондации и благотворителни организации на този пазар;
— предоставя насоки за изграждането на социалната инфраструктура, необходима за прилагането на Европейския
стълб на социалните права;
— подкрепя транснационалното сътрудничество за ускоряване на трансфера на иновативни решения и за улесняване
на тяхното по-широко използване, по-специално за съответните области на политиката;
— подкрепя прилагането на съответните международни социални и трудови стандарти в контекста на извличането на
ползите от глобализацията и външното измерение на политиките на Съюза в съответните области.
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ГЛАВА 07 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС (ЕСФ+) (продължение)

07 02 04

(продължение)
Подкрепа ще бъде предоставяна за допустими дейности, свързани с изпълнението на направлението ЗСИ, като например
аналитични дейности, изпълнение на политиката, изграждане на капацитет, разпространение на резултатите и
комуникация. В съответния регламент са описани видовете дейности, които могат да бъдат финансирани.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

2 659 531 6 6 0 0

07 02 05

Европейски социален фонд (ЕСФ) – финансиране по REACT-EU

07 02 05 01

ЕСФ - Оперативни разходи – финансиране по REACT-EU
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за предоставяната от ЕСФ подкрепа по целта
„Инвестиции за растеж и работни места“, за да се подпомогнат операциите, стимулиращи възстановяването след криза в
контекста на пандемията от COVID-19, в регионите, чиито икономика и работни места са по-силно засегнати, и
подготвящи екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на техните икономики.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

07 02 05 02

11 892 280 839 5 0 4 0

ЕСФ - Оперативна техническа помощ - Финансиране по REACT-EU
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/675

КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС (ЕСФ+) (продължение)

07 02 05

(продължение)

07 02 05 02

(продължение)
Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на мерките за подготовка, мониторинг, техническа помощ, оценка,
одит и контрол, както и на институционалната комуникация, необходими за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1303/2013, както е предвидено в членове 58 и 118 от този регламент.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

41 785 064 5 0 4 0

07 02 06

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) – финансиране по REACT-EU

07 02 06 01

ФЕПНЛ – оперативни разходи – финансиране по REACT-EU
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на бюджетните кредити, осигурени след доброволното увеличение
на средствата за програми, подпомагани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), от
финансовия пакет на REACT-EU.

07 02 06 02

ФЕПНЛ – оперативна техническа помощ – финансиране по REACT-EU
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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ГЛАВА 07 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС (ЕСФ+) (продължение)

07 02 06

(продължение)

07 02 06 02

(продължение)
Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на техническата помощ, предвидена в член 27 от Регламент (ЕС)
№ 223/2014.
Техническата помощ обхваща мерките за подготовка, мониторинг, одит, информация, контрол и оценка, необходими за
прилагането на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (OB L 72, 12.3.2014 г., стр. 1), както и за дейностите съгласно
член 10 от този регламент.

07 02 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетни кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години, и включват предварителното финансиране за програмите, свързани с периода 2014
—2020 г., като се вземат предвид насоките, предоставени от Европейския съвет.

07 02 99 01

Приключване на „Европейски социален фонд (ЕСФ)“ – оперативни разходи (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

14 367 235 590

Поети задължения

13 781 216 897

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

13 361 581 000

Плащания

13 460 311 709,— 11 136 688 756,60

Забележки
Предишни статии
04 02 01

04 02 02

04 02 03

04 02 04

04 02 05

04 02 06

04 02 07

04 02 09

04 02 17

04 02 18

04 02 19

04 02 60

04 02 61

04 02 62

04 02 08

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

1 350 000 000 6 1 2 0

Правно основание
Решение 83/516/ЕИО на Съвета от 17 октомври 1983 г. относно задачите на Европейския социален фонд (ОВ L 289,
22.10.1983 г., стр. 38).
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ГЛАВА 07 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС (ЕСФ+) (продължение)

07 02 99

(продължение)

07 02 99 01

(продължение)
Регламент (ЕИО) № 2950/83 на Съвета от 17 октомври 1983 г. относно прилагане на Решение 83/516/ЕИО относно
задачите на Европейския социален фонд (OВ L 289, 22.10.1983 г., стр. 1).

Регламент (ЕИО) № 2052/88 на Съвета от 24 юни 1988 г. относно задачите на структурните фондове и тяхната
ефективност и относно координиране на техните дейности между тях самите и с операциите на Европейската
инвестиционна банка и другите съществуващи финансови инструменти (OВ L 185, 15.7.1988 г., стр. 9).

Регламент (ЕИО) № 4253/88 на Съвета от 19 декември 1988 г. относно определяне на разпоредби за прилагането на
Регламент (ЕИО) № 2052/88 по отношение на координирането на дейностите на различните структурни фондове
между тях самите и с операциите на Европейската инвестиционна банка и другите съществуващи финансови
инструменти (OВ L 374, 31.12.1988 г., стр. 1).

Регламент (ЕИО) № 4255/88 на Съвета от 19 декември 1988 г. относно определяне на разпоредби за прилагането на
Регламент (ЕИО) № 2052/88 по отношение на Европейския социален фонд (OВ L 374, 31.12.1988 г., стр. 21).

Регламент (ЕО) № 1784/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 1999 г. относно Европейския социален
фонд (ОВ L 213, 13.8.1999 г., стр. 5).

Регламент (EO) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно определянето на общи разпоредби за структурните
фондове (ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1).

Решение 1999/501/ЕО на Комисията от 1 юли 1999 г. относно определяне на индикативно разпределение по държавичленки на бюджетните кредити за поети задължения за цел 1 на структурните фондове за периода 2000—2006 г. (OВ
L 194, 27.7.1999 г., стр. 49).

Регламент (EО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален
фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1784/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 12).

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999
(ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския
социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470), и
по-специално член 4, параграф 3, буква в) от него.
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ГЛАВА 07 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС (ЕСФ+) (продължение)

07 02 99

(продължение)

07 02 99 02

Приключване на Европейския социален фонд (ЕСФ) – оперативна техническа помощ (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

10 000 000

Поети задължения

12 500 000

Плащания

10 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

14 261 642,90

Плащания

10 797 148,45

Забележки
Предишни статии и позиции
04 02 10

04 02 11

04 02 20

04 02 63 01

04 02 65

Правно основание
Решение 83/516/ЕИО на Съвета от 17 октомври 1983 г. относно задачите на Европейския социален фонд (ОВ L 289,
22.10.1983 г., стр. 38).
Регламент (ЕИО) № 2950/83 на Съвета от 17 октомври 1983 г. относно прилагане на Решение 83/516/ЕИО относно
задачите на Европейския социален фонд (OВ L 289, 22.10.1983 г., стр. 1).
Регламент (ЕИО) № 2088/85 на Съвета от 23 юли 1985 г. относно интегрираните средиземноморски програми (OВ
L 197, 27.7.1985 г., стр. 1).
Регламент (ЕИО) № 2052/88 на Съвета от 24 юни 1988 г. относно задачите на структурните фондове и тяхната
ефективност и относно координиране на техните дейности между тях самите и с операциите на Европейската
инвестиционна банка и другите съществуващи финансови инструменти (OВ L 185, 15.7.1988 г., стр. 9).
Регламент (ЕИО) № 4253/88 на Съвета от 19 декември 1988 г. относно определяне на разпоредби за прилагането на
Регламент (ЕИО) № 2052/88 по отношение на координирането на дейностите на различните структурни фондове
между тях самите и с операциите на Европейската инвестиционна банка и другите съществуващи финансови
инструменти (OВ L 374, 31.12.1988 г., стр. 1).
Регламент (ЕИО) № 4255/88 на Съвета от 19 декември 1988 г. относно определяне на разпоредби за прилагането на
Регламент (ЕИО) № 2052/88 по отношение на Европейския социален фонд (OВ L 374, 31.12.1988 г., стр. 21).
Регламент (EO) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно определянето на общи разпоредби за структурните
фондове (ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1784/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 1999 г. относно Европейския социален
фонд (ОВ L 213, 13.8.1999 г., стр. 5).
Регламент (EО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален
фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1784/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 12).
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999
(ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).
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ГЛАВА 07 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС (ЕСФ+) (продължение)

07 02 99

(продължение)

07 02 99 02

(продължение)
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския
социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).
Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за установяване на правната
рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС)
№ 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (ОВ L 250, 4.10.2018 г., стр. 1).

07 02 99 03

Приключване на Инициативата за младежка заетост (2014—2020 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

699 877 951

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

145 000 000

Плащания

671 419 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

276 998 559,—

Плащания

522 891 931,11

Забележки
Предишна статия
04 02 64

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

50 000 000 6 1 2 0

Правно основание
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския
социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

L 93/680

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС (ЕСФ+) (продължение)

07 02 99

(продължение)

07 02 99 04

Приключване на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) (2014—2020 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

545 000 000

Поети задължения

578 707 746

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

480 900 000

566 799 674,—

Плащания

411 704 415,26

Забележки
Предишни статии
04 06 01

04 06 02

Правно основание
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

07 02 99 05

Приключване на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI) и на други свързани с нея
предишни дейности (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

54 700 000

Поети задължения

100 441 491

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

82 723 902

112 358 838,50

Плащания

89 335 327,99

Забележки
Предишни статии и позиции (* частично прехвърлени)
04 03 02 01

04 03 02 02

04 03 02 03* 04 03 51

04 03 52

04 03 53

Правно основание
Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета от 15 октомври 1968 г. относно свободното движение на работници в
Общността (ОВ L 257, 19.10.1968 г., стр. 2).

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/681

КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС (ЕСФ+) (продължение)

07 02 99

(продължение)

07 02 99 05

(продължение)
Решение № 1672/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на програма на
Общността за заетост и социална солидарност — „Прогрес“ (ОВ L 315, 15.11.2006 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение
на работници в Съюза (ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на
Европейския съюз за заетост и социални иновации ( „EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на
Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 238).

07 02 99 06

Приключване на Европейски социален фонд (ЕСФ) – член 25 (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

3 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

p.m.

Плащания

1 900 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

3 373 000,—

Забележки

Предишна позиция
04 02 63 02

Правно основание

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския
социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програмата за
подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС)
№ 1305/2013 (ОВ L 129, 19.5.2017 г., стр. 1).
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ГЛАВА 07 03 — „ЕРАЗЪМ“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР
Поети задължения

Плащания

07 03

„ЕРАЗЪМ“

07 03 01

Насърчаване на
мобилността с учебна
цел за граждани, както
и сътрудничеството,
приобщаването, висо
ките постижения,
творчеството и ино
вациите на равнището
на организациите и
политиките в
областта на образова
нието и обучението

07 03 01 01

Насърчаване на мобил
ността с учебна цел за
граждани, както и
сътрудничеството,
приобщаването, високите
постижения,
творчеството и инова
циите на равнището на
организациите и полити
ките в областта на обра
зованието и обучението –
непряко управление
2.2

1 755 470 446

1 468 151 286

07 03 01 02

Насърчаване на мобил
ността с учебна цел за
граждани, както и
сътрудничеството,
приобщаването, високите
постижения,
творчеството и инова
циите на равнището на
организациите и полити
ките в областта на обра
зованието и обучението –
пряко управление
2.2

542 824 138

295 331 144

Статия 07 03 01 —
Междинен сбор

2 298 294 584

1 763 482 430

07 03 02

Насърчаване на
мобилността с цел
неформално учене и
активното участие
сред младите хора,
както и сътрудни
чеството,
приобщаването,
творчеството и ино
вациите на равни
щето на организа
циите и политиките
в областта на мла
дежта
2.2

272 637 560

199 878 603

07 03 03

Насърчаване на
мобилността с
учебна цел на спортни
треньори и спортен
персонал, както и
сътрудничеството,
приобщаването,
творчеството и ино
вациите на равни
щето на спортните
организации и поли
тиките в областта
на спорта
2.2

48 805 483

27 914 525

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021
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ГЛАВА 07 03 — „ЕРАЗЪМ“ (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

07 03 99

07 03 99 01

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Приключване на пре
дишни програми и
дейности
Приключване на пре
дишни програми
„Еразъм“ (преди 2021 г.)
Статия 07 03 99 —
Междинен сбор
Глава 07 03 — Общо

ФР

2

Поети задължения

p.m.
p.m.
2 619 737 627

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

373 408 000

2 846 917 300

2 701 000 000 2 747 106 200,— 2 569 998 259,87

688,25

373 408 000
2 364 683 558

2 846 917 300
2 846 917 300

2 701 000 000 2 747 106 200,— 2 569 998 259,87
2 701 000 000 2 747 106 200,— 2 569 998 259,87

688,25
108,68

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на „Еразъм+“ – програмата на Съюза в областта на
образованието, обучението, младежта и спорта. Тя има за цел да подкрепя образователното, професионалното и
личностното развитие на хората в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта, както в Европа, така и
извън нея, като по този начин допринася за устойчивия растеж, създаването на работни места, социалното сближаване
и укрепването на европейската идентичност. Предвид посоченото по-горе програмата „Еразъм“ е ключов инструмент за
изграждането на европейско пространство за образование, за подкрепянето на изпълнението на европейското
стратегическо сътрудничество в областта на образованието и обучението и свързаните с него секторни програми, за
постигането на напредък по сътрудничеството в областта на политиката за младежта в рамките на Стратегията на Съюза
за младежта за периода 2019—2027 г. и за развиването на европейското измерение в спорта.
Програмата „Еразъм“ има следните специфични цели:
— да насърчава мобилността с учебна цел за граждани, както и сътрудничеството, приобщаването, високите
постижения, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на образованието
и обучението;
— да насърчава мобилността с цел неформално учене и активното участие сред младите хора, както и
сътрудничеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в
областта на младежта;
— да насърчава мобилността с учебна цел на спортни треньори и спортен персонал, както и сътрудничеството,
приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на спортните организации и политиките в областта на
спорта.
Целите на програмата „Еразъм“ се постигат посредством следните три ключови действия:
— мобилност с учебна цел ( „ключово действие 1“);
— сътрудничество между организациите и институциите ( „ключово действие 2“);
— подкрепа за разработването на политики и сътрудничеството ( „ключово действие 3“).
Целите следва също така да бъдат постигани чрез действия по инициативата „Жан Моне“.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
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ГЛАВА 07 03 — „ЕРАЗЪМ“ (продължение)

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 30 май 2018 г., за
създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на
Регламент (ЕС) № 1288/2013 (COM(2018)0367).

07 03 01

Насърчаване на мобилността с учебна цел за граждани, както и сътрудничеството, приобщаването,
високите постижения, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в
областта на образованието и обучението

07 03 01 01

Насърчаване на мобилността с учебна цел за граждани, както и сътрудничеството, приобщаването, високите
постижения, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на образованието и
обучението – непряко управление
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 755 470 446

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

1 468 151 286

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите в областта на образованието и обучението на
програмата „Еразъм“ при непряко управление. Той подпомага трите ключови действия и действията по инициативата
„Жан Моне“.
Ключово действие 1: Мобилност с учебна цел
В областта на образованието и обучението програмата „Еразъм“ подкрепя следните действия: а) мобилност на студенти и
персонал от висши учебни институции; б) мобилност на учащи и служители от сферата на професионалното
образование и обучение; в) мобилност на ученици и училищен персонал; г) мобилност на персонал от сферата на
образованието за възрастни; д) възможности за изучаване на езици, включително възможностите, които подкрепят
дейностите за мобилност.
Ключово действие 2: Сътрудничество между организациите и институциите
В областта на образованието и обучението програмата „Еразъм“ подкрепя следните действия: а) партньорства за
сътрудничество и обмен на практики, включително дребномащабни партньорства с цел насърчаване на по-широкия и
по-приобщаващ достъп до програмата; б) партньорства за високи постижения, по-специално европейски университети,
центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и съвместни магистърски програми; в)
партньорства за иновации с цел укрепване на капацитета на Европа за иновации; г) онлайн платформи и инструменти за
виртуално сътрудничество, включително услугите за подкрепа за платформата за електронно побратимяване
(eTwinning) и Електронната платформа за учене на възрастни в Европа.
Ключово действие 3: Подкрепа за разработването на политики и сътрудничеството
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ГЛАВА 07 03 — „ЕРАЗЪМ“ (продължение)

07 03 01

(продължение)

07 03 01 01

(продължение)
В областта на образованието и обучението програмата „Еразъм“ подкрепя следните действия:
а) изготвяне и изпълнение на общите и секторните програми за политиката на Съюза в областта на образованието и
обучението, включително с подкрепата на мрежата „Евридика“ или дейности на други съответни организации; б)
подкрепа за инструментите и мерките на Съюза, които насърчават качеството, прозрачността и признаването на
компетенциите, уменията и квалификациите; в) диалог относно политиката и сътрудничество с ключовите
заинтересовани страни, включително мрежи, действащи на равнището на Съюза, европейски неправителствени
организации и международни организации в областта на образованието и обучението; г) мерки, които допринасят за
качественото и приобщаващо изпълнение на програмата „Еразъм“; д) сътрудничество с други инструменти на Съюза и
подкрепа за други политики на Съюза; е) дейности за разпространение и за повишаване на осведомеността относно
резултатите от европейската политика и нейните приоритети, както и относно програмата „Еразъм“.
Действия по инициативата „Жан Моне“
Програмата „Еразъм“ подкрепя преподаването, ученето, научните изследвания и дебатите в областта на въпросите,
свързани с европейската интеграция, чрез следните действия: а) действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на
висшето образование; б) действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението; в)
подкрепа на следните институции, преследващи цел от европейски интерес: Европейския университетски институт,
Флоренция, включително неговото училище по транснационално управление; Колежа на Европа (университетските
градчета в Брюж и Натолин); Европейския институт по публична администрация, Маастрихт; Академията по
европейско право, Трир; Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование, Одензе и
Международния център за европейско обучение, Ница.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

07 03 01 02

47 397 702 6 6 0 0

Насърчаване на мобилността с учебна цел за граждани, както и сътрудничеството, приобщаването, високите
постижения, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на образованието и
обучението – пряко управление
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

542 824 138

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

295 331 144

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите в областта на образованието и обучението на
програмата „Еразъм“ при пряко управление. Той подпомага трите ключови действия и действията по инициативата
„Жан Моне“.
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ГЛАВА 07 03 — „ЕРАЗЪМ“ (продължение)

07 03 01

(продължение)

07 03 01 02

(продължение)
Ключово действие 1: Мобилност с учебна цел
В областта на образованието и обучението програмата „Еразъм“ подкрепя следните действия: а) мобилност на студенти и
персонал от висши учебни институции; б) мобилност на учащи и служители от сферата на професионалното
образование и обучение; в) мобилност на ученици и училищен персонал; г) мобилност на персонал от сферата на
образованието за възрастни; д) възможности за изучаване на езици, включително възможностите, които подкрепят
дейностите за мобилност.
Ключово действие 2: Сътрудничество между организациите и институциите
В областта на образованието и обучението програмата „Еразъм“ подкрепя следните действия: а) партньорства за
сътрудничество и обмен на практики, включително дребномащабни партньорства с цел насърчаване на по-широкия и
по-приобщаващ достъп до програмата; б) партньорства за високи постижения, по-специално европейски университети,
центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и съвместни магистърски програми; в)
партньорства за иновации с цел укрепване на капацитета на Европа за иновации; г) онлайн платформи и инструменти за
виртуално сътрудничество, включително услугите за подкрепа за платформата за електронно побратимяване
(eTwinning) и Електронната платформа за учене на възрастни в Европа.
Ключово действие 3: Подкрепа за разработването на политики и сътрудничеството
В областта на образованието и обучението програмата „Еразъм“ подкрепя следните действия:
а) изготвяне и изпълнение на общите и секторните програми за политиката на Съюза в областта на образованието и
обучението, включително с подкрепата на мрежата „Евридика“ или дейности на други съответни организации; б)
подкрепа за инструментите и мерките на Съюза, които насърчават качеството, прозрачността и признаването на
компетенциите, уменията и квалификациите; в) диалог относно политиката и сътрудничество с ключовите
заинтересовани страни, включително мрежи, действащи на равнището на Съюза, европейски неправителствени
организации и международни организации в областта на образованието и обучението; г) мерки, които допринасят за
качественото и приобщаващо изпълнение на програмата „Еразъм“; д) сътрудничество с други инструменти на Съюза и
подкрепа за други политики на Съюза; е) дейности за разпространение и за повишаване на осведомеността относно
резултатите от европейската политика и нейните приоритети, както и относно програмата „Еразъм“.
Действия по инициативата „Жан Моне“
Програмата „Еразъм“ подкрепя преподаването, ученето, научните изследвания и дебатите в областта на въпросите,
свързани с европейската интеграция, чрез следните действия: а) действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на
висшето образование; б) действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението; в)
подкрепа на следните институции, преследващи цел от европейски интерес: Европейския университетски институт,
Флоренция, включително неговото училище по транснационално управление; Колежа на Европа (университетските
градчета в Брюж и Натолин); Европейския институт по публична администрация, Маастрихт; Академията по
европейско право, Трир; Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование, Одензе и
Международния център за европейско обучение, Ница.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

14 656 252 6 6 0 0
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ГЛАВА 07 03 — „ЕРАЗЪМ“ (продължение)

07 03 02

Насърчаване на мобилността с цел неформално учене и активното участие сред младите хора, както и
сътрудничеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на организациите и
политиките в областта на младежта

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

272 637 560

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

199 878 603

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на сферата на младежта на програмата „Еразъм“. Той подкрепя
следните три ключови действия:
Ключово действие 1: Мобилност с учебна цел
В областта на младежта програмата „Еразъм“ подкрепя следните действия: а) мобилност на млади хора; б) дейности за
участие на младежта; в) дейности по линия на DiscoverEU; г) мобилност на лица, работещи с младежи.
Ключово действие 2: Сътрудничество между организациите и институциите
В областта на младежта програмата „Еразъм“ подкрепя следните действия: а) партньорства за сътрудничество и обмен на
практики, включително дребномащабни партньорства с цел насърчаване на по-широкия и по-приобщаващ достъп до
програмата „Еразъм“; б) партньорства за иновации с цел укрепване на капацитета на Европа за иновации; в) онлайн
платформи и инструменти за виртуално сътрудничество.
Ключово действие 3: Подкрепа за разработването на политики и сътрудничеството
В областта на младежта програмата „Еразъм“ подкрепя следните действия: а) изготвяне и изпълнение на програмата за
политиката на Съюза в областта на младежта с подкрепата на мрежата на посветената на младежта уики-страница; б)
инструменти и мерки на Съюза, които насърчават качеството, прозрачността и признаването на компетенциите и
уменията, по-специално чрез Youthpass; в) диалог относно политиката и сътрудничество със съответните ключови
заинтересовани страни, включително мрежи, действащи на равнището на Съюза, европейски неправителствени
организации и международни организации в областта на младежта, диалога на ЕС по въпросите на младежта, както и
подкрепата за Европейския младежки форум; г) мерки, които допринасят за качественото и приобщаващо изпълнение
на програмата „Еразъм“; д) сътрудничество с други инструменти на Съюза и подкрепа за други политики на Съюза; е)
дейности за разпространение и за повишаване на осведомеността относно резултатите от европейската политика и
нейните приоритети, както и относно програмата „Еразъм“.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

7 361 214 6 6 0 0
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ГЛАВА 07 03 — „ЕРАЗЪМ“ (продължение)

07 03 03

Насърчаване на мобилността с учебна цел на спортни треньори и спортен персонал, както и
сътрудничеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на спортните
организации и политиките в областта на спорта

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

48 805 483

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

27 914 525

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване спортните дейности на програмата „Еразъм“. Той подкрепя
следните три ключови действия:
Ключово действие 1: Мобилност с учебна цел
В областта на спорта програмата „Еразъм“ подкрепя мобилността на спортни треньори и спортен персонал.
Ключово действие 2: Сътрудничество между организациите и институциите
В областта на спорта програмата „Еразъм“ подкрепя следните действия: а) партньорства за сътрудничество и обмен на
практики, включително дребномащабни партньорства с цел насърчаване на по-широкия и по-приобщаващ достъп до
програмата „Еразъм“; б) спортни събития с нестопанска цел, които имат за цел да развиват допълнително европейското
измерение на спорта.
Ключово действие 3: Подкрепа за разработването на политики и сътрудничеството
В областта на спорта програмата „Еразъм“ подкрепя следните действия: а) изготвяне и изпълнение на програмата за
политиката на Съюза в областта на спорта и физическата активност; б) диалог относно политиката и сътрудничество
със съответните ключови заинтересовани страни, включително европейски неправителствени организации и
международни организации в областта на спорта; в) дейности за разпространение и за повишаване на осведомеността
относно резултатите от европейската политика и нейните приоритети и относно програмата „Еразъм“, включително
спортните отличия и награди.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

07 03 99

1 317 748 6 6 0 0

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.
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ГЛАВА 07 03 — „ЕРАЗЪМ“ (продължение)

07 03 99

(продължение)

07 03 99 01

Приключване на предишни програми „Еразъм“ (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

373 408 000

Поети задължения

2 846 917 300

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

2 701 000 000

2 747 106 200,—

Плащания

2 569 998 259,87

Забележки
Предишни статии и позиции (* частично прехвърлени)
15 02 01 01

15 02 01 02

15 02 02

15 02 03

15 02 51

15 02 53

Правно основание
Решение 1999/382/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно въвеждане на втория етап от програмата за действие
„Леонардо да Винчи“ на Общността за професионално обучение (OВ L 146, 11.6.1999 г., стр. 33).
Решение № 253/2000/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 януари 2000 г. относно въвеждане на втория
етап от програмата за действие „Сократ“ на Общността в сферата на образованието (OВ L 28, 3.2.2000 г., стр. 1).
Решение № 1031/2000/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2000 г. относно създаване на програма
за действие „Младеж“ на Общността (OВ L 117, 18.5.2000 г., стр. 1).
Решение № 2317/2003/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 декември 2003 г. за приемане на програма за
повишаване на качеството на висшето образование и за насърчаване на междукултурното разбирателство чрез
сътрудничеството с трети страни ( „Еразмус Мундус“) (2004—2008 г.) (OВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 1).
Решение № 2241/2004/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно единна рамка на
Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Европас) (OВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 6).
Решение № 1719/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма
„Младежта в действие“ за периода 2007—2013 г. (OВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 30).
Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на Програма за
действие за обучение през целия живот (OВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 45).
Решение 2006/910/ЕО на Съвета от 4 декември 2006 г. относно сключването на Споразумение между Европейската
общност и Съединените американски щати за подновяване на програмата за сътрудничество в областта на висшето
образование и професионалното образование и обучение (OВ L 346, 9.12.2006 г., стр. 33).
Решение 2006/964/ЕО на Съвета от 18 декември 2006 г. относно сключването на Споразумение между Европейската
общност и правителството на Канада за установяване на рамка на сътрудничество в областта на висшето образование,
обучението и младежта (ОВ L 397, 30.12.2006 г., стр. 14).

L 93/690

BG

Официален вестник на Европейския съюз

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 03 — „ЕРАЗЪМ“ (продължение)

07 03 99

(продължение)

07 03 99 01

(продължение)
Решение № 1298/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за приемане на програма за
действие Еразмус Мундус 2009—2013 г. за повишаване на качеството на висшето образование и насърчаване на
междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети държави (ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 83).
Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на
„Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения
№ 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).
Задача, която произтича от прерогативите на Комисията на институционално равнище, съгласно член 58, параграф 2 от
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.07.2018 г., стр. 1).
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ГЛАВА 07 04 — ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

07 04

ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС
ЗА СОЛИДАРНОСТ

07 04 01

Европейски корпус за
солидарност

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР

2.2

129 127 673

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

84 098 975

07 04 99

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

07 04 99 01

Приключване на Евро
пейския корпус за соли
дарност (2018—2020 г.) 2.2

p.m.

24 325 725

162 187 779

150 000 000

138 774 568,—

103 500 000,—

425,48

Приключване на ини
циатива „Доброволци на
ЕС за хуманитарна
помощ“ – Укрепване на
способността на Съюза за
реагиране при
хуманитарни кризи
(2014—2020 г.)
2.2

p.m.

11 602 404

19 355 000

17 584 960

17 693 533,03

11 508 176,84

99,19

p.m.

35 928 129

181 542 779

167 584 960

156 468 101,03

115 008 176,84

320,11

120 027 104

181 542 779

167 584 960

156 468 101,03

115 008 176,84

95,82

07 04 99 02

Статия 07 04 99 —
Междинен сбор
Глава 07 04 — Общо

129 127 673

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на дейностите на Европейския корпус за
солидарност.

Общата цел на Европейския корпус за солидарност е да се повиши ангажираността на младите хора и на организациите
по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност като начин да се допринесе за засилване на
сближаването, солидарността и демокрацията в Съюза и чужбина, като се отговори на обществените и хуманитарните
предизвикателства на място и се положат специални усилия за насърчаване на социалното приобщаване.

Конкретната цел е да се предоставят на младите хора, включително на тези с по-малко възможности, леснодостъпни
възможности за участие в дейности за солидарност в Европа и чужбина, като същевременно се подобряват и надлежно
валидират техните компетенции и се улесняват тяхната пригодност за заетост и преходът им към пазара на труда.

Целите на Европейския корпус за солидарност се изпълняват чрез дейности в следните направления: а) участие на
младите хора в дейности за солидарност, които преодоляват обществените предизвикателства; б) участие на младите
хора в дейности за солидарност, свързани с хуманитарна помощ (Европейски доброволчески корпус за хуманитарна
помощ).

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
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ГЛАВА 07 04 — ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ (продължение)

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 11 юни 2018 г., за
създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за
солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014 (COM(2018)0440).

07 04 01

Европейски корпус за солидарност

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

129 127 673

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

84 098 975

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на 1) участието на младите хора в дейности за солидарност, които
преодоляват обществените предизвикателства, и 2) тяхното участие в дейности за солидарност, свързани с хуманитарна
помощ. Той подкрепя следните действия:
1. Дейности за солидарност, които преодоляват обществените предизвикателства.
Тези действия допринасят по-специално за засилване на сближаването, солидарността и демокрацията в Съюза и
чужбина, като същевременно отговарят на обществените предизвикателства и се полагат специални усилия за
насърчаване на социалното приобщаване. Те са под формата на а) доброволчество; б) стажове и работни позиции; в)
проекти за солидарност; г) дейности по изграждане на мрежи от контакти; д) мерки за качество и за подкрепа.
2. Дейности за солидарност, свързани с хуманитарна помощ.
Тези действия допринасят по-специално за предоставянето на хуманитарна помощ въз основа на нуждите, целяща
опазване на човешки живот, предотвратяване и облекчаване на човешкото страдание и запазване на човешкото
достойнство, както и за укрепването на капацитета и устойчивостта на уязвимите или засегнатите от бедствия
общности. Те са под формата на а) доброволчество; б) дейности по изграждане на мрежи от контакти; в) мерки за
качество и за подкрепа с особен акцент върху мерките за гарантиране на безопасността и сигурността на участниците.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

245 343 6 6 0 0
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ГЛАВА 07 04 — ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ (продължение)

07 04 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

07 04 99 01

Приключване на Европейския корпус за солидарност (2018—2020 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

24 325 725

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

162 187 779

Плащания

150 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

138 774 568,—

Плащания

103 500 000,—

Забележки
Предишна статия
15 05 01

Правно основание
Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за установяване на правната
рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС)
№ 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (ОВ L 250, 4.10.2018 г., стр. 1).

07 04 99 02

Приключване на инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ – Укрепване на способността на Съюза за
реагиране при хуманитарни кризи (2014—2020 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

11 602 404

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

19 355 000

Плащания

17 584 960

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

17 693 533,03

Плащания

11 508 176,84

Забележки
Предишна статия
23 04 01

Правно основание
Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на Европейския
доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“) (ОВ L122,
24.4.2014 г., стр. 1).
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ГЛАВА 07 04 — ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ (продължение)

07 04 99

(продължение)

07 04 99 02

(продължение)
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1244/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 г. за определяне на правилата за
изпълнение на Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския
доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“) (ОВ L 334,
21.11.2014 г., стр. 52).
Делегиран регламент (ЕС) № 1398/2014 на Комисията от 24 октомври 2014 г. за определяне на стандарти по отношение
на кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ (ОВ L 373, 31.12.2014 г., стр. 8).
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ГЛАВА 07 05 — „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

Плащания

07 05

„ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“

07 05 01

„Култура“

2.2

94 988 557

48 464 532

07 05 02

„Медиа“

2.2

168 062 864

72 393 190

07 05 03

Междусекторно
направление

2.2

26 971 139

10 248 669

07 05 99

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

07 05 99 01

Приключване на пре
дишни действия и про
грами, свързани с
медиите, културата и
езиците (преди 2021 г.)

07 05 99 02

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

2.2

p.m.

88 256 725

207 420 000

181 517 620

200 504 999,99

177 659 738,03

201,30

Приключване на пре
дишни мерки във връзка
с цифровото съдържание,
аудио-визуалната индус
трия и други медии
(2014—2020 г.)
2.2

p.m.

819 500

1 148 000

900 000

1 126 000,—

1 130 500,—

137,95

p.m.

89 076 225

208 568 000

182 417 620

201 630 999,99

178 790 238,03

200,72

220 182 616

208 568 000

182 417 620

201 630 999,99

178 790 238,03

81,20

Статия 07 05 99 —
Междинен сбор
Глава 07 05 — Общо

290 022 560

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на програмата „Творческа Европа“.
Програмата „Творческа Европа“ има за цел да насърчи европейското сътрудничество в областта на културното и
езиковото многообразие и наследство и да повиши конкурентоспособността на секторите на културата и творчеството,
по-специално на аудио-визуалния сектор.
Програмата „Творческа Европа“ има следните специфични цели:
— да подобри икономическото, социалното и външното измерение на сътрудничеството на европейско равнище с цел
да се развиват и популяризират културното многообразие и културното наследство на Европа, да засили
конкурентоспособността на европейските сектори на културата и творчеството, както и да укрепи международните
отношения в сферата на културата;
— да насърчи конкурентоспособността и възможностите за разрастване на европейската аудио-визуална индустрия;
— да насърчи сътрудничеството в областта на политиката и новаторските действия в подкрепа на всички направления
на програмата „Творческа Европа“, включително стимулирането на разнообразието и плурализма на медийната
среда, медийната грамотност и социалното приобщаване.
Програмата „Творческа Европа“ включва следните направления:
— направлението „Култура“, което обхваща секторите на културата и творчеството, с изключение на аудио-визуалния
сектор;
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ГЛАВА 07 05 — „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ (продължение)

— направлението „Медиа“, което обхваща аудио-визуалния сектор;
— „Междусекторно направление“, което обхваща дейности във всички сектори на културата и творчеството.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 30 май 2018 г., за
създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013 (COM(2018)
0366).

07 05 01

„Култура“

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

94 988 557

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

48 464 532

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на секторите на културата и творчеството — с изключение на
аудио-визуалния сектор — в рамките на програмата „Творческа Европа“. В съответствие с целите, посочени в член 3,
направлението „Култура“ има следните приоритети: а) укрепване на трансграничното измерение и движение на
европейските културни деятели, творци и творби; б) увеличаване на участието в културни дейности в цяла Европа; в)
насърчаване на устойчивостта на обществото и социалното приобщаване чрез културата и културното наследство; г)
увеличаване на капацитета на европейските сектори на културата и творчеството за просперитет и създаване на работни
места и растеж; д) укрепване на европейската идентичност и ценности чрез културна осведоменост, художествено
образование и основано на култура творчество в образованието; е) насърчаване на изграждането на международен
капацитет на европейските сектори на културата и творчеството, който да им позволява да бъдат активни на
международно равнище; ж) допринасяне за глобалната стратегия на Съюза за международни отношения чрез
дипломация в областта на културата.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

2 564 691 6 6 0 0
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07 05 02

„Медиа“

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

168 062 864

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

72 393 190

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на мерките за:
— развиване на талантите, компетенциите и уменията и за стимулиране на трансграничното сътрудничество,
мобилността и иновациите при създаването и продуцирането на европейски аудио-визуални произведения, като се
насърчава сътрудничеството между държавите членки с различни аудио-визуални способности;
— подобряване на разпространението, популяризирането, онлайн разпространението и киноразпространението на
европейските аудио-визуални произведения в рамките на Съюза и в международен план в новата цифрова среда,
включително чрез иновативни бизнес модели;
— популяризиране на европейските аудио-визуални произведения, включително наследствените произведения, и
подкрепа на ангажираността и развитието на публика на всяка възраст, по-специално млади хора, в цяла Европа и
извън нея.

Тези приоритети следва да бъдат постигнати чрез подкрепа за разработването, създаването, популяризирането,
разпространението и достъпа до европейски произведения с цел да се достигне до разнообразна публика в рамките на
Европа и извън нея, като по този начин те се адаптират към новостите на пазара и съпътстват изпълнението на
Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои
разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до
предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудио-визуалните медийни услуги) (OB L 95,
15.4.2010 г., стр. 1).

Приоритетите на направление „Медиа“ отчитат различията между държавите от гледна точка на създаването и
разпространението на аудио-визуално съдържание и достъпа до него, както и размера и особеностите на съответните
пазари.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

4 537 697 6 6 0 0
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07 05 03

Междусекторно направление

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

26 971 139

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

10 248 669

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейностите във всички сектори на културата и творчеството в
рамките на програмата „Творческа Европа“. В съответствие с целите, посочени в член 3, междусекторното направление
има следните приоритети: а) подкрепяне на междусекторното транснационално сътрудничество в областта на
политиката, включително относно ролята на културата за социалното приобщаване, както и насърчаване на
запознатостта с програмата и осигуряване на подкрепа за прехвърлимостта на резултатите; б) насърчаване на
прилагането на новаторски подходи в секторите на културата и творчеството по отношение на създаването на
съдържание, достъпа до съдържание и разпространението и популяризирането на съдържание; в) насърчаване на
хоризонталните дейности, обхващащи няколко сектора и имащи за цел адаптиране към структурните промени, пред
които е изправен медийният сектор, включително постигане на по-голяма свобода, разнообразие и плурализъм на
медийната среда и повишаване на качеството на журналистиката и медийната грамотност; г) създаване и подкрепяне на
бюрата на програмата „Творческа Европа“, за да може тя да се популяризира в съответната държава и за да се стимулира
трансграничното сътрудничество в секторите на културата и творчеството.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

07 05 99

728 221 6 6 0 0

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

07 05 99 01

Приключване на предишни действия и програми, свързани с медиите, културата и езиците (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

88 256 725

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

207 420 000

Плащания

181 517 620

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

200 504 999,99

Плащания

177 659 738,03
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07 05 99

(продължение)

07 05 99 01

(продължение)
Забележки

Предишни статии (* частично прехвърлени)
09 05 01

09 05 51

15 04 01

14 04 02

15 04 51

Правно основание

Решение № 508/2000/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 февруари 2000 г. относно създаване на
програма „Култура 2000“ (OВ L 63, 10.3.2000 г., стр. 1).

Решение 2000/821/ЕО на Съвета от 20 декември 2000 г. относно изпълнението на програма за насърчаване на
развитието, разпространението и популяризирането на европейски аудио-визуални продукти (МЕДИА плюс —
разработване, разпространение и популяризиране) (2001—2005 г.) (ОВ L 336, 30.12.2000 г., стр. 82).

Решение № 163/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 януари 2001 г. относно прилагането на
програма за обучение на лицата, работещи професионално в европейската индустрия за създаване на аудио-визуални
програми (МЕДИА — обучение) (2001—2005 г.) (ОВ L 26, 27.1.2001 г., стр. 1).

Решение № 792/2004/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно създаване на програма за
действие на Общността за популяризиране на органите, които функционират на европейско равнище в областта на
културата (OВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 40).

Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за
подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИА 2007) (ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 12).

Решение № 1855/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно създаване на
програма „Култура“ (2007—2013 г.) (OВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 1).

Решение № 1041/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на програма за
сътрудничество в областта на аудио-визията с професионалисти от трети държави (MEDIA Mundus) (ОВ L 288,
4.11.2009 г., стр. 10).

Решение № 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за предприемане на действие
от страна на Европейския съюз за Знака за европейско наследство (OВ L 303, 22.11.2011 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на
програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/ЕО, № 1855/2006/ЕО и
№ 1041/2009/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221).
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ГЛАВА 07 05 — „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ (продължение)

07 05 99

(продължение)

07 05 99 02

Приключване на предишни мерки във връзка с цифровото съдържание, аудио-визуалната индустрия и други медии
(2014—2020 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

819 500

Поети задължения

1 148 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

900 000

Поети задължения

1 126 000,—

Плащания

1 130 500,—

Забележки
Предишна статия
09 02 05

Правно основание
Задача, която произтича от прерогативите на Комисията на институционално равнище, съгласно член 58, параграф 2 от
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.07.2018 г., стр. 1).
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ГЛАВА 07 06 — „ПРАВА И ЦЕННОСТИ“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

07 06

„ПРАВА И ЦЕННОСТИ“

07 06 01

Насърчаване на
равенството и пра
вата

2.2

35 409 000

10 622 790

Насърчаване на анга
жираността и
участието на
гражданите в демо
кратичния живот на
Съюза

2.2

36 238 848

12 879 258

07 06 03

„Дафне“

2.2

20 444 304

6 244 139

07 06 04

Защита и
утвърждаване на
ценностите на Съюза 2.2

500 000

161 667

07 06 02

07 06 99

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети
задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

07 06 99 01 Приключване на пре
дишни програми „Европа
за гражданите“ и евро
пейски граждански ини
циативи (преди 2021 г.) 2.2

p.m.

14 871 337

28 344 000

27 030 751 26 265 092,40 22 327 849,30

150,14

07 06 99 02 Приключване на пре
дишни действия в
областта на правата,
гражданството и равенст
вото (преди 2021 г.)
2.2

p.m.

38 322 588

68 558 000

69 600 000 64 704 685,43 60 839 185,36

158,76

Статия 07 06 99 —
Междинен сбор

p.m.

53 193 925

96 902 000

96 630 751 90 969 777,83 83 167 034,66

156,35

Глава 07 06 — Общо

92 592 152

83 101 779

96 902 000

96 630 751 90 969 777,83 83 167 034,66

100,08

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на общата цел на програмата „Права и ценности“, а
именно да се защитават и насърчават правата и ценностите, залегнали в Договорите, включително чрез подкрепа на
организациите на гражданското общество, с цел поддържане на отворени, демократични и приобщаващи общества.

В рамките на общата цел програмата „Права и ценности“ има следните специфични цели, които съответстват на
направления: да насърчава равенството и правата (направление „Равенство и права“); да насърчава ангажираността и
участието на гражданите в демократичния живот на Съюза (направление „Гражданска ангажираност и участие“); борба
с насилието (направление „Дафне“).
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ГЛАВА 07 06 — „ПРАВА И ЦЕННОСТИ“ (продължение)

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 30 май 2018 г., за
създаване на програма „Права и ценности“ (COM(2018)0383).

07 06 01

Насърчаване на равенството и правата

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

35 409 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

10 622 790

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за:
— предотвратяването на неравенствата и дискриминацията, основани на пол, расов или етнически произход, религия
или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация, и борбата с тях, както и подкрепата на
всеобхватните политики за насърчаване на равенството между половете и борба с дискриминацията и за тяхното
интегриране, както и политиките за борба с расизма и всички форми на нетолерантност;
— защитата и насърчаването на правата на детето, правата на хората с увреждания, правата, свързани с гражданството
на Съюза, и правото на защита на личните данни.
Тези специфични цели ще бъдат преследвани по-специално чрез оказване на подкрепа за следните дейности:
повишаване на осведомеността, взаимно обучение, дейности по анализ и мониторинг, обучение, разработване и
поддръжка на инструменти на ИКТ, подкрепа за европейските мрежи и за организациите на гражданското общество и
подкрепа за бюрата на програмата/националната мрежа за връзка.
Този бюджетен кредит ще подкрепя също мрежата на ЕС на националните органи за равно третиране (EQUINET).
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

956 043 6 6 0 0
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ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 06 — „ПРАВА И ЦЕННОСТИ“ (продължение)

07 06 02

Насърчаване на ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

36 238 848

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

12 879 258

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за: подобряване на разбирането на гражданите за Съюза и неговата история,
културно наследство и многообразие; насърчаване на обмена и сътрудничеството между гражданите от различни
държави; насърчаване на гражданското и демократичното участие на гражданите, като се даде на гражданите и
представителните организации възможност да изразяват и обменят публично мненията си във всички сфери на дейност
на Съюза.
Посочените по-горе специфични цели ще бъдат преследвани по-специално чрез оказване на подкрепа за следните
дейности: дейности за побратимяване на градове, проекти за изграждане на мрежи от градове и за възпоменание,
повишаване на осведомеността, взаимно обучение, дейности по анализ и мониторинг, обучение, разработване и
поддръжка на инструменти на ИКТ, подкрепа за европейските мрежи и за организациите на гражданското общество и
подкрепа за бюрата на програмата или националната мрежа за връзка.
Този бюджетен кредит ще допринесе също за техническата и организационната подкрепа за европейските граждански
инициативи.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

07 06 03

68 854 6 6 0 0

„Дафне“

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

20 444 304

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

6 244 139

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за:
— предотвратяване на всички форми на насилие над деца, млади хора, жени и над други изложени на риск групи и
борба с тези форми на насилие;
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ГЛАВА 07 06 — „ПРАВА И ЦЕННОСТИ“ (продължение)

07 06 03

(продължение)
— оказване на подкрепа и защитаване на жертвите на подобно насилие.
Тези специфични цели ще бъдат преследвани по-специално чрез оказване на подкрепа за следните дейности:
повишаване на осведомеността, взаимно обучение, дейности по анализ и мониторинг, обучение, разработване и
поддръжка на инструменти на ИКТ, подкрепа за европейските мрежи и за организациите на гражданското общество и
подкрепа за бюрата на програмата/националната мрежа за връзка.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

07 06 04

551 996 6 6 0 0

Защита и утвърждаване на ценностите на Съюза

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

500 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

161 667

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен да се съсредоточи върху защитата, насърчаването и повишаването на
осведомеността относно правата чрез предоставяне на финансова подкрепа на организациите на гражданското
общество, които извършват дейност на местно, регионално и транснационално равнище за насърчаване и развиване на
тези права, като по този начин се укрепват защитата и насърчаването на ценностите на Съюза и зачитането на
принципите на правовата държава и се допринася за изграждането на по-демократичен Съюз, демократичен диалог,
прозрачност и добро управление.
Посочената по-горе конкретна цел ще бъде преследвана по-специално чрез подкрепа за организациите на гражданското
общество и участващите организации с нестопанска цел, действащи в областите на програмата, за да се увеличи
капацитетът им за реагиране, да се извършват дейности по застъпничество за насърчаване на правата и да се гарантира
подходящ достъп на всички граждани до техните услуги, консултации и дейности за подкрепа.

07 06 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.
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ГЛАВА 07 06 — „ПРАВА И ЦЕННОСТИ“ (продължение)

07 06 99

(продължение)

07 06 99 01

Приключване на предишни програми „Европа за гражданите“ и европейски граждански инициативи (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

14 871 337

Поети задължения

28 344 000

Плащания

27 030 751

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

26 265 092,40

Плащания

22 327 849,30

Забележки
Предишни статии и позиции
18 04 01 01

18 04 01 02

18 04 51

Правно основание
Решение № 1904/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно създаване на
програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство
(ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 32).
Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската
инициатива (ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода
2014—2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3), и по-специално член 2 от него.
Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно европейската гражданска
инициатива (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 55).

07 06 99 02

Приключване на предишни действия в областта на правата, гражданството и равенството (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

38 322 588

Поети задължения

68 558 000

Плащания

69 600 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

64 704 685,43

Плащания

60 839 185,36

Забележки
Предишни статии
33 02 01

33 02 02

33 02 51

Правно основание
Решение на Съвета от 9 юли 1957 г. относно задачите и процедурния правилник на Комисията за безопасност и здраве
във въгледобивните мини (ОВ 28, 31.8.1957 г., стр. 487).
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ГЛАВА 07 06 — „ПРАВА И ЦЕННОСТИ“ (продължение)

07 06 99

(продължение)

07 06 99 02

(продължение)
Решение 74/325/ЕИО на Съвета от 27 юни 1974 г. относно създаване на Консултативен комитет по сигурността,
хигиената и защитата на здравето на работното място (OВ L 185, 9.7.1974 г., стр. 15).
Решение 74/326/ЕИО на Съвета от 27 юни 1974 г. относно разширяване на отговорностите на Комисията за
безопасност и здраве във въгледобивните мини, така че да обхващат цялата добивна промишленост (OВ L 185,
9.7.1974 г., стр. 18).
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1) и свързаните с нея
отделни директиви.
Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за
подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове (ОВ L 113, 30.4.1992 г., стр. 19).
Решение 98/171/ЕО на Съвета от 23 февруари 1998 г. относно дейностите на Общността, засягащи анализа,
проучването и сътрудничеството в областта на заетостта и пазара на труда (OВ L 63, 4.3.1998 г., стр. 26).
Решение № 293/2000/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 януари 2000 г. за приемане на програма за
действие на Общността (програма „Дафне“) (2000—2003 г.) за превантивни мерки за борба с насилието срещу деца,
младежи и жени (OВ L 34, 9.2.2000 г., стр. 1).
Решение 2000/750/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно утвърждаване на програма за действие на Общността
за борба с дискриминацията (2001—2006 г.) (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 23).
Решение № 50/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 декември 2001 г. за изготвяне на програма за
действие на Общността за насърчаване сътрудничеството между държавите-членки за борба срещу социалното
изключване (ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 1).
Решение № 1145/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. относно насърчителни мерки на
Общността в областта на заетостта (ОВ L 170, 29.6.2002 г., стр. 1).
Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. относно създаването на Консултативен комитет по безопасност, хигиена и защита
на здравето на работното място (ОВ С 218, 13.9.2003 г., стр. 1).
Решение № 803/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за приемане на програма за
действие на Общността (2004—2008) за предотвратяване и борба с насилието над децата, младежите и жените и за
защита на жертвите и рисковите групи (програма „Дафне II“) (OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 1).
Решение № 1554/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. за изменение на Решение
2001/51/ЕО на Съвета относно създаване на програма, свързана с рамковата стратегия на Общността относно
равенството между половете и Решение № 848/2004/ЕО относно създаване на програма за действие на Общността за
подпомагане на организации, действащи на общностно равнище, в областта на равенството между мъже и жени
(ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 9).
Решение № 1672/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на програма на
Общността за заетост и социална солидарност — „Прогрес“ (ОВ L 315, 15.11.2006 г., стр. 1).
Решение 2007/252/ЕО на Съвета от 19 април 2007 г. за създаване за периода 2007—2013 г. на специална програма
Основни права и гражданство като част от общата програма „Основни права и правосъдие“ (OВ L 110, 27.4.2007 г.,
стр. 33).
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ГЛАВА 07 06 — „ПРАВА И ЦЕННОСТИ“ (продължение)

07 06 99

(продължение)

07 06 99 02

(продължение)
Решение № 779/2007/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за създаване за периода 2007—
2013 г. на специална програма за предотвратяване и борба с насилието над децата, младежите и жените и за защита на
жертвите и рисковите групи (програма Дафне III ) като част от Общата програма „Основни права и правосъдие“
(OВ L 173, 3.7.2007 г., стр. 19).
Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма
„Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (OB L 354, 28.12.2013 г., стр. 62), и по-специално
член 4, параграф 1, букви д), е) и ж) и член 5, параграф 1 от него.
Задача, която произтича от прерогативите на Комисията на институционално равнище, съгласно член 58, параграф 2 от
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.07.2018 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно европейската гражданска
инициатива (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 55).
Конвенция, сключена през 1959 г. между Върховния орган на ЕОВС и Международния център за информация за
безопасността и здравето на работното място (CIS) на Международната организация по труда.
Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 6 април 2005 г. относно създаването, за периода 2007
—2013 г., на рамкова програма за основните права и правосъдие (СОМ(2005)0122).
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ГЛАВА 07 07 — „ПРАВОСЪДИЕ“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети
задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

07 07

„ПРАВОСЪДИЕ“

07 07 01

Насърчаване на съдеб
ното сътрудничество 2.2

11 319 945

4 527 978

Подкрепа за съдебното
обучение
2.2

18 682 268

7 472 907

Насърчаване на реал
ния достъп до пра
восъдие

2.2

15 290 325

6 116 130

2

p.m.

26 000 000

42 604 000

39 600 000 40 800 000,— 42 962 945,91

165,24

Статия 07 07 99 —
Междинен сбор

p.m.

26 000 000

42 604 000

39 600 000 40 800 000,— 42 962 945,91

165,24

Глава 07 07 — Общо

45 292 538

44 117 015

42 604 000

39 600 000 40 800 000,— 42 962 945,91

97,38

07 07 02
07 07 03

07 07 99

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

07 07 99 01 Приключване на пре
дишни програми и
действия в областта на
програмата „Правосъдие“
(преди 2021 г.)

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на дейностите по финансиране, допринасящи за
по-нататъшното изграждане на европейско пространство на правосъдие, основано на принципите на правовата
държава, на взаимно признаване и на взаимно доверие.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 30 май 2018 г., за
създаване на програма „Правосъдие“ (COM(2018)0384).
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ГЛАВА 07 07 — „ПРАВОСЪДИЕ“ (продължение)

07 07 01

Насърчаване на съдебното сътрудничество

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

11 319 945

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

4 527 978

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейностите по финансиране, улесняващи и подкрепящи
съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси и насърчаващи прилагането на
принципите на правовата държава, включително чрез подкрепа на усилията за подобряване на ефективността на
националните правосъдни системи и изпълнението на решенията.
Тези цели ще бъдат преследвани по-специално чрез оказване на подкрепа за следните дейности: повишаване на
осведомеността, взаимно обучение, дейности по анализ и мониторинг, обучение, разработване и поддръжка на
инструменти на ИКТ и подкрепа за европейските мрежи и за организациите на гражданското общество.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

07 07 02

284 131 6 6 0 0

Подкрепа за съдебното обучение

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

18 682 268

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

7 472 907

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейностите по финансиране, които подкрепят и насърчават
съдебното обучение, с цел стимулиране на изграждането на обща правна и съдебна култура, основана на принципите
на правовата държава.
Тези цел ще бъде преследвана по-специално чрез оказване на подкрепа за следните дейности: повишаване на
осведомеността, взаимно обучение, дейности по анализ и мониторинг, обучение, разработване и поддръжка на
инструменти на ИКТ и подкрепа за европейските мрежи и за организациите на гражданското общество.
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ГЛАВА 07 07 — „ПРАВОСЪДИЕ“ (продължение)

07 07 02

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

07 07 03

468 925 6 6 0 0

Насърчаване на реалния достъп до правосъдие

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

15 290 325

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

6 116 130

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейностите по финансиране, улесняващи реалния достъп до
правосъдие за всички и ефективните средства за правна защита, включително чрез електронни средства, чрез
насърчаване на ефикасните граждански и наказателни производства и насърчаване и подкрепа на правата на жертвите
на престъпления, както и процесуалните права на заподозрените и обвиняемите в рамките на наказателното
производство.

Тези цел ще бъде преследвана по-специално чрез оказване на подкрепа за следните дейности: повишаване на
осведомеността, взаимно обучение, дейности по анализ и мониторинг, обучение, разработване и поддръжка на
инструменти на ИКТ и подкрепа за европейските мрежи и за организациите на гражданското общество.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

07 07 99

383 787 6 6 0 0

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки

Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.
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ГЛАВА 07 07 — „ПРАВОСЪДИЕ“ (продължение)

07 07 99

(продължение)

07 07 99 01

Приключване на предишни програми и действия в областта на програмата „Правосъдие“ (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

26 000 000

Поети задължения

42 604 000

Плащания

39 600 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

40 800 000,—

Плащания

42 962 945,91

Забележки

Предишни статии
33 03 01

33 03 02

33 03 51

Правно основание

Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и
търговски дела (ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 25).

Регламент (ЕО) № 743/2002 на Съвета от 25 април 2002 г. за създаване на обща рамка на Общността за дейности за
улесняване на прилагането на съдебното сътрудничество по граждански дела (OВ L 115, 1.5.2002 г., стр. 1).

Решение 2004/100/EО на Съвета от 26 януари 2004 г. за създаване на програма за действие на Общността за
насърчаване на активното европейско гражданство (гражданско участие) (OВ L 30, 4.2.2004 г., стр. 6).

Решение 2007/126/ПВР на Съвета от 12 февруари 2007 г. за създаване за периода 2007—2013 г., като част от Общата
програма за основни права и правосъдие, на специална програма „Наказателно правосъдие“ (OВ L 58, 24.2.2007 г.,
стр. 13).

Решение № 1149/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 септември 2007 г. за създаване на специална
програма „Гражданско правосъдие“ за периода 2007—2013 г. като част от общата програма „Основни права и
правосъдие“ (ОВ L 257, 3.10.2007 г., стр. 16).

Регламент (ЕС) № 1382/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма
„Правосъдие“ за периода 2014—2020 година (OВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 73).
Актове за справка

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 6 април 2005 г. относно създаването, за периода 2007
—2013 г., на рамкова програма за основните права и правосъдие (СОМ(2005)0122).
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ГЛАВА 07 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ И ЕВРОПЕЙСКА ПРОКУРАТУРА

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

07 10

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
АГЕНЦИИ И ЕВРО
ПЕЙСКА ПРОКУРАТУРА

07 10 01

Европейска фондация
за подобряване на
условията на живот и
труд (Eurofound)
2.2

21 600 000

21 600 000

21 053 025

21 053 025

20 779 000,—

20 779 000,—

96,20

Европейска агенция за
безопасност и здраве
при работа
2.2

15 346 768

15 346 768

15 507 072

15 507 072

15 122 882,56

14 903 084,56

97,11

Европейски център за
развитие на профе
сионалното обучение
(Cedefop)
2.2

17 804 621

17 804 621

17 815 490

17 815 490

16 110 395,—

17 535 029,59

98,49

Агенция на Европейс
кия съюз за основните
права (FRA)
2.2

23 749 695

23 749 695

23 157 712

23 157 712

21 970 685,—

21 970 684,12

92,51

07 10 02

07 10 03

07 10 04

07 10 05

07 10 06

07 10 07

07 10 08

07 10 09

Европейски инсти
тут за равенство
между половете
(EIGE)

2.2

8 926 628

8 926 628

8 013 905

8 013 905

7 809 317,—

7 809 316,06

87,48

Европейска фондация
за обучение (ETF)

2.2

21 053 287

21 053 287

20 937 022

20 937 022

20 488 990,—

20 488 989,61

97,32

Агенция на Европейс
кия съюз за сътруд
ничество в областта
на наказателното
правосъдие (Евроюст) 2.2

42 845 006

42 845 006

41 340 496

41 187 174

38 450 559,—

38 310 559,—

89,42

Европейска прокура
тура

2.2

44 952 790

44 952 790

11 672 000

11 672 000

3 132 597,70

812 578,26

1,81

Европейски орган по
труда (ЕОТ)

2.2

24 219 500

24 219 500

12 577 525

15 683 250

1 882 809,47

284 893,15

1,18

220 498 295

220 498 295

172 074 247

175 026 650

145 747 235,73

142 894 134,35

64,81

Глава 07 10 — Общо

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите за персонал и административните
разходи на децентрализираните агенции и Европейската прокуратура (дялове 1 и 2), както и на оперативните им
разходи, свързани с работната програма (дял 3), ако е приложимо.

Щатното разписание на агенциите и на Европейската прокуратура е поместено в приложение „Персонал“ към
настоящия раздел.
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Агенциите и Европейската прокуратура трябва да уведомяват Европейския парламент и Съвета за прехвърлянията на
бюджетни кредити между оперативните и административните разходи.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, сумите,
възстановени съгласно член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно
рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70
от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1), и
всички други целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни
кредити и до изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

07 10 01

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

21 600 000

Плащания

21 600 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

21 053 025

Плащания

21 053 025

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

20 779 000,—

Плащания

20 779 000,—

Забележки
Предишна статия
04 03 11

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) предоставя и разпространява важни
знания за въпросите, свързани с работата, и социалните въпроси, за да допринесе за изготвянето на добри и основани
на факти политики в тези области. Основната ѝ дейност са научните изследвания в областта на заетостта, условията на
труд, колективните трудови правоотношения и качеството на живот. Дейностите на Eurofound допринасят за
изпълнението на следните приоритети: увеличаване на участието на пазара на труда и борба с безработицата чрез
създаване на работни места, подобряване на функционирането на пазара на труда и насърчаване на интеграцията;
подобряване на условията на труд и постигане на устойчива заетост през целия живот, развиване на колективните
трудови правоотношения с цел гарантиране на справедливи и продуктивни решения в контекст на променящи се
политики, подобряване на жизнения стандарт и насърчаване на социалното сближаване в условията на икономически
различия и социално неравенство.
Част от този бюджетен кредит е предназначена за извършването на проучвания на условията на труд и на трудовите
правоотношения в подкрепа на политики, които осигуряват повече и по-добри работни места, правят труда
по-устойчив и укрепват социалния диалог в Европа.
Друга част от този бюджетен кредит е предназначена за проучвания и насочени към бъдещето научни изследвания в
областта на пазарите на труда, и по-конкретно мониторинга и предвиждането на структурните промени, тяхното
въздействие върху заетостта и управлението на последиците.
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07 10 01

(продължение)
Този бюджетен кредит ще покрива също проучванията и събирането на знания относно условията и качеството на
живот, при които ще се обръща специално внимание на социалните политики и ролята на обществените услуги за
подобряването на качеството на живота. Проучването на съвместяването на професионалния и личния живот и
несигурната заетост, включително разбивка по пол, следва също да бъдат покрито от този бюджетен кредит.
И накрая, този бюджетен кредит ще се използва и за анализа на въздействието на цифровизацията върху всички
посочени по-горе области, както и за осъществяването на проучвания, допринасящи за политиките, насочени към
по-голямо сближаване в Съюза.
Общ принос на Съюза,

21 600 000

от който сума, произтичаща от възстановяването на излишък
(приходна статия 6 6 2)
Сума, записана в бюджета

21 600 000

Правно основание
Регламент (ЕС) 2019/127 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. относно създаването на
Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 1365/75 на Съвета (ОВ L 30, 31.1.2019 г., стр. 74).

07 10 02

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

15 346 768

Плащания

15 346 768

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

15 507 072

Плащания

15 507 072

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

15 122 882,56

Плащания

14 903 084,56

Забележки
Предишна статия
04 03 12

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) е поела ангажимент за превръщане на Европа в
по-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно място за работа. EU-OSHA набелязва и оценява новите и
възникващите рискове на работното място и интегрира здравословните и безопасни условия на труд в други области на
политиката, като например образованието, общественото здраве и научните изследвания. EU-OSHA повишава
осведомеността и разпространява информация относно значението на здравето и безопасността на работниците за
правителствата, организациите на работодателите и на работниците, органите и мрежите на Съюза и частните
дружества.
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07 10 02

(продължение)
Целта на EU-OSHA е да предоставя на институциите на Съюза, на държавите членки и на заинтересовани страни
техническа, научна и икономическа информация за използване в областта на здравето и безопасността на труда. Ще се
обръща специално внимание на аспектите, свързани със социалното измерение на пола, в областта на здравето и
безопасността на труда.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на мерките, необходими за изпълнение на задачите на EU-OSHA,
определени в Регламент (ЕС) 2019/126, и по-специално:
— мерки за информиране и предвиждане на рисковете, като е отделено специално внимание на МСП,
— дейност на Европейската обсерватория за наблюдение на риска въз основа на примери за добра практика, събрани
от предприятия или специфични отрасли на дейност,
— подготовка и предоставяне на по-малките дружества на подходящи инструменти за управление на здравето и
безопасността на работното място,
— функциониране на мрежата с участието на основните елементи на националните информационни мрежи,
включително националните организации на социалните партньори, в съответствие с националното законодателство
или практика, както и националните централни звена за координация,
— организиране на обмен на опит, информация и добри практики, включително в сътрудничество с Международната
организация на труда и други международни организации,
— включване на страните кандидатки в тези информационни мрежи и създаване на работни инструменти, които са
приспособени към специфичното им положение,
— организиране и провеждане на Европейска кампания за здравословни работни места, както и на Европейска седмица
за здраве и безопасност, насочена към специфичните рискове и нужди на потребителите и крайните бенефициери.
Общ принос на Съюза,

15 600 000

от който сума, произтичаща от възстановяването на излишък 253 232
(приходна статия 6 6 2)
Сума, записана в бюджета

15 346 768

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета):
ЕАСТ—ЕИП

414 363 6 6 0 0

Правно основание

Регламент (ЕС) 2019/126 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. за създаване на Европейската
агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета (ОВ L 30,
31.1.2019 г., стр. 58).

L 93/716

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ И ЕВРОПЕЙСКА ПРОКУРАТУРА (продължение)

07 10 03

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

17 804 621

Плащания

17 804 621

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

17 815 490

17 815 490

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

16 110 395,—

Плащания

17 535 029,59

Забележки

Предишна статия
04 03 13

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) подкрепя насърчаването, разработването и
изпълнението на политики на Съюза в сферата на професионалното образование и обучение, както и политики във
връзка с уменията и квалификациите, като работи в сътрудничество с Комисията, държавите членки и социалните
партньори. За тази цел Cedefop усъвършенства и разпространява знания, предоставя факти и услуги за целите на
изготвянето на политики, включително заключения, основани на научни изследвания, и улеснява обмена на знания в
рамките на и между Съюза и участниците на национално равнище.
Общ принос на Съюза,

18 000 000

от който сума, произтичаща от възстановяването на излишък 195 379
(приходна статия 6 6 2)
Сума, записана в бюджета

17 804 621

Правно основание

Регламент (ЕС) 2019/128 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. за създаване на Европейски
център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета (ОВ L
30, 31.1.2019 г., стр. 90).

07 10 04

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

23 749 695

Плащания

23 749 695

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

23 157 712

Плащания

23 157 712

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

21 970 685,—

Плащания

21 970 684,12
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07 10 04

(продължение)
Забележки
Предишна статия
33 02 06

Целта на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) е да предоставя помощ и експертни знания в
областта на основните права на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и на органите на държавите
членки, когато прилагат правото на Съюза. Като предоставя такава помощ и експертни знания, FRA им помага да
зачитат в пълна степен основните права при предприемането на мерки или формулирането на насоки за действие в
рамките на съответните им области на компетентност.
Общ принос на Съюза,

23 920 698

от който сума, произтичаща от възстановяването на излишък 171 003
(приходна статия 6 6 2)
Сума, записана в бюджета

23 749 695

Правно основание
Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за
основните права (OB L 53, 22.2.2007 г., стр. 1).
Решение (ЕС) 2017/2269 на Съвета от 7 декември 2017 г. за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на
Европейския съюз за основните права за периода 2018—2022 г. (ОВ L 326, 9.12.2017 г., стр. 1).

07 10 05

Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

8 926 628

Плащания

8 926 628

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

8 013 905

Плащания

8 013 905

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

7 809 317,—

Плащания

7 809 316,06

Забележки
Предишна статия
33 02 07

Европейският институт за равенство между половете (EIGE) допринася за утвърждаването на равенството между
половете, включително за включването на равенството между половете във всички политики на Съюза и в
произтичащите от тях национални политики, и за борбата срещу дискриминацията, основана на пола, както и за
повишаването на осведомеността на гражданите на Съюза относно равенството между половете, като предоставя
техническа помощ на институциите на ЕС, по специално на Комисията, и на органите на държавите членки.
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07 10 05

(продължение)
EIGE изпълнява следните задачи, inter alia:
— събира, анализира и разпространява съответната обективна, съпоставима и надеждна информация във връзка с
равенството между половете, включително резултати от научни изследвания и най-добри практики;
— разработва методи за подобряване на обективността, съпоставимостта и надеждността на данните на европейско
равнище чрез определяне на критерии, които ще подобрят съгласуваността на информацията и ще вземат под
внимание въпросите, свързани с равенството между половете, при събирането на данни;
— разработва, анализира, оценява и разпространява методически инструменти, за да подкрепи включването на
равенството между половете във всички политики на Съюза и в произтичащите от тях национални политики и да
подкрепи интегрирането на принципа за равенство между половете във всички институции и органи на Съюза;
— организира срещи на експерти с цел подпомагане на научноизследователската работа на института, окуражава
обмена на информация между научните изследователи и насърчава включването на аспекта, свързан с равенството
между половете, в техните научни изследвания;
— повишава осведомеността на гражданите на Съюза относно равенството между половете, разпространява
информация за най-добрите практики и предоставя достъп на обществеността до ресурсите от документи;
— предоставя информация на институциите на Съюза относно равенството между половете и интегрирането на
принципа за равенство между половете в присъединяващите се държави и държавите кандидатки.
Общ принос на Съюза,

9 067 878

от който сума, произтичаща от възстановяването на излишък 141 250
(приходна статия 6 6 2)
Сума, записана в бюджета

8 926 628

Правно основание
Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на
Европейски институт за равенство на половете (ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9).

07 10 06

Европейска фондация за обучение (ETF)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

21 053 287

Забележки
Предишна статия
04 03 14

Плащания

21 053 287

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

20 937 022

Плащания

20 937 022

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

20 488 990,—

Плащания

20 488 989,61
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07 10 06

(продължение)
Европейската фондация за обучение (ETF) подпомага държавите в преход и развиващите се държави да оползотворят
потенциала на човешкия си капитал чрез реформа на образованието; системите за обучение и за пазара на труда в
контекста на политиката за външните отношения на Съюза.
Целта ѝ също е да обхване подкрепата за партньорските държави в Средиземноморския регион при провеждането на
реформи на техните пазари на труда и системи за професионално обучение, насърчаването на социалния диалог и
подкрепянето на предприемачеството.
Общ принос на Съюза,

21 300 000

от който сума, произтичаща от възстановяването на излишък 246 713
Сума, записана в бюджета

21 053 287

Правно основание
Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на
Европейска фондация за обучение (ОВ L 354, 31.12.2008 г. стр. 82).

07 10 07

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

42 845 006

Плащания

42 845 006

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

41 340 496

Плащания

41 187 174

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

38 450 559,—

Плащания

38 310 559,—

Забележки
Предишна статия
33 03 04

Целта на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) е да
подкрепя и засилва координацията и сътрудничеството между националните органи за разследване и преследване по
наказателен ред във връзка с тежки престъпления, засягащи две или повече държави членки. Тя действа по искане на
органите на държавите членки и ги подкрепя, като ускорява исканията за правна взаимопомощ, организира
координирани подходи към оперативните действия и предоставя както оперативна, така и финансова подкрепа за
съвместните екипи за разследване.
Общ принос на Съюза,

43 797 699

от който сума, произтичаща от възстановяването на излишък 952 693
(приходна статия 6 6 2)
Сума, записана в бюджета

42 845 006
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07 10 07

(продължение)
Правно основание
Регламент (EС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно Агенцията на
Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и за замяна и отмяна на
Решение 2002/187/ПВР на Съвета (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 138).

07 10 08

Европейска прокуратура

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

44 952 790

Плащания

44 952 790

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

11 672 000

Плащания

11 672 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

3 132 597,70

Плащания

812 578,26

Забележки
Предишна статия
33 03 05

Европейската прокуратура бе създадена с Регламент (ЕС) 2017/1939.
Европейската прокуратура отговаря за провеждането на разследвания, наказателното преследване и предаването на съд
на извършителите на престъпления и съучастниците в престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, които
са предвидени в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с
измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (OB L 198, 28.7.2017 г., стр. 29) и са
определени от Регламент (ЕС) 2017/1939. Във връзка с това Европейската прокуратура провежда разследвания и
осъществява наказателно преследване и упражнява функциите на прокурор пред компетентните съдилища на
държавите членки до окончателното приключване на делото.
През 2021 г. този бюджетен кредит е предназначен предимно за покриване на следните разходи на Европейската
прокуратура: разходите за набиране на персонал и за персонал, сгради (включително за сигурност на сградите),
инфраструктура, услуги за лична охрана за висшия персонал на Европейската прокуратура и разходите за
информационни технологии (дялове 1 и 2). Той включва също в рамките на дял 3 оперативните разходи, свързани с
деловодната система на Европейската прокуратура — платформата за информационен обмен между седалището на
Европейската прокуратура, европейските делегирани прокурори и другите съдебни и правоприлагащи органи в
държавите членки — която е ключов елемент за създаването и доброто функциониране на Европейската прокуратура.
Освен това дял 3 съдържа провизии за създаването на центъра за данни на Европейската прокуратура, за заплащането
на европейските делегирани прокурори и за значителните разходи за превод за оперативните нужди на Европейската
прокуратура.
Общ принос на Съюза,

44 952 790

от който сума, произтичаща от възстановяването на излишък
(приходна статия 6 6 2)
Сума, записана в бюджета

44 952 790
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ГЛАВА 07 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ И ЕВРОПЕЙСКА ПРОКУРАТУРА (продължение)

07 10 08

(продължение)
Правно основание
Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване
на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

07 10 09

Европейски орган по труда (ЕОТ)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

24 219 500

Плащания

24 219 500

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

12 577 525

Плащания

15 683 250

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

1 882 809,47

284 893,15

Забележки
Предишна статия
04 03 15

Целта на Европейския орган по труда (ЕОТ) е да допринася за осигуряването на справедлива трудова мобилност в целия
Съюз и да оказва съдействие на държавите членки и Комисията при координирането на системите за социална
сигурност в Съюза. За да се постигне тази цел, ЕОТ има за задача да улеснява достъпа до информация за правата и
задълженията, свързани с трудовата мобилност в целия Съюз, както и до съответните услуги; да улеснява и подобрява
сътрудничеството между държавите членки при прилагането на съответното право на Съюза в целия Съюз,
включително да улеснява съгласуваните и съвместните инспекции; да действа като медиатор и да улеснява намирането
на решение при трансгранични спорове между държавите членки, както и да подпомага сътрудничеството между
държавите членки в борбата с недекларирания труд.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на мерките, необходими за изпълнение на задачите на ЕОТ,
определени в Регламент (ЕС) 2019/1149, и по-специално член 4 от него:
— улесняване на достъпа до информация и координиране на EURES,
— улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки с цел последователно, ефикасно
и ефективно прилагане на съответното право на Съюза,
— координиране и подкрепа на съгласувани и съвместни инспекции,
— извършване на анализи и оценки на риска по въпроси, свързани с трансграничната трудова мобилност,
— подпомагане на държавите членки при изграждането на капацитет във връзка с ефективното прилагане на
съответното право на Съюза,
— подпомагане на държавите членки в борбата с недекларирания труд,
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07 10 09

(продължение)
— действане като медиатор при спорове между държавите членки относно прилагането на съответното право на
Съюза.
Общ принос на Съюза,

24 219 500

от който сума, произтичаща от възстановяването на излишък
(приходна статия 6 6 2)
Сума, записана в бюджета

24 219 500

Правно основание
Регламент (ЕС) 2019/1149 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за създаване на Европейски орган
по труда, за изменение на регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 и за отмяна на Решение
(ЕС) 2016/344 (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 21).
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ГЛАВА 07 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

07 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ,
ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГА
ТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТ
ВИЯ

07 20 01

Пилотни проекти

2.2

14 120 000

14 478 339

11 970 119

11 048 495

10 476 778,—

4 980 278,—

34,40

07 20 02

Подготвителни
действия

2.2

17 750 000

36 931 334

44 950 000

37 666 007

48 382 947,—

18 480 439,—

50,04

2

8 634 400

7 258 200

9 423 000

9 000 000

8 634 771,95

6 530 522,25

89,97

8 634 400

7 258 200

9 423 000

9 000 000

8 634 771,95

6 530 522,25

89,97

07 20 03

Други действия

07 20 03 01

Свободно движение на
работници, координи
ране на схемите за
социална сигурност и
мерки за мигрантите,
включително мигрантите
от трети държави
Статия 07 20 03 —
Междинен сбор

07 20 04

Действия, финанси
рани съгласно преро
гативите на Коми
сията и
специфичните право
мощия, предоставени
на Комисията

07 20 04 01

Мултимедийни действия 2.2

20 212 100

19 786 800

21 732 000

23 000 000

23 546 000,—

21 532 260,14

108,82

07 20 04 02

Услуги за комуникация
на висше управленско
равнище и за институ
ционална комуникация

2.2

47 105 200

39 676 000

42 065 180

41 717 996

41 022 520,81

40 807 821,02

102,85

Представителства на
Комисията

2.2

27 356 000

23 497 000

27 427 000

25 744 650

24 581 666,53

23 387 531,59

99,53

Комуникационни услуги
за гражданите
2.2

32 228 600

28 943 000

23 906 820

23 293 354

25 509 303,76

21 719 740,44

75,04

2.2

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000,—

3 000 000,—

100

Специфични компе
тенции в областта на
социалната политика,
включително социалния
диалог
2.2

28 326 381

23 234 000

23 050 000

15 335 000

22 367 447,13

17 858 416,75

76,86

2.2

898 400

898 400

1 000 000

950 000

1 000 000,—

996 335,15

110,90

Анализ и проучвания на
социалното положение,
демографските данни и
семейството
2.2

3 710 619

3 327 900

3 663 000

3 000 000

4 451 000,—

4 896 774,66

147,14

07 20 04 03

07 20 04 04

07 20 04 05

07 20 04 06

07 20 04 07

07 20 04 08

Дом на европейската
история

Други дейности в
областта на основните
права
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ГЛАВА 07 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

07 20 04

(продължение)

07 20 04 09

Мерки за информиране и
обучение на работни
чески организации
2.2

07 20 01

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019
% Плащания
2019/2021

ФР
Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

21 054 000

19 652 000

20 784 000

19 400 000

20 924 377,87

19 211 103,33

97,76

Статия 07 20 04 —
Междинен сбор

183 891 300

162 015 100

166 628 000

155 441 000

166 402 316,10

153 409 983,08

94,69

Глава 07 20 — Общо

224 395 700

220 682 973

232 971 119

213 155 502

233 896 813,05

183 401 222,33

83,11

Пилотни проекти

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

14 120 000

Плащания

14 478 339

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

11 970 119

Плащания

11 048 495

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

10 476 778,—

Плащания

4 980 278,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с експериментален
характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях.
Списъкът на пилотните проекти е поместен в глава PP 07 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни действия“
към настоящия раздел.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

07 20 02

Подготвителни действия

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

17 750 000

Плащания

36 931 334

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

44 950 000

Плащания

37 666 007

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

48 382 947,—

Плащания

18 480 439,—

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/725

КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

07 20 02

(продължение)
Забележки
Нова статия
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в
областта на прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на
приемането на бъдещи действия.
Списъкът на подготвителните действия е поместен в глава PA 07 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни
действия“ към настоящия раздел.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

07 20 03

Други действия

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на действия и дейности, които не са включени в предходните
глави от настоящия дял, но за които е приет основен акт.

07 20 03 01

Свободно движение на работници, координиране на схемите за социална сигурност и мерки за мигрантите,
включително мигрантите от трети държави
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

8 634 400

Плащания

7 258 200

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

9 423 000

Плащания

9 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

8 634 771,95

Плащания

6 530 522,25

Забележки
Предишна позиция
04 03 01 03

Целта на тази дейност е да се насърчат справедливата географска и професионална мобилност (включително
координацията на схемите за социална сигурност) на работниците в Европа с цел преодоляване на препятствията пред
свободното движение на работници и допринасяне за създаването на истински пазар на труда на европейско равнище.
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Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действията за подкрепа на мониторинга на правото на Съюза
посредством финансиране на мрежа от експерти в областта на свободното движение на работници и социалната
сигурност, които докладват редовно за прилагането на правните актове на Съюза в държавите членки и на равнището
на Съюза, както и анализират и оценяват основните тенденции в законодателството в държавите членки по отношение
на свободното движение на работниците и координацията на системите за социална сигурност. Този бюджетен кредит
е предназначен също за покриване на действията за подкрепа на управлението на правните актове на Съюза
посредством заседания на комитетите, действия за повишаване на осведомеността и за изпълнение и друга специфична
техническа помощ, както и разработването на съответните цифрови инструменти, като например системата за
електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI), и тяхното прилагане.

Този бюджетен кредит е предназначен по-специално за покриване на:
— разходи за проучвания, срещи на експерти, информация и публикации, пряко свързани с постигането на целта на
програмата или на мерките по този бюджетна позиция, както и всички други разходи за техническа и
административна помощ, които не включват задачи на публичната власт, възложени на външни изпълнители от
Комисията по ad hoc договори за услуги,
— анализ и оценка на основните тенденции на законодателството в държавите членки, което се отнася до свободното
движение на работници и координирането на системите за социална сигурност, както и до финансирането на
мрежи от експерти в тази област,
— анализ и проучване на новостите в политиката в областта на свободното движение на работници във връзка,
например, с края на преходните периоди и с осъвременяването на разпоредбите за координиране на социалната
сигурност,
— подкрепа за работата на Административната комисия и нейните подгрупи и последващи действия във връзка с
взетите решения, както и за работата на Техническия и Консултативния комитет за свободно движение на
работниците,
— подкрепа за действията за подготвяне на въвеждането на новите регламенти за социалната сигурност, включително
транснационалния обмен на опит и инициативите за информиране и обучение, подготвени на национално равнище,
— финансирането на действия, насочени към предоставяне на по-добри услуги и повишаване на осведомеността на
обществото, включително мерки за идентифициране на проблемите на работниците мигранти, свързани със
социалната сигурност и заетостта, и мерки за ускоряване и опростяване на административните процедури, отчитащ
аспектите на пола анализ на пречките пред свободното движение на работници и липсата на координация на
системите за социална сигурност и тяхното отражение върху хората с увреждания, включително адаптиране на
административните процедури към новите техники за обработка на информацията, за да се подобрят системата за
придобиване на права и изчисляването и изплащането на обезщетения съгласно регламенти (ЕИО) № 1408/71 и
(ЕИО) № 574/72, Регламент (ЕО) № 859/2003, както и Регламент (ЕО) № 883/2004, Регламент (ЕО) № 987/2009
за неговото прилагане и Регламент (ЕС) № 1231/2010 и бъдещите им преразглеждания,
— подготвянето на информация и действия за осведомяване на обществеността за нейните права за свободното
движение на работници и координирането на схемите за социална сигурност,
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— подпомагането на съответните цифрови инструменти, като например електронния обмен на информация за
социалната сигурност между държавите членки, с цел улесняване на прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 и
на Регламент (ЕО) № 987/2009 за неговото прилагане. Това включва поддръжката на централния възел на
системата EESSI, изпитване на системните компоненти, дейности на бюрото за помощ, подпомагане на
по-нататъшната разработка на системата и обучение.
Към записаните в тази позиция бюджетни кредити трябва да се добавят вноските на държавите от ЕАСТ съгласно
Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 82 от него и Протокол 32 към
него. За сведение тези суми произхождат от вноските на държавите от ЕАСТ, вписани в статия 6 3 0 от приходната
част на бюджета, които представляват целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 2, букви б), д) и е) от
Финансовия регламент. Те водят до отпускане на съответните бюджетни кредити и до изпълнение съгласно
приложение „Европейско икономическо пространство“ към този елемент на разходната част от настоящия раздел,
което е неделимо от общия бюджет.
Правно основание
Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 45 и 48 от него.
Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица,
самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149,
5.7.1971 г., стр. 2).
Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г. относно определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО)
№ 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица и техните семейства, които се движат в
рамките на Общността (ОВ L 74, 27.3.1972 г., стр. 1).
Директива 98/49/ЕО на Съвета от 29 юни 1998 г. за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и
самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността (ОВ L 209, 25.7.1998 г., стр. 46).
Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета от 14 май 2003 г. за разширяване на приложното поле на разпоредбите на
Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72 за граждани на трети страни, които все още не са субект на
тези разпоредби единствено на основание тяхното гражданство (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите
за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване
процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (ОВ
L 284, 30.10.2009 г., стр. 1).
Регламент (EС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на
Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които
все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство (ОВ L 344, 29.12.2010 г.,
стр. 1).
Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение
на работници в Съюза (OВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1).
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Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно минималните изисквания
за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и
запазването на допълнителни пенсионни права (ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 1).
Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерки за улесняване на
упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници (ОВ
L 128, 30.4.2014 г., стр. 8).

07 20 04

Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия,
предоставени на Комисията

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за финансиране на разходите, свързани със задачи, произтичащи
от прерогативите на Комисията на институционално равнище.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

07 20 04 01

Мултимедийни действия
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

20 212 100

Плащания

19 786 800

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

21 732 000

Плащания

23 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

23 546 000,—

Плащания

21 532 260,14

Забележки
Предишна статия
09 05 05

Този бюджетен кредит е предназначен за увеличаване на наличието на обща информация, предоставяна на гражданите
по теми, свързани с Европа и Съюза, за да могат гражданите да се възползват в пълна степен от правото си да бъдат
информирани за европейските политики и да участват в тях, както и за увеличаване на видимостта на работата на
институциите на Съюза, на взетите решения и на етапите от изграждането на Европа. Той се отнася основно до
финансирането или съфинансирането на производството и/или разпространението на мултимедийни (радио,
телевизионни, интернет и др.) информационни продукти, включително от общоевропейски медии и мрежи, състоящи
се от местни и национални медии, които излъчват новини по европейски въпроси, както и на необходимите за
разработването на такава политика инструменти.
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Този бюджетен кредит покрива и разходите за подкрепа като научни изследвания, срещи, ex post проверки, експертна
техническа и административна помощ, която не включва задачи на публичните органи, възложени от Комисията на
външни изпълнители по ad hoc договори за услуги, оценка и одит на настоящи или бъдещи дейности, проучвания за
осъществимост, публикации и възстановяване на пътни и други свързани разходи на експерти.
По целесъобразност процедурите за възлагане на обществени поръчки и за отпускане на безвъзмездни средства могат да
включват сключването на рамкови партньорства с цел насърчаване на стабилна рамка за финансиране за
общоевропейските мрежи, финансирани от този бюджетен кредит.
При изпълнението на тази бюджетна статия Комисията следва да отчита надлежно резултатите от заседанията на
Междуинституционалната група за информация (МГИ).

07 20 04 02

Услуги за комуникация на висше управленско равнище и за институционална комуникация
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

47 105 200

Плащания

39 676 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

42 065 180

Плащания

41 717 996

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

41 022 520,81

Плащания

40 807 821,02

Забележки
Предишни статии и позиции (* частично прехвърлени)
16 01 02 01* 16 01 04 02 16 01 60*

16 03 01 02* 16 03 01 04* 16 03 02 02 16 03 02 03* 16 03 02 05

Изпълнителните услуги на Комисията се предоставят на председателя и на колегиума на членовете на Комисията с цел
подпомагане на комуникационните дейности на председателя, колегиума, службата на говорителя и висшето
ръководство на Комисията чрез осигуряване на политическа и икономическа разузнавателна информация и съвети,
свързани с медиите, както и чрез използване на висококачествена информация и анализ за различните държави,
предоставяни от различни източници, в процеса на вземане на решения на Комисията. Това в крайна сметка води до
изготвяне от страна на Съюза на политики за гражданите въз основа на по-добра информираност
Институционалните комуникационни продукти и услуги се предоставят за външната комуникация на Комисията и
отразяват ролята ѝ на лидер в областта на външната комуникация, като се гарантира съгласуваност на съобщенията на
Комисията чрез предприемане на мерки всички комуникационни служби на Комисията да допринасят за постигането
на съгласувана и ефективна комуникация на институционално равнище относно политическите приоритети. Това води
постепенно до определянето на по-ясни институционални послания и отличителна визуална разпознаваема марка (в
крайна сметка разпознаване на марката) и до икономии от мащаба, като по този начин допринася за подобряване на
имиджа на Комисията и на Съюза.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите в Съюза за онлайн мултимедийни инструменти и
инструменти за писмена информация, както и за други комуникационни инструменти във връзка със Съюза, за да се
предостави на всички граждани обща информация за работата на институциите на Съюза, за взетите решения и за
етапите от изграждането на Европейския съюз. Това е задача, свързана с предоставянето на обществена услуга. Онлайн
инструментите и другите комуникационни инструменти позволяват да се съберат въпросите или реакциите на
гражданите по европейските въпроси. Тези инструменти трябва да станат достъпни за хора с увреждания в съответствие
с насоките на Инициативата за достъп до мрежата.

L 93/730

BG

Официален вестник на Европейския съюз

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

07 20 04

(продължение)

07 20 04 02

(продължение)
Основните видове инструменти са:
— сайтът Europa, който трябва да бъде основната точка за достъп, като предоставя на гражданите информация, от
която те могат да се нуждаят в ежедневието си, и който следователно трябва да бъде ясно структуриран, още
по-лесен за ползване и оптимизиран за мобилни устройства,
— онлайн съобщенията за медиите, базите данни и други онлайн комуникационни информационни системи.
Този бюджетен кредит е предназначен също за:
— финансиране на усъвършенстването на сайта Europa, за да бъде оптимизиран за мобилни устройства, да бъде
съсредоточен върху нуждите на потребителите и да се професионализира използването на други онлайн канали,
като социални медии, блогове и технологии web 2.0. Това включва всички видове обучение, персонални
напътствия и консултантски услуги за различни групи заинтересовани страни,
— покриване на разходите за хостинг и лицензионните разходи, свързани със сайта Europa,
— покриване на разходите за експлоатация и поддръжка на присъствието на Комисията в социалните медии,
включително техническа помощ и закупуване на лицензи за необходимото оборудване и материали,
— подкрепа за обмена на най-добри практики, трансфера на знания и професионализацията чрез финансиране на
посещения на експерти и професионалисти по цифрова и друга комуникация,
— ИТ разходи за евентуално разработване и поддръжка на съответните информационни системи и системи за
управление,
— разходи за абонамент и достъп до информационни източници онлайн, като информационни агенции, новини
онлайн, доставчици на информация и външни бази данни,
— обучение и помощ, необходими за достъп до тази информация.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на проучванията на Евробарометър и анализа на данни. Той
обхваща, наред с друго, анализите на тенденциите в общественото мнение предимно чрез социологически проучвания
(напр. проучвания на Евробарометър сред широката общественост, експресни проучвания, проучвания по телефона,
проучвания на специфични групи от населението по дадени теми, проучвания на регионално, национално или
европейско равнище или качествени проучвания), както и контрола на качеството на тези проучвания.
Този бюджетен кредит покрива също мерките за подобряване на капацитета на Комисията за анализ на данни с цел
борба с дезинформацията и разпространяването на фалшиви новини.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за ползване на телевизионни и радио студиа и друго
аудио-визуално информационно оборудване на Комисията: персонал и закупуване, наемане, поддръжка и поправка на
необходимото оборудване и материали (отразяване на новини, аудио-визуално производство, аудио-визуална медийна
библиотека и т.н.).
Той покрива и разходите за наем на сателит за предоставяне на информация на телевизионните канали относно
дейностите на Съюза. Този бюджетен кредит трябва да се управлява в съответствие с принципите на междуинститу
ционалното сътрудничество, за да се осигури разпространението на цялата информация за Съюза.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/731

КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

07 20 04

(продължение)

07 20 04 02

(продължение)
Той покрива също качествения мониторинг и анализ на медиите (включително мониторинга или анализа на дейностите
в социалните медии), включително свързаните с тях абонаменти и лицензи. Този бюджетен кредит може също да
покрива ИТ разходите за евентуалната разработка и поддръжка на съответните информационни системи и системи за
управление.
Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на финансирането на обща информация за гражданите
относно дейностите на Съюза, за да се увеличи видимостта на работата на институциите на Съюза, на взетите решения
и на етапите от изграждането на Европа, с акцент предимно върху медиите. Инструментите, разработени с цел по-добро
разбиране и съобщаване на актуални въпроси, по-специално във връзка с политическите приоритети на Комисията,
обхващат предимно:
— мултимедийни информационни материали (снимки, видеозаписи и др.), предназначени за предоставяне на медиите
и за други платформи, включително тяхното публикуване/излъчване и централното депозиране за дългосрочно
съхранение или разпространение,
— графичен дизайн,
— ИТ разходи за разработване на съответните информационни системи и системи за управление и поддръжка,
— семинари и дейности в подкрепа на журналистите.
Този бюджетен кредит може също да покрива хоризонталните разходи за, наред с друго, вътрешна комуникация,
проучвания, срещи, последващ контрол, експертна техническа и административна помощ, които не включват задачи на
публичната власт, възложени на външни изпълнители от Комисията по ad hoc договори за услуги, оценка на
хоризонтални или междусекторни дейности и дейности за професионализация, както и възстановяването на разходите
за път и другите съответни разходи на лицата, поканени да следят работата на Комисията.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

07 20 04 03

221 000 6 6 3

Представителства на Комисията
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

27 356 000

Поети задължения

23 497 000

27 427 000

Плащания

25 744 650

Забележки
Предишни позиции (* частично прехвърлени)
16 03 01 02*

16 03 01 03*

16 03 01 04*

16 03 01 05*

16 03 02 03*

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

24 581 666,53

Плащания

23 387 531,59

L 93/732

BG

Официален вестник на Европейския съюз

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

07 20 04

(продължение)

07 20 04 03

(продължение)
Комуникационните продукти и услуги на Комисията са насочени пряко към гражданите във всички държави членки,
като предоставят информация за гражданите и осигуряват общуване с тях, гарантирайки, че комуникационните услуги
за гражданите се предоставят чрез прости, ясни и разбираеми послания било то чрез комбинация от канали и медии
(традиционни и нови) или чрез пряко комуникиране с гражданите и насърчаване на обмена и общуването лице в лице.
Всичко това спомага гражданите да разполагат с достъп до актуална и лесна за ползване информация за политиките и
ценностите на Съюза. То допринася за по-добрата осведоменост на гражданите по европейските въпроси и за това да ги
разбират по-добре, което от своя страна стимулира интереса на гражданите да общуват пряко с „лицата на Комисията“
било то на местно, национално или европейско равнище.
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за обща информация и за дейностите за
комуникация или общуване, насочени към гражданите във всички държави членки, направени предимно в представи
телствата на Комисията в държавите членки, като той покрива:
— комуникационни дейности, свързани със специфични годишни или многогодишни комуникационни приоритети,
като речта за състоянието на Съюза на председателя на Комисията, работната програма на Комисията и съвместната
декларация (в контекста на прилагането на Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. между
Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество (ОВ L
123, 12.5.2016 г., стр. 1),
— специални комуникационни дейности в регионален, национален или международен мащаб, които отговарят на
комуникационните приоритети,
— гореупоменатите комуникационни дейности могат да бъдат организирани в партньорство с Европейския парламент,
Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите и/или държавите членки с цел
създаване на синергии между партньорите и координиране на техните информационни и комуникационни
дейности относно Съюза,
— общодостъпни мероприятия за гражданите от всички слоеве на обществото,
— диалози с гражданите в държавите членки, включително онлайн,
— семинари и конференции, както и работни срещи с по-специфични целеви групи, като например младите хора, и
чрез прилагане на методи, основани на участието,
— организиране или участие в европейски прояви, изложби и мероприятия за връзки с обществеността, организиране
на индивидуални посещения и др.,
— преки комуникационни дейности, насочени към широката общественост (напр. консултантски услуги за
гражданите),
— преки комуникационни мерки, насочени към лицата, формиращи общественото мнение, и по-специално засилени
мерки, включващи регионалните и националните ежедневни медии, които са много важен източник на
информация за голям брой граждани на Съюза,
— управление на информационни центрове и мултимедийни инсталации за широката общественост в представи
телствата на Комисията,
— местни дейности за подкрепа в представителствата на Комисията, например местни социални медии и анализ на
данни, както и подкрепа за информационните центрове Europe Direct (EDIC), като например обучение,
координация и помощ за мрежата Europe Direct, която подкрепа включва също така производство, съхранение и
разпространение на информационни материали и комуникационни продукти от тези центрове, както и за тях,
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— разходи за проучвания, логистични услуги, техническа помощ, по-специално за информационни технологии,
включително уеб поддръжка и услуги за социални медии, срещи на експерти и експертна техническа и
административна помощ, които не включват задачи на публичната власт, възложени на външни изпълнители от
Комисията по ad hoc договори за услуги, както и възстановяването на разходите за път и другите съответни разходи
на лицата, поканени да следят работата на Комисията,
— ИТ разходи за разработване на съответните информационни системи и системи за управление и поддръжка,
— подкрепа за обмена на най-добри практики, трансфера на знания и професионализацията чрез финансиране на
посещения на експерти и професионалисти по цифрови комуникации,
— информация, семинари и подкрепа за журналистите,
— разходите за оценка и професионализация.
Този бюджетен кредит може да служи също за финансиране на дейностите за повишаване на осведомеността и
информационните дейности относно европейските граждански инициативи в сътрудничество с представителствата на
Комисията и EDIC в държавите членки.
Онлайн инструментите позволяват да се съберат въпросите или реакциите на гражданите по европейските въпроси.
Информацията обхваща всички институции на Съюза. Тези инструменти трябва да станат достъпни за хора с
увреждания в съответствие с насоките на Инициативата за достъп до мрежата.
Основните видове инструменти са:
— интернет сайтовете, мултимедийните и писмените продукти на представителствата на Комисията в държавите
членки,
— онлайн съобщенията за медиите, базите данни и други онлайн комуникационни информационни системи,
— допълнителните онлайн канали в представителствата на Комисията, като например местни социални медии, блогове
и други web 2.0 технологии,
— съответният анализ на данни.
Този бюджетен кредит покрива също разходите, свързани с издаването на публикации относно дейностите на Съюза за
различни целеви групи, като публикациите често се разпространяват посредством децентрализирана мрежа, като
покрива предимно:
— публикации на представителствата на Комисията: всяко представителство на Комисията издава една или повече
публикации, които се разпределят между разпространителите на информация и обхващат различни области
(социална, икономическа и политическа),
— разпространение (също чрез децентрализирана мрежа) на специфична основна информация за Съюза (на всички
официални езици на Съюза) за широката общественост, координирано от централата, и популяризиране на
публикациите.
Разходите за публикации включват също така подготовка (например анализ на целевата аудитория, проучване на пазара
и фокус групи/тестване от потребителите или групи за тестване) и изработване на проект (включително хонорари за
автори), редактиране на свободна практика, писане онлайн, използване на документация, възпроизвеждане на
документи, закупуване или управление на данни, редактиране, превод, ревизиране (включително проверка на
съответствието на текстовете), отпечатване, публикуване в интернет или зареждане в друга електронна среда,
дистрибуция, съхранение, разпространение и реклама на публикациите.
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Този бюджетен кредит покрива също местното сътрудничество с информационни цели между представителството на
Комисията и бюрата за връзка на Европейския парламент в държавите членки, например откриването и управлението
на европейски обществени пространства (ЕОП) и/или подобни места. Комисията управлява логистичната организация
на ЕОП в интерес на Европейския парламент и Комисията, включително оперативните разходи и организирането на
услугите, възложени на изпълнител. ЕОП трябва да бъдат управлявани съвместно от двете институции въз основа на
годишен доклад за оценка на управлението и функционирането на ЕОП, както и на работна програма за следващата
година. Тези два документа, които се изготвят съвместно от двете институции и представляват базата за разпределяне на
средствата за следващата година, трябва да бъдат представени на Европейския парламент своевременно, за да бъдат взети
предвид при бюджетната процедура.
Правно основание
Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 249, параграф 2 от него.

07 20 04 04

Комуникационни услуги за гражданите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

32 228 600

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

28 943 000

23 906 820

Плащания

23 293 354

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

25 509 303,76

Плащания

21 719 740,44

Забележки
Предишни позиции (* частично прехвърлени)
16 03 01 03* 16 03 01 04* 16 03 02 01 16 03 02 03* 16 03 02 04

Продуктите и услугите на Комисията са насочени пряко към гражданите, като предоставят информация за гражданите и
осигуряват общуване с тях и гарантират, че комуникационните услуги за гражданите в целия Съюза се предоставят чрез
прости, ясни и разбираеми послания било то чрез комбинация от канали и медии (традиционни и нови) или чрез пряко
комуникиране с гражданите и насърчаване на обмена и общуването лице в лице. Всичко това спомага гражданите да
разполагат с достъп до актуална и лесна за ползване информация за политиките и ценностите на Съюза. То допринася
за по-добрата осведоменост на гражданите по европейските въпроси и за това да ги разбират по-добре, което от своя
страна стимулира интереса на гражданите да общуват пряко с „лицата на Комисията“ било то на местно, национално
или европейско равнище.
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за обща информация за гражданите, направени
предимно в централата на Комисията в Брюксел, като той покрива:
— финансирането на мрежата Europe Direct на територията на Съюза (информационни центрове Europe Direct,
европейски центрове за документация, говорители на Team Europe); тази мрежа допълва работата на представи
телствата на Комисията и на бюрата за връзка на Европейския парламент в държавите членки,
— помощта, обучението, координирането и съдействието за мрежата „Европа директно“ (Europe Direct),
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА 07 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

07 20 04

(продължение)

07 20 04 04

(продължение)
— финансирането на производството, съхранението и разпространението на информационни материали и
комуникационни продукти от тези центрове, както и за тях,
— дейността на центъра за контакт Europe Direct (многоезичен център за услуги),
— финансирането на диалозите с гражданите и на сходни мероприятия лице в лице или на съответните онлайн
платформи, за да се насърчи открит диалог между гражданите и членовете на колегиума или високопоставените
служители на Комисията с редовно присъствие на представители на други институции на Съюза и на държавите
членки с цел подобряване на осведомеността на гражданите по темите на Съюза и предоставяне на възможност на
гражданите да изразят своето становище пред създателите на политиката на Съюза,
— специални комуникационни дейности в регионален, национален или международен мащаб, които отговарят на
комуникационните приоритети,
— общодостъпни мероприятия за гражданите от всички слоеве на обществото,
— семинари и конференции, както и работни срещи с по-специфични целеви групи, като например младите хора, и
чрез прилагане на методи, основани на участието,
— организиране или участие в европейски прояви, изложби и мероприятия за връзки с обществеността, организиране
на индивидуални посещения и др.,
— преки комуникационни дейности, насочени към широката общественост (напр. консултантски услуги за
гражданите),
— преки комуникационни мерки, насочени към лицата, формиращи общественото мнение, и по-специално засилени
мерки, включващи регионалните всекидневници, които са много важен източник на информация за голям брой
граждани на Съюза,
— разходите за издаване, независимо от вида на носителя, на публикации по актуални въпроси, свързани с дейностите
на Комисията и работата на Съюза, както и на публикациите, предвидени в Договорите, и други институционални
или референтни публикации, като например общия доклад. Публикациите могат да бъдат насочени към
специфични групи, като например преподавателите, младите хора, лицата, формиращи общественото мнение, и
широката общественост,
— разходите, свързани с издаването на публикации относно дейностите на Съюза за различни целеви групи, като
публикациите често се разпространяват посредством децентрализирана мрежа,
— разпространението (също чрез децентрализирана мрежа) на специфична основна информация за Съюза (на всички
официални езици на Съюза) за широката общественост, координирано от централата, и популяризиране на
публикациите,
— ИТ разходи за разработване и поддръжка на съответните информационни системи и системи за управление,
— разходите за оценка и професионализация.
Комуникационните дейности могат да бъдат организирани в партньорство с Европейския парламент, Европейския
икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите и държавите членки с цел създаване на
синергии между партньорите и координиране на техните информационни и комуникационни дейности относно Съюза.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

07 20 04

(продължение)

07 20 04 04

(продължение)
Този бюджетен кредит може да служи също за финансиране на дейности за повишаване на осведомеността и
информационни дейности относно европейските граждански инициативи в сътрудничество с представителствата на
Комисията и местните центрове Europe Direct в държавите членки.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за организиране на посещения в Комисията,
включително административните разходи, свързани с посещенията. Комисията управлява съответната логистична
организация, включително оперативните разходи и организацията на услугите, за които е сключен договор, както и
въвеждането и създаването или актуализирането на инсталациите на новите информационни центрове.
Бюджетният кредит е предназначен също за подпомагане на проектирането, разработването и актуализирането на
комуникационното съдържание за проектите Europa Experience в държавите членки.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

07 20 04 05

200 000 6 6 3

Дом на европейската история
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

3 000 000

Плащания

3 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

3 000 000

Плащания

3 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

3 000 000,—

Плащания

3 000 000,—

Забележки
Предишна статия
15 04 04

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовия принос на Комисията към Дома на европейската
история за оперативните разходи, направени от Европейския парламент във връзка с организираните изложби, прояви
и семинари, които ще задълбочат познанията, ще събудят любопитството и ще създадат възможности за размисъл върху
европейската история с помощта на модерен изложбен и документален център.

07 20 04 06

Специфични компетенции в областта на социалната политика, включително социалния диалог
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

28 326 381

Плащания

23 234 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

23 050 000

Плащания

15 335 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

22 367 447,13

Плащания

17 858 416,75
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ГЛАВА 07 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

07 20 04

(продължение)

07 20 04 06

(продължение)
Забележки
Предишни позиции
04 03 01 01

04 03 01 04

04 03 01 06

04 03 01 08

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за насърчаване на европейския социален диалог в три
основни области, както и на разходите за предварителни консултации с представители на синдикатите.
Що се отнася до действията във връзка с предварителните консултации между представители на европейските
синдикати, бюджетният кредит е предназначен за покриване на разходите, за да им се помогне да си изградят
становище и да хармонизират позициите си относно развитието на политиките на Съюза. Разходите са предназначени
за покриване по-специално на проучвания, семинари, конференции, анализи, оценки, публикации, техническа помощ,
закупуване и поддръжка на бази данни и софтуер и частично финансиране и подкрепа на мерки, свързани с
икономическия мониторинг, анализ на комбинацията от мерки и координация на икономическите политики.
Що се отнася до насърчаването на европейския социален диалог, необходими са силни и компетентни социални
партньори, за да се подобри процесът на възобновяване и усъвършенстване на функционирането на социалния диалог,
както и да се подпомогне възстановяването и да се увеличат конкурентоспособността и справедливостта в социалната
пазарна икономика. Мерките следва да помогнат на работническите организации да се справят с общите
предизвикателства, пред които е изправена европейската политика по заетостта и социалните въпроси, по-специално в
контекста на инициативите на Съюза за преодоляване на последиците от икономическата криза.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с насърчаването на европейския социален
диалог и свързаните с него мерки, по-специално за следните дейности:
— проучвания, консултации, срещи на експерти, преговори, публикации и други дейности, пряко свързани с
постигането на целите на бюджетния ред, както и всички други разходи за техническа и административна помощ,
които не включват задачи на публичната власт, възложени на външни изпълнители от Комисията по ad hoc
договори за услуги,
— действия, предприети от социалните партньори, за насърчаване на социалния диалог (включително изграждане на
капацитета на социалните партньори в държавите членки и страните кандидатки) на междуотраслово и отраслово
равнище и на равнище предприятияq включително действия, предприети с цел насърчаване на равното участие на
жените и мъжете в органите за вземане на решения както на синдикатите, така и на организациите на
работодателите,
— действия за подобряване на знанията и експертния опит в областта на колективните трудови правоотношения в
целия Съюз, както и за обмен и разпространение на съответната информация,
— мерки за информиране и обучение за работническите организации и действия за подобряване на степента и
качеството на участието на представители на работниците в изготвянето на политиките и законотворчеството на ЕС,
— действия във връзка с предварителните консултации между представители на европейските синдикати,
по-специално за покриване на разходите, за да им се помогне да си изградят становище и да хармонизират
позициите си относно развитието на политиките на Съюза.

L 93/738

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

07 20 04

(продължение)

07 20 04 06

(продължение)
Бюджетният кредит е предназначен също за покриване на разходите за информация, консултации и участие на
представители на предприятията, по-специално за следните дейности:
— мерки, насочени към развиване на участието на служителите в предприятията — т.е. всеки механизъм, включително
информация, консултации и участие, чрез който представителите на служителите могат да упражняват влияние
върху решенията, които трябва да бъдат взети в рамките на предприятието — по-специално чрез повишаване на
осведомеността и допринасяне за прилагането на правото и политиките на Съюза в тази област, както и използване
и развиване на европейските работнически съвети,
— проекти, чиято цел е да бъдат установени и преодолени предизвикателствата в участието на работниците вследствие
на промени в сферата на труда — напр. преструктуриране, възлагане на дейности на външни изпълнители/
подизпълнители, цифровизация, автоматизация, изкуствен интелект и нови форми на работа,
— инициативи за укрепване на транснационалното сътрудничество между представители на работниците и
работодателите по отношение на информацията, консултациите и участието на служителите в дружества с дейност
в повече от една държава членка и кратки обучения за преговарящи и представители в транснационални органи за
информация, консултации и участие, в които могат да участват и социални партньори от страните кандидатки,
— мерки за даване на възможност на социалните партньори да упражняват своите права и задължения по отношение
на участието на служителите, особено в рамките на европейските работнически съвети, да се запознаят с
транснационални споразумения между предприятия и да засилят своето сътрудничество по отношение на правото
на Съюза относно участието на служителите,
— иновативни действия, свързани с участието на служителите, с цел да се подпомогне предвиждането вследствие на
промени в сферата на труда — напр. преструктуриране, възлагане на дейности на външни изпълнители/
подизпълнители, цифровизация/автоматизация/изкуствен интелект и нови форми на работа — или необходимостта
от преминаване към приобщаваща, устойчива и нисковъглеродна икономика.
Актове за справка
Задачи, произтичащи от специфични правомощия, директно предоставени на Комисията съгласно членове 154, 155,
159 и 161 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

07 20 04 07

Други дейности в областта на основните права
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

898 400

Забележки
Предишна позиция
33 02 03 02

Бюджетни кредити 2020

Плащания

898 400

Поети задължения

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

950 000

Поети задължения

1 000 000,—

Плащания

996 335,15
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ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

07 20 04

(продължение)

07 20 04 07

(продължение)
Този бюджетен ред е предназначен да покрие информационни и комуникационни дейности и дейности за повишаване
на осведомеността, свързани с Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално със защитата на тези
права в цифровата среда. Този бюджетен кредит ще бъде използван в подкрепа на информационните и
комуникационните дейности, предоставяни чрез уебсайтове, публични събития, обучение, комуникационни продукти,
проучвания и др.
Този бюджетен кредит е предназначен също за финансиране на информационните и комуникационните дейности и
дейностите за оценка, свързани с консулската защита и диалога съгласно член 17 от ДФЕС. По-специално с този
бюджетен кредит се финансират информационните и комуникационните дейности, предоставяни чрез вътрешни
уебсайтове, публични мероприятия, комуникационни продукти, проучвания на Евробарометър и т.н., както и
изготвянето на оценка на въздействието и проучвания за оценка на различни аспекти на областта на основните права и
правосъдието.

07 20 04 08

Анализ и проучвания на социалното положение, демографските данни и семейството
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

3 710 619

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

3 327 900

3 663 000

Плащания

3 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

4 451 000,—

Плащания

4 896 774,66

Забележки
Предишни позиции (*частично прехвърлени)
04 03 01 01* 04 03 01 04* 04 03 01 06* 04 03 01 08*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с подкрепа на аналитични проучвания в
областта на заетостта и социалните въпроси, и анализи и проучвания на социалното положение, демографските данни
и семейството.
Действията във връзка с анализите и проучванията на социалното положение, демографията и семейството имат за цел
да насърчат по-добри отговори на политиката в Съюза и държавите членки по отношение на демографските, трудовите
и социалните предизвикателства, включително предизвикателствата на цифровия и екологичния преход и
необходимостта да се гарантират справедлив преход и приобщаващ растеж. Бюджетният кредит е предназначен за
покриване на разходите за изготвяне и разпространяване на висококачествен анализ и сравнителна информация в
контекста на политическите насоки на Комисията и стратегическите цели на Съюза. Това ще подпомогне набелязването
на бъдещи приоритети за политиките по заетостта и социалните въпроси, включително специфични мерки в областта на
равенството между половете и изграждането на капацитет за анализ и данни, предназначен за разглеждане, оценка и
мониторинг на социално-икономическите последици от прехода към цифрова и неутрална по отношение на климата
Европа, по-специално чрез следните дейности:
— действия за насърчаване на разработването на сравнителен анализ и обмена на гледни точки и опит на всички
съответни равнища (регионално, национално, на равнището на Съюза, международно) по отношение на
положението във връзка със заетостта, социалното и демографското положение, социално-икономическите
тенденции в Съюза, както и разликата в заплащането на жените и мъжете и дискриминацията на жените на
работното място,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

07 20 04

(продължение)

07 20 04 08

(продължение)
— действия за подкрепа на обсерватория за социалното положение, сътрудничеството по отношение на съответните
дейности в държавите членки и с международните организации и управлението на група за техническа подкрепа на
Европейското сдружение за семействата,
— проучвания, срещи на експерти, разпространение на знания, информация и публикации, пряко свързани с
постигането на целите на стратегията или на мерките по тази позиция, както и всички други разходи за техническа
и административна помощ, които не включват задачи на публичната власт, възложени на външни изпълнители от
Комисията по ad hoc договори за услуги.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходите за докладването, посочено в ДФЕС,
включително Комисията докладва ежегодно относно заетостта и социалните промени в Европа и представя доклад
относно демографските промени и последиците от тях на всеки две години, както и (приносите към) докладването
относно социално-икономическите последици от прехода към неутралност по отношение на климата и към цифрова
Европа, както и докладите на Комисията относно проблемите, свързани със социалното положение.
Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на разходите за анализ за целите на докладването, посочено в
ДФЕС, както и за разпространението на знания относно големите предизвикателства в областта на заетостта и големите
социални и демографски предизвикателства, и по-специално предизвикателствата, свързани с двойния цифров и
екологичен преход, и начините за тяхното преодоляване.
Актове за справка
Задачи, произтичащи от специфични правомощия, директно предоставени на Комисията съгласно членове 154, 155,
159 и 161 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

07 20 04 09

Мерки за информиране и обучение на работнически организации
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

21 054 000

Плащания

19 652 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

20 784 000

Плащания

19 400 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

20 924 377,87

Плащания

19 211 103,33

Забележки
Предишна позиция
04 03 01 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за мерки за информиране и обучение на работнически
организации, включително представители на работнически организации в страните кандидатки, които произтичат от
действие на Съюза в рамките на изпълнението на социалното измерение на Съюза. Тези мерки следва да помогнат на
работническите организации да се справят с общите предизвикателства, които стоят пред европейската политика по
заетостта и европейската социална политика, определени в стратегията „Европа 2020“, и в контекста на инициативите
на Съюза за борба с последиците от икономическата криза. Специално внимание ще бъде обърнато на обучението
относно предизвикателствата, свързани със социалното измерение на пола, на работното място.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ

ГЛАВА 07 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

07 20 04

(продължение)

07 20 04 09

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване, по-специално, на следните дейности:
— подкрепа на работните програми на двата специфични синдикални института, Европейския синдикален институт и
Европейския център по въпроси, свързани с работещите, които бяха създадени, за да улеснят изграждането на
капацитета посредством обучение и изследвания на европейско равнище, както и подобряването на степента на
участие в управлението на Европа на представителите на работещите,
— мерки за информиране и обучение на работнически организации, включително представители на работнически
организации в държавите кандидатки, които произтичат от действие на Съюза в рамките на изпълнението на
социалното измерение на Съюза,
— мерки, които включват представители на социалните партньори в държавите кандидатки, с конкретната цел да
насърчат социалния диалог на равнището на Съюза. Той е предназначен също за насърчаване на равното участие на
жените и мъжете в органите за вземане на решения на работническите организации.
Необходими са силни и компетентни социални партньори, за да се подобри процесът на възобновяване и да се укрепи
функционирането на социалния диалог с цел оказване на подкрепа на възстановяването и увеличаване на конкурентос
пособността и справедливостта в социалната пазарна икономика.
Правно основание
Задача, произтичаща от специфични правомощия, директно предоставени на Комисията съгласно член 154 от Договора
за функционирането на Европейския съюз.
Конвенция, сключена през 1959 г. между Върховния орган на ЕОВС и Международния център за информация за
безопасността и здравето на работното място (CIS) на Международната организация по труда.
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1) и свързаните с нея
отделни директиви.
Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за
подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове (ОВ L 113, 30.4.1992 г., стр. 19).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ДЯЛ 08
СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Дял
Глава

08 01

08 02

08 03

08 04

08 05

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Бюджетен ред
Поети задължения

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР
„СЕЛСКО СТОПАНСТВО И
МОРСКА ПОЛИТИКА“

13 568 854

Плащания

13 568 854

Поети задължения

23 713 000

Плащания

Поети задължения

Плащания

23 713 000

21 998 510,01

21 998 510,01

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАН
ТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) 40 363 635 574 40 349 424 457 43 447 046 765 43 416 972 876

42 706 821 250,09

42 628 326 246,39

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ (ЕЗФРСР)
15 343 139 960 15 020 350 000 14 693 560 347 13 865 023 550

14 672 222 904,15

13 481 362 747,82

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО
ДЕЛО И РИБАРСТВО (ЕФМДР)

753 343 572

821 978 340

953 355 138

763 000 000

933 020 775,37

645 036 973,72

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА
ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА
УСТОЙЧИВОТО РИБАРСТВО
(СПОУР) И РЕГИОНАЛНИ ОРГА
НИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
РИБАРСТВОТО (РОУР)

73 522 000

72 884 500

80 156 978

78 231 978

147 899 978,—

142 086 169,41

Резерви (30 02 02)

74 600 000

71 600 000

67 843 000

64 300 000

148 122 000

144 484 500

147 999 978

142 531 978

147 899 978,—

142 086 169,41

16 741 043

16 741 043

16 737 055

16 737 055

16 506 300,19

16 506 300,19

6 047 000

3 675 000

6 568 510

6 100 000,—

1 928 658,79

Позиция 08 — Общо 56 563 951 003 56 300 994 194 59 218 244 283 58 170 246 969

58 504 569 717,81

56 937 245 606,33

58 504 569 717,81

56 937 245 606,33

08 10

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ

08 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИ
ТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ
И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

Резерви (30 02 02)

p.m.

74 600 000

71 600 000

67 843 000

64 300 000

56 638 551 003 56 372 594 194 59 286 087 283 58 234 546 969
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ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ДЯЛ 08
СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА
ГЛАВА 08 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

08 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА КЛЪСТЕР „СЕЛСКО СТОПАНСТВО И
МОРСКА ПОЛИТИКА“

08 01 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за
гарантиране на земеделието

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

08 01 01 01 Разходи за подкрепа за Европейския фонд за
гарантиране на земеделието

3.1

776 426

8 000 000

7 146 180,71

920,39

08 01 01 66 Изпълнителна агенция за потребителите, здра
веопазването, селското стопанство и храните —
финансов принос от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието за приключване на
предишни програми

3.1

3 542 000

3 714 000

3 560 000,—

100,51

4 318 426

11 714 000

10 706 180,71

247,92

3.2

1 850 000

5 100 000

4 467 437,40

241,48

08 01 03 01 Разходи за подкрепа за Европейския фонд за
морско дело и рибарство

3.2

3 362 428

3 602 021

3 601 450,90

107,11

08 01 03 63 Изпълнителна агенция за малките и средните
предприятия — финансов принос от Европейс
кия фонд за морско дело и рибарство за
приключване на предишни програми

3.2

3 296 979

3 296 979

3 223 441,—

97,77

08 01 03 74 Европейска изпълнителна агенция за климата,
инфраструктурата и околната среда — финансов
принос от Европейския фонд за морско дело и
рибарство
3.2

741 021

08 01 01 72 Европейска изпълнителна агенция за научни
изследвания — финансов принос от Европейския
фонд за гарантиране на земеделието
3.1
Статия 08 01 01 — Междинен сбор
08 01 02

08 01 03

Разходи за подкрепа за Европейския земе
делски фонд за развитие на селските
райони

p.m.

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за
морско дело и рибарство

Статия 08 01 03 — Междинен сбор

7 400 428

6 899 000

6 824 891,90

92,22

Глава 08 01 — Общо

13 568 854

23 713 000

21 998 510,01

162,13
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ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА“
(продължение)

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите от административно естество (например
за проучвания, срещи на експерти, информационни дейности, публикации), пряко свързани с постигането на целите на
програмите или на мерките в този клъстер, както и на всякакви други разходи за техническа и административна помощ,
които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

08 01 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за гарантиране на земеделието

08 01 01 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за гарантиране на земеделието
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

776 426

8 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

7 146 180,71

Забележки
Предишна позиция
05 01 04 01

Освен разходите, описани на равнището на настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен също така за
покриване на дейностите за подготовка и мониторинг, както и мерките за одит и инспекция, необходими за
изпълнение на общата селскостопанска политика в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. При условие
че Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите
планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) влезе в сила, този бюджетен кредит ще
финансира мерките за административна техническа помощ в съответствие с посочения регламент, както и с Регламент
на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата
селскостопанска политика .
Този бюджетен кредит покрива също така финансирането на помирителния орган в рамките на уравняването на сметки
на общата селскостопанска политика (хонорари, оборудване, пътни разходи и срещи).
Актове за справка
Вж. глава 08 02.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА“
(продължение)

08 01 01

(продължение)

08 01 01 66

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните — финансов принос от
Европейския фонд за гарантиране на земеделието за приключване на предишни програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

3 542 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

3 714 000

3 560 000,—

Забележки
Предишна позиция
05 01 06 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската за разходите за персонала и администрацията на
Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните , направени вследствие на
ролята ѝ в управлението на предишни съответни мерки, представляващи част от програмата за насърчаване към
1 декември 2015 г.
Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

p.m. 6 2 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за
информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети
държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 56).
Актове за справка
Решение за изпълнение 2013/770/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
потребителите, здравеопазването и храните и за отмяна на Решение 2004/858/ЕО (ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 69).
Решение за изпълнение 2014/927/EС на Комисията от 17 декември 2014 г. за изменение на Решение за изпълнение
2013/770/ЕС с цел преобразуване на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните в
Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (OВ L 363, 18.12.2014 г.,
стр. 183).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА“
(продължение)

08 01 01

(продължение)

08 01 01 66

(продължение)
Решение C(2014) 9594 на Комисията от 19 декември 2014 г. за изменение на Решение C(2013) 9505 относно
делегирането на правомощия на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните с цел
изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на действия за информиране и насърчаване по отношение на
селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети държави и мерките за обучение в областта на безопасността
на храните, обхванати от Решение С(2014) 1269, включващи, по-специално, изпълнението на бюджетни кредити,
записани в общия бюджет на Съюза.

08 01 01 72

Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания — финансов принос от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската за разходите за персонала и администрацията на
Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания , направени вследствие на ролята ѝ в управлението на
мерки, представляващи част от програмата за насърчаване.
Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

p.m. 6 2 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г.,
стр. 9).
Актове за справка
Вж. глава 08 02.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА“
(продължение)

08 01 01

(продължение)

08 01 01 72

(продължение)
Решение C(2021) 952 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за научни изследвания с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на
Съюза в областта на научните изследвания и иновациите, научните изследвания на Изследователския фонд за въглища
и стомана и мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, и включващи
по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.

08 01 02

Разходи за подкрепа за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 850 000

Бюджетни кредити 2020

5 100 000

Резултат от изпълнението за 2019

4 467 437,40

Забележки

Предишна позиция
05 01 04 04

Освен разходите, описани на равнището на настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен за покриване на
техническата помощ от административно естество, финансирана от ЕЗФРСР и предвидена в член 51 от Регламент (ЕС)
№ 1305/2013, член 6 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и член 58 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. При условие че
Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите
планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) влезе в сила, този бюджетен кредит ще
финансира мерките за административна техническа помощ в съответствие с посочения регламент, както и с Регламент
на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата
селскостопанска политика .

Техническата помощ може да се използва по-специално за финансиране на разходите за външен персонал в централата
(договорно нает персонал, командировани национални експерти или нает чрез агенции персонал) до 1 850 000 EUR,
както и командировки, свързани с външния персонал.

Актове за справка

Вж. глава 08 03.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА“
(продължение)

08 01 03

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за морско дело и рибарство

08 01 03 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за морско дело и рибарство
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 362 428

Резултат от изпълнението за 2019

3 602 021

3 601 450,90

Забележки
Предишна позиция
11 01 04 01

Освен разходите, описани на равнището на настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за външен персонал в централата в размер до 850 000 EUR (договорно нает персонал, командировани
национални експерти или нает чрез агенция персонал), в това число разходите за подкрепа (представителни разходи
и разходи за обучение, за срещи и за командировки, отнасящи се до външния персонал и финансирани от този
бюджетен кредит), необходими за изпълнение на ЕФМДР за периода 2021—2027 г. и за приключването на
мерките по неговия предшественик, ЕФМДР за периода 2014—2020 г., във връзка с техническата помощ,
— разходите за външен персонал (договорно нает персонал, местен персонал или командировани национални
експерти) в делегациите на Съюза в трети държави, както и допълнителните разходи за логистика и
инфраструктура, като например разходи за обучения, заседания, командировки и за наеми на жилища, възникнали
пряко от присъствието в делегацията на външен персонал, чиито възнаграждения се изплащат от бюджетните
кредити, въведени в тази позиция,
— командировъчните разходи на делегации на трети държави, които участват в преговори за споразумения в областта
на рибарството и в съвместни комитети,
— разходите за ИТ, включително оборудване и услуги,
— участието на научни експерти в срещи на регионални организации за управление на рибарството.
Актове за справка
Вж. глави 08 04 и 08 05.

08 01 03 63

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — финансов принос от Европейския фонд за морско дело и
рибарство за приключване на предишни програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

3 296 979

Бюджетни кредити 2020

3 296 979

Резултат от изпълнението за 2019

3 223 441,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА“
(продължение)

08 01 03

(продължение)

08 01 03 63

(продължение)
Забележки

Предишна позиция
11 01 06 01

Този бюджетен кредит представлява приносът за покриване на административните разходи за персонал и оперативните
разходи на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия вследствие на участието ѝ в управлението на
части от Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и задължителните вноски за регионалните организации
за управление на рибарството и други международни организации.
Правно основание

Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Актове за справка

Решение C(2013) 9414 на Комисията от 23 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за малките и средните предприятия с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на Съюза в
областта на енергетиката, околната среда, действията по климата, конкурентоспособността и МСП, научните
изследвания и иновациите, ИКТ, морската политика и рибарството и включващи, по-специално, изпълнение на
бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.

Решение C(2014)4636 на Комисията от 11 юли 2014 г. за изменение на Решение C(2013) 9414 от 23 декември 2013
г. по отношение на делегирането на правомощия на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия с цел
изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програмата на Съюза в сферата на морската политика и
рибарството и включващи, по-специално, изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.

Решение за изпълнение 2013/771/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
малките и средните предприятия и за отмяна на решения 2004/20/ЕО и 2007/372/ЕО (ОВ L 341, 18.12.2013 г.,
стр. 73).

08 01 03 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — финансов принос от Европейския
фонд за морско дело и рибарство
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

741 021

Резултат от изпълнението за 2019
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА“
(продължение)

08 01 03

(продължение)

08 01 03 74

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовия принос за разходите за персонал и администриране
на Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, поети в резултат на ролята на
Агенцията в управлението на части от Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и задължителните вноски
за регионалните организации за управление на рибарството и други международни организации.
Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г.,
стр. 9).
Актове за справка
Вж. глава 08 04.
Решение C(2021) 947 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда с цел изпълнение на задачи, свързани с
осъществяването на програми на Съюза в областта на транспортната и енергийната инфраструктура, на научните
изследвания и иновациите в сферата на климата, енергетиката и мобилността, на околната среда, на природата и
биологичното разнообразие, на прехода към нисковъглеродните технологии и на морското дело и рибарството, и
включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза, и тези, произтичащи
от външни целеви приходи.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

Плащания

08 02

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕ
ДЕЛИЕТО (ЕФГЗ)

08 02 01

Селскостопански резерв
за кризи и извънредни
мерки за подкрепа на
пазара
3.1

p.m.

p.m.

Секторни видове
интервенции по линия
на стратегическите
планове по ОСП

p.m.

p.m.

08 02 02

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР

3.1

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

08 02 03

Свързани с пазара
разходи извън страте
гическите планове по
ОСП

08 02 03 01

POSEI и малките острови в
Егейско море (с
изключение на директните
плащания)
3.1

224 000 000

224 000 000

232 000 000

232 000 000

227 744 242,53

227 744 242,53

101,67

Насърчаване на селскосто
пански продукти — обик
новени програми при спо
делено управление
3.1

86 000 000

86 000 000

86 000 000

86 000 000

77 638 036,13

77 638 036,13

90,28

Насърчаване на селскосто
пански продукти — мно
гонационални програми и
действия, изпълнявани от
Комисията при пряко
управление
3.1

96 900 000

99 587 234

100 900 000

74 893 192

101 100 000,—

41 377 706,77

41,55

08 02 03 02

08 02 03 03

08 02 03 04

Училищни схеми

3.1

205 000 000

205 000 000

215 000 000

215 000 000

191 493 304,89

191 493 304,89

93,41

08 02 03 05

Маслиново масло

3.1

43 000 000

43 000 000

46 000 000

46 000 000

36 659 050,97

36 659 050,97

85,25

08 02 03 06

Плодове и зеленчуци

3.1

867 000 000

867 000 000

747 655 078

747 655 078

769 659 946,76

769 659 946,76

88,77

08 02 03 07

Вино

3.1

1 026 000 000

1 026 000 000

1 026 000 000

1 026 000 000

986 189 944,06

986 189 944,06

96,12

08 02 03 08

Пчеларство

3.1

59 000 000

59 000 000

39 000 000

39 000 000

34 257 279,25

34 257 279,25

58,06

08 02 03 09

Хмел

3.1

2 200 000

2 200 000

2 300 000

2 300 000

2 277 000,—

2 277 000,—

103,50

08 02 03 10

Мерки за публично и
частно складиране

3.1

9 000 000

9 000 000

p.m.

p.m.

–60 952 501,14

–60 952 501,14

- 677,25

Извънредни мерки

3.1

p.m.

p.m.

2 366 066 303,45

2 306 344 010,22

88

08 02 03 11

Статия 08 02 03 —
Междинен сбор
08 02 04

Видове интервенции
под формата на
директни плащания по
линия на стратеги
ческите планове по
ОСП
3.1

2 618 100 000

p.m.

2 620 787 234

p.m.

2 494 855 078

2 468 848 270
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 02 —

Дял
Глава
Статия
Позиция

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

08 02 05

Директни плащания
извън стратегическите
планове по ОСП

08 02 05 01

POSEI и малките острови в
Егейско море (директни
плащания)
3.1

08 02 05 02

08 02 05 03

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019
% Плащания
2019/2021

ФР
Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

431 000 000

431 000 000

437 000 000

437 000 000

437 076 155,10

437 076 155,10

101,41

Схема за единно плащане
на площ (СЕПП)

3.1

4 406 000 000

4 406 000 000

4 376 000 000

4 376 000 000

4 299 210 874,39

4 299 210 874,39

97,58

Преразпределително пла
щане

3.1

1 610 000 000

1 610 000 000

1 681 000 000

1 681 000 000

1 654 052 464,21

1 654 052 464,21

102,74

08 02 05 04

Схема за основно плащане 3.1

14 172 000 000 14 172 000 000 16 117 000 000 16 117 000 000 16 362 070 190,— 16 362 070 190,—

115,45

08 02 05 05

Плащане за селскосто
пански практики, благо
приятни за климата и
околната среда

3.1

10 778 000 000 10 778 000 000 11 819 000 000 11 819 000 000 11 750 930 139,53 11 750 930 139,53

109,03

Плащане за земеделски
стопани в райони с при
родни ограничения

3.1

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

4 762 294,03

4 762 294,03

95,25

Плащане за млади земе
делски стопани

3.1

574 000 000

574 000 000

573 000 000

573 000 000

542 444 593,90

542 444 593,90

94,50

Специално плащане за
култура — памук

3.1

242 000 000

242 000 000

245 000 000

245 000 000

244 961 137,74

244 961 137,74

101,22

Схема за доброволно
обвързано с производст
вото подпомагане

3.1

4 019 000 000

4 019 000 000

4 084 000 000

4 084 000 000

3 989 983 452,82

3 989 983 452,82

99,28

Схема за дребни земе
делски стопани

3.1

707 061 720

707 061 720

802 000 000

802 000 000

897 414 772,31

897 414 772,31

126,92

Резерв за кризи в селскос
топанския сектор

3.1

487 600 000

487 600 000

478 000 000

478 000 000

0,—

0,—

Възстановяване на
директни плащания за
земеделски стопани от
пренесени бюджетни кре
дити във връзка с финан
совата дисциплина

3.1

0,—

0,—

08 02 05 06

08 02 05 07

08 02 05 08

08 02 05 09

08 02 05 10

08 02 05 11

08 02 05 12

Статия 08 02 05 —
Междинен сбор
Стратегия за полити
ката, координиране и
одит

08 02 06 01

Финансови корекции в
полза на държавите членки
вследствие на решения за
уравняване на сметките и
за уравняване по съот
ветствие
3.1
Уреждане на спорове

p.m.

p.m.

p.m.

37 431 661 720 37 431 661 720 40 617 000 000 40 617 000 000 40 182 906 074,03 40 182 906 074,03

08 02 06

08 02 06 02

p.m.

3.1

233 100 000
p.m.

233 100 000
p.m.

194 000 000

194 000 000

48 765 841,82

48 765 841,82

1 000 000

1 000 000

11 222 645,33

11 222 645,33

107,35

20,92
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 02 —

Дял
Глава
Статия
Позиция

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

08 02 06

(продължение)

08 02 06 03

ЕФГЗ — Оперативна
техническа помощ

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР

3.1

Статия 08 02 06 —
Междинен сбор

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

74 173 854

57 275 503

34 073 687

30 006 606

67 529 870,17

48 757 159,70

85,13

307 273 854

290 375 503

229 073 687

225 006 606

127 518 357,32

108 745 646,85

37,45

217,48

08 02 99

Приключване на пре
дишни програми и дей
ности

08 02 99 01

Приключване на пре
дишни мерки по Евро
пейския фонд за гаранти
ране на земеделието (ЕФГЗ)
— Споделено управление 3.1

6 600 000

6 600 000

87 900 000

87 900 000

14 353 480,74

14 353 480,74

Приключване на пре
дишни мерки по Евро
пейския фонд за гаранти
ране на земеделието (ЕФГЗ)
— пряко управление
3.1

p.m.

p.m.

18 218 000

18 218 000

15 977 034,55

15 977 034,55

6 600 000

6 600 000

106 118 000

106 118 000

30 330 515,29

30 330 515,29

459,55

40 363 635 574 40 349 424 457 43 447 046 765 43 416 972 876 42 706 821 250,09 42 628 326 246,39

105,65

08 02 99 02

Статия 08 02 99 —
Междинен сбор
Глава 08 02 — Общо

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на пазарните разходи, директните плащания и някои
действия под прякото управление на Комисията, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието
(ЕФГЗ).
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Правно основание
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскосто
панските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти ( „Общ регламент за ООП“)
(ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно
подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на
земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 549).
Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на
правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска
политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 608).
Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща
организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79,
(ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671 ).
Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно определяне на
някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския
парламент и на Съвета във връзка с прилагането им през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 865).
Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои
помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (ОВ L 346,
20.12.2013 г., стр. 12).
Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. за определяне на някои
преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на
регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането
през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това
подпомагане за 2021 г. и 2022 г.(OB L 437, 28.12.2020 г., стр. 1).

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 1 юни 2018 г., за
установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите
членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС)
№ 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2018)0392).
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 1 юни 2018 г., относно
финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 (COM(2018)0393).
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 1 юни 2018 г., за
изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански
продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014
за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани
лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в найотдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското
стопанство по отношение на малките острови в Егейско море (COM(2018)0394).
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

08 02 01

Селскостопански резерв за кризи и извънредни мерки за подкрепа на пазара
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на създаването на селскостопанския резерв и разходите за всички
финансирани от него мерки, по-специално мерките за публична интервенция и частно складиране и извънредните
мерки, в съответствие с Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и
мониторинга на общата селскостопанска политика, при условие че той влезе в сила.

08 02 02

Секторни видове интервенции по линия на стратегическите планове по ОСП
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на секторните видове интервенции за секторите на плодовете и
зеленчуците, пчеларството, виното, хмела, маслиновото масло и трапезните маслини и останалите сектори, посочени в
Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите
планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), при условие че той влезе в сила.

08 02 03

Свързани с пазара разходи извън стратегическите планове по ОСП

08 02 03 01

POSEI и малките острови в Егейско море (с изключение на директните плащания)
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

224 000 000

Забележки
Предишна позиция
05 02 11 04

Бюджетни кредити 2020

232 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

227 744 242,53
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ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

08 02 03

(продължение)

08 02 03 01

(продължение)
Този бюджетен кредит e предназначен за покриване на разходите за някои мерки за най-отдалечените региони на
Съюза, както и малките острови в Егейско море, в съответствие с регламенти (ЕС) № 228/2013 и (ЕС) № 229/2013.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета от 30 януари 2006 г. за определяне на специфични мерки за селското
стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (ОВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета от 18 септември 2006 г. относно приемането на специфични мерки в областта
на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море (ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични
мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на
Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).
Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични
мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1405/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 41).

08 02 03 02

Насърчаване на селскостопански продукти — обикновени програми при споделено управление
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

86 000 000

Бюджетни кредити 2020

86 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

77 638 036,13

Забележки
Предишна позиция
05 02 10 01

Този бюджетен кредит е предназначен за съфинансиране на програми за насърчаване, изпълнявани от държавите
членки по отношение на селскостопански продукти, метода им на производство, както и по отношение на хранителни
продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 1144/2014.
Правно основание
Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за
информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети
държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 56).
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ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

08 02 03

(продължение)

08 02 03 03

Насърчаване на селскостопански продукти — многонационални програми и действия, изпълнявани от Комисията при
пряко управление
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

96 900 000

Плащания

99 587 234

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

100 900 000

Плащания

74 893 192

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

101 100 000,—

Плащания

41 377 706,77

Забележки

Предишна позиция
05 02 10 02

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на действията за насърчаване, пряко управлявани от Комисията,
както и на техническата помощ, като например подготвителни дейности, мониторинг, оценка, надзор и управление на
мерките, необходими за изпълнение на програми за насърчаване в съответствие с Регламент (ЕС) № 1144/2014.
Правно основание

Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за
информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети
държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 56).

08 02 03 04

Училищни схеми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

205 000 000

Бюджетни кредити 2020

215 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

191 493 304,89

Забележки

Предишна статия
05 02 18

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със схемата за помощ за доставка на плодове
и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения, в съответствие с членове 22—25 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и
член 5 от Регламент (ЕС) № 1370/2013.
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ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

08 02 03

(продължение)

08 02 03 05

Маслиново масло
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

43 000 000

Бюджетни кредити 2020

46 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

36 659 050,97

Забележки
Предишна позиция
05 02 06 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с признати организации на производители,
асоциации на организации на производители и междубраншови организации в съответствие с членове 29—31 от
Регламент (ЕС) № 1308/2013.

08 02 03 06

Плодове и зеленчуци
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

867 000 000

Бюджетни кредити 2020

747 655 078

Резултат от изпълнението за 2019

769 659 946,76

Забележки
Предишна позиция
05 02 08 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансирането от страна на Съюза на разходи, свързани с
оперативни фондове за организации на производители в съответствие с членове 32—38 от Регламент (ЕС)
№ 1308/2013.

08 02 03 07

Вино
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 026 000 000

Забележки
Предишна позиция
05 02 09 08

Бюджетни кредити 2020

1 026 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

986 189 944,06
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ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

08 02 03

(продължение)

08 02 03 07

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с програми за подкрепа на лозаровинарския сектор в съответствие с членове 39—54 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

08 02 03 08

Пчеларство
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

59 000 000

39 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

34 257 279,25

Забележки
Предишна позиция
05 02 15 06

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с националните програми за сектора на
пчеларството в съответствие с членове 55—57 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

08 02 03 09

Хмел
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 200 000

2 300 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 277 000,—

Забележки
Предишна позиция
05 02 11 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на помощта за организации на производители в сектора на хмела в
съответствие с членове 58, 59 и 60 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

08 02 03 10

Мерки за публично и частно складиране
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

9 000 000

Бюджетни кредити 2020

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

–60 952 501,14
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ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

08 02 03

(продължение)

08 02 03 10

(продължение)
Забележки

Предишни позиции
05 02 01 02

05 02 02 02

05 02 05 08

05 02 13 02

05 02 14 01

05 02 15 02

05 02 06 03

05 02 07 02

05 02 12 02

05 02 12 04

05 02 12 06

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на техническите, финансовите и други разходи, и по-специално
финансовото обезценяване на запаси в резултат на изкупуването за публично складиране на зърнени култури, ориз,
обезмаслено мляко на прах, масло и сметана, говеждо и телешко месо. Той покрива също така помощта за частно
складиране на захар, маслиново масло, ленени влакна, обезмаслено мляко на прах, масло и сметана, някои видове
сирене и говеждо, телешко, овче, козе и свинско месо в съответствие с част II, дял I, глава I от Регламент (ЕС)
№ 1308/2013 и членове 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1370/2013, ако бъде приета преди влизането в сила на
Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата
селскостопанска политика.

08 02 03 11

Извънредни мерки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за извънредни мерки съгласно членове 219, 220
и 221 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, ако бъдат приети преди влизането в сила на Регламент на Европейския
парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика.

08 02 04

Видове интервенции под формата на директни плащания по линия на стратегическите планове по ОСП
Бюджетни кредити 2021

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019
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ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

08 02 04

(продължение)
Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за вида интервенции под формата на директни
плащания съгласно Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за
стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска
политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)
и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), при условие че той влезе в сила.

08 02 05

Директни плащания извън стратегическите планове по ОСП

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за директни плащания за земеделски стопани в
съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013.

08 02 05 01

POSEI и малките острови в Егейско море (директни плащания)
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

431 000 000

Бюджетни кредити 2020

437 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

437 076 155,10

Забележки
Предишни позиции
05 03 02 50

05 03 02 52

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на директните плащания, свързани с програми, съдържащи
специфични мерки за подпомагане на местното селскостопанско производство в най-отдалечените региони на Съюза,
както и разходите за пряка помощ за малките острови в Егейско море.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета от 30 януари 2006 г. за определяне на специфични мерки за селското
стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (ОВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета от 18 септември 2006 г. относно приемането на специфични мерки в областта
на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003
(ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични
мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на
Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).
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ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

08 02 05

(продължение)

08 02 05 01

(продължение)
Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични
мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1405/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 41).

08 02 05 02

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

4 406 000 000

Бюджетни кредити 2020

4 376 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

4 299 210 874,39

Забележки

Предишна позиция
05 03 01 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по схемата за единно плащане на площ в съответствие
с дял III, глава 1, раздел 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, както и на неизплатените разходи по схемата за единно
плащане на площ в съответствие с дял V от Регламент (ЕО) № 73/2009 и дял IVА от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

08 02 05 03

Преразпределително плащане
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 610 000 000

Бюджетни кредити 2020

1 681 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 654 052 464,21

Забележки

Предишна позиция
05 03 01 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по преразпределителното плащане, предвидено в
дял III, глава 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, както и на неизплатените разходи по преразпределителното плащане,
предвидено в членове 72а и 125а от Регламент (ЕО) № 73/2009.
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08 02 05

(продължение)

08 02 05 04

Схема за основно плащане
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

14 172 000 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

16 117 000 000

16 362 070 190,—

Забележки
Предишна позиция
05 03 01 10

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по схемата за основно плащане в съответствие с дял
III, глава 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

08 02 05 05

619 000 000 6 2 0 0

Плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

10 778 000 000

Бюджетни кредити 2020

11 819 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

11 750 930 139,53

Забележки
Предишна позиция
05 03 01 11

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за плащане за селскостопански практики, които са
благоприятни за климата и околната среда, в съответствие с дял III, глава 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

08 02 05 06

Плащане за земеделски стопани в райони с природни ограничения
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

5 000 000

Бюджетни кредити 2020

5 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

4 762 294,03
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ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

08 02 05

(продължение)

08 02 05 06

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
05 03 01 12

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по плащането за райони с природни ограничения в
съответствие с дял III, глава 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

08 02 05 07

Плащане за млади земеделски стопани
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

574 000 000

Бюджетни кредити 2020

573 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

542 444 593,90

Забележки
Предишна позиция
05 03 01 13

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по плащането за млади земеделски стопани в
съответствие с дял III, глава 5 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

08 02 05 08

Специално плащане за култура — памук
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

242 000 000

Бюджетни кредити 2020

245 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

244 961 137,74

Забележки
Предишна позиция
05 03 02 40

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на специалното плащане за култура — памук, предвидено в дял IV,
глава 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, както и на неизплатените разходи за специалното плащане за култура —
памук, в съответствие с дял IV, глава 1, раздел 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и дял IV, глава 10а от Регламент (ЕО)
№ 1782/2003.
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ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

08 02 05

(продължение)

08 02 05 09

Схема за доброволно обвързано с производството подпомагане
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

4 019 000 000

Бюджетни кредити 2020

4 084 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 989 983 452,82

Забележки
Предишна позиция
05 03 02 60

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по схемата за доброволно обвързано с производството
подпомагане в съответствие с дял IV, глава 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

08 02 05 10

Схема за дребни земеделски стопани
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

707 061 720

Бюджетни кредити 2020

802 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

897 414 772,31

Забележки
Предишна позиция
05 03 02 61

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по схемата за дребни земеделски стопани в
съответствие с дял V от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

08 02 05 11

Резерв за кризи в селскостопанския сектор
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

487 600 000

Забележки
Предишна статия
05 03 10

Бюджетни кредити 2020

478 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

08 02 05

(продължение)

08 02 05 11

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за мерки, необходими за справяне с големи кризи,
засягащи производството или дистрибуцията в селското стопанство, в съответствие с членове 25 и 26 от Регламент (ЕС)
№ 1306/2013, член 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, както и точка 22 от Междуинституционалното споразумение
от 2 декември 2013 г.
Актове за справка
Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията
относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление
(ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).

08 02 05 12

Възстановяване на директни плащания за земеделски стопани от пренесени бюджетни кредити във връзка с финансовата
дисциплина
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
05 03 09

Тази позиция не съдържа нови бюджетни кредити, а е предназначена за записване на сумите, които могат да бъдат
пренесени в съответствие с член 12, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент за възстановяване на намалени
директни плащания, поради прилагането на механизма за финансова дисциплина през предходната година. В
съответствие с член 26, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 държавите членки трябва да възстановяват
бюджетните кредити на крайните получатели, подлежащи на прилагане на механизма за финансова дисциплина през
финансовата година, към която са пренесени бюджетните кредити, в съответствие с член 26, параграфи 1—4 от
посочения регламент.

08 02 06

Стратегия за политиката, координиране и одит

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовите корекции в полза на държавите членки, разходите
за уреждане на спорове и действията, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието при пряко
управление от Комисията.
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ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

08 02 06

(продължение)

08 02 06 01

Финансови корекции в полза на държавите членки вследствие на решения за уравняване на сметките и за уравняване по
съответствие
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

233 100 000

Резултат от изпълнението за 2019

194 000 000

48 765 841,82

Забележки
Предишни позиции
05 07 01 06

05 07 01 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на резултатите от решенията за уравняване по съответствие и за
уравняване на сметките в съответствие с членове 51 и 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, когато решенията са в полза
на държавите членки.

08 02 06 02

Уреждане на спорове
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

1 000 000

11 222 645,33

Забележки
Предишна статия
05 07 02

Този бюджетен кредит e предназначен за покриване на разходите, за които Комисията се окаже отговорна вследствие на
съдебно решение, включително на разходите за изплащане на обезщетения и лихви.

08 02 06 03

ЕФГЗ — Оперативна техническа помощ
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

74 173 854

Плащания

57 275 503

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

34 073 687

Плащания

30 006 606

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

67 529 870,17

Плащания

48 757 159,70
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

08 02 06

(продължение)

08 02 06 03

(продължение)
Забележки
Предишни статии и позиция
05 07 01 02

05 08 01

05 08 02

05 08 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на субсидиите, разходите по договори и разходите за услуги,
свързани с мерките, необходими за анализ, управление и мониторинг на селскостопанските ресурси, обмен на
информация и изпълнение на общата селскостопанска политика в съответствие с член 6, букви а)—е) и членове 21, 22,
45 и 110 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, както и в съответствие с Регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, при условие че той влезе в
сила. Това се отнася по-специално за:
— изпълнението на Общата рамка за мониторинг и оценка,
— извършване на дистанционни проверки и изпълнение на дейности за прилагане на дистанционно наблюдение, като
например моделиране на площи и извършване на оценка на качеството на системата за идентификация на
земеделските парцели (СИЗП), както и свързаната поддръжка на техническите услуги,
— моделиране на селскостопанския сектор, включително агрометеорологични модели, и краткосрочни и
средносрочни прогнози за пазарните тенденции и тенденциите в земеделските структури, както и
разпространението на резултатите,
— финансирането на информационни мерки от Съюза, включително институционална комуникация и мерки, с които
се цели да се помогне за разясняването, изпълнението и развитието на общата селскостопанска политика и да се
повиши обществената осведоменост за съдържанието и целите ѝ,
— институционални информационнотехнологични системи,
— проучвания относно общата селскостопанска политика и мерки за оценка,
— разходите за създаването на аналитична база данни за лозаро-винарски продукти, предвидена в член 89, параграф 5,
буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013,
— финансирането на стандартните такси и на разработването на средства за събиране, обработка, анализ, публикуване
и разпространение на земеделска счетоводна информация, както и за анализиране на резултатите,
— приноса за финансирането на статистически изследвания, необходими за наблюдение на структурите в Съюза,
включително на базата данни Eurofarm,
— разходите за усъвършенстване на системите за земеделска статистика в Съюза,
— субсидии, разходи по договори и разходи по плащания за услуги, свързани с покупката и използването на бази
данни.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно създаване на система за събиране на счетоводна
информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност (ОВ L 328,
15.12.2009 г., стр. 27).

L 93/770

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
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ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

08 02 06

(продължение)

08 02 06 03

(продължение)
Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година относно интегрирана
статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (ОВ L 200,
7.8.2018 г., стр. 1).

08 02 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети задължения от
предходни години.

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

6 600 000

Резултат от изпълнението за 2019

87 900 000

14 353 480,74

Забележки
Предишни статии и позиции
05 02 01 01

05 02 01 99

05 02 02 01

05 02 02 99

05 02 03

05 02 04 99

05 02 05 01

05 02 05 03

05 02 05 99

05 02 06 99

05 02 07 03

05 02 07 99

05 02 08 11

05 02 08 12

05 02 08 99

05 02 09 99

05 02 10 99

05 02 11 99

05 02 12 01

05 02 12 08

05 02 12 99

05 02 13 01

05 02 13 04

05 02 13 99

05 02 14 99

05 02 15 01

05 02 15 04

05 02 15 05

05 02 15 99

05 03 01 99

05 03 02 99

05 04 01 14

Правно основание
Регламент (ЕИО) № 2075/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно общата организация на пазара на суров тютюн
(ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 70).
Регламент (ЕИО) № 404/93 на Съвета от 13 февруари 1993 г. относно общата организация на пазара на банани
(ОВ L 47, 25.2.1993 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазарите на продукти от
преработени плодове и зеленчуци (ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 29).
Регламент (ЕО) № 2330/98 на Съвета от 22 октомври 1998 г. относно предвиждане на предлагане на обезщетения за
някои производители на мляко и млечни продукти, спрямо които са наложени временни ограничения за извършването
на търговия (ОВ L 291, 30.10.1998 г., стр. 4).
Регламент (EО) № 2799/98 на Съвета от 15 декември 1998 г. относно определяне на агромонетарния режим на еврото
(OВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 1).
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ГЛАВА 08 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ) (продължение)

08 02 99

(продължение)

08 02 99 01

(продължение)
Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и
телешко месо (ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21).
Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от
Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои
регламенти (ОВ L 160, 26.6.1999 г., стp. 80).
Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно определянето на общи разпоредби за структурните
фондове (ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1268/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно подкрепата на Общността за предприсъеди
нителните мерки за земеделие и развитие на селските райони в страните кандидатки от Централна и Източна Европа
през предприсъединителния период (OВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 87).
Регламент (ЕО) № 1050/2001 на Съвета от 22 май 2001 г. привеждащ в съответствие за шести път режима на помощи
за памук, въведена с Протокол 4, приложен към Акта за присъединяване на Гърция (ОВ L 148, 1.6.2001 г., стр. 1).
Регламент (EО) № 1051/2001 на Съвета от 22 май 2001 г. относно помощите за производство на памук (OВ L 148,
1.6.2001 г., стр. 3).
Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г. относно общата организация на пазарите в сектора на
захарта (ОВ L 178, 30.6.2001 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1786/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на сух фураж
(ОВ L 270, 21.10.2003, стр. 114).
Акт относно условията за присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република
Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката
република и промените в учредителните договори на Европейския съюз (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33), и
по-специално приложение II „Списък, посочен в член 20 от Акта за присъединяване“‚ точка 6A(26), адаптиран с
Решение 2004/281/EО на Съвета (ОВ L 93, 30.3.2004 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 870/2004 на Съвета от 26 април 2004 г. относно установяване на програма на Общността за
съхранението, характеризирането, събирането и използването на генетичните ресурси в земеделието и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1467/94 (ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 18).
Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори на
Европейския съюз, и по-специално приложение III „Списък, посочен в член 19 от Акта за присъединяване“ (OВ L 157,
21.6.2005 г., стp. 203).
Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска
политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стp. 1), и по-специално член 39 от него.
Регламент (EО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. за установяване на временна схема за преструктуриране
на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (EО) № 1290/2005 относно финансиране на Общата
селскостопанска политика (OВ L 58, 28.2.2006 г., стp. 42).
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08 02 99

(продължение)

08 02 99 01

(продължение)
Член 103а от Регламент (ЕО) № 1234/2007 за покриване на разходите, свързани с помощите за предварително
признати групи производители.
Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино (ОВ L 148,
6.6.2008 г., стр. 1).
Членове 22—25 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 за покриване на
остатъчните разходи, свързани с приноса на Съюза за схемата за плодове в училищата до учебната 2016/2017 година,
като се отдава предпочитание на продукти с местен или национален произход.
Членове 26—28 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и , член 6 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 за покриване на
остатъчните разходи за помощи на Съюза, отпуснати за доставка на определени млечни продукти на учениците в
учебните заведения до учебната 2016/2017 година, като се отдава предпочитание на продукти с местен или
национален произход.
Регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1370/2013, както и регламенти (ЕО) № 399/94, (ЕО) № 2200/96, (ЕО)
№ 2201/96, (ЕО) № 2202/96, (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 1234/2007, за покриване на всякакви остатъчни разходи
за плодове и зеленчуци, непокрити от бюджетните кредити за другите позиции по позиция 08 02 03 06.
Регламент (ЕС) № 1308/2013, Регламент № 136/66/ЕИО и регламенти (ЕО) № 865/2004 и (ЕО) № 1234/2007, за
покриване на всякакви други разходи за маслиново масло.
Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на търговския
режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009 на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 1).

08 02 99 02

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — пряко управление
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

18 218 000

Резултат от изпълнението за 2019

15 977 034,55

Забележки
Предишни статии и позиция
05 04 03 02

05 08 06

05 08 09

Правно основание
Регламент (ЕО) № 870/2004 на Съвета от 26 април 2004 г. относно установяване на програма на Общността за
съхранението, характеризирането, събирането и използването на генетичните ресурси в земеделието и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1467/94 (ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 18).
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Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

08 03

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕ
ДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗ
ВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ (ЕЗФРСР)

08 03 01

Видове интервенции в
областта на разви
тието на селските
райони

08 03 01 01

Видове интервенции в
областта на развитието на
селските райони по линия
на стратегическите планове
по ОСП
3.2

08 03 01 02

08 03 01 03

Видове интервенции в
областта на развитието на
селските райони — про
грами за периода 2014—
2022 г.

3.2

Видове интервенции в
областта на развитието на
селските райони, финан
сирани от Инструмента на
Европейския съюз за
възстановяване (ИЕСВ)
3.2
Статия 08 03 01 —
Междинен сбор

08 03 02

08 03 03

Бюджетни кредити 2020

ЕЗФРСР — оперативна
техническа помощ
3.2
ЕЗФРСР — Опера
тивна техническа
помощ, финансирана
от Инструмента на
Европейския съюз за
възстановяване (ИЕСВ) 3.2

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Поети задължения

p.m.

Поети задължения

% Плащания
2019/2021

Плащания

15 308 020 100 14 996 000 000 14 675 251 797 13 850 000 000 14 656 460 137,— 13 464 320 629,91

35 119 860

89,79

p.m.

89,79

17 153 750

p.m.

p.m.

Приключване на пре
дишни програми и дей
ности

08 03 99 01

Приключване на пре
дишни програми за разви
тие на селските райони —
оперативни разходи (преди
2014 г.)
3.2

p.m.

p.m.

Приключване на Евро
пейския земеделски фонд
за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) — опе
ративна техническа помощ
(преди 2021 г.)
3.2

p.m.

7 196 250

18 308 550

Статия 08 03 99 —
Междинен сбор

p.m.

7 196 250

18 308 550

Глава 08 03 — Общо

Плащания

15 308 020 100 14 996 000 000 14 675 251 797 13 850 000 000 14 656 460 137,— 13 464 320 629,91

08 03 99

08 03 99 02

Резултат от изпълнението за 2019

ФР

p.m.

p.m.

0,—

0,—

15 023 550

15 762 767,15

17 042 117,91

236,82

15 023 550

15 762 767,15

17 042 117,91

236,82

15 343 139 960 15 020 350 000 14 693 560 347 13 865 023 550 14 672 222 904,15 13 481 362 747,82

89,75
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Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на финансирането на предвидените в стратегическите
планове по ОСП интервенции, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
през програмния период 2021—2027 г., както и програмите за периода 2014—2020 г. в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 1305/2013, които са удължени до 2021 г. и 2022 г. по силата на преходни правила, описани в Регламент (ЕС)
2020/2220. Бюджетните кредити могат също така да се използват за покриване на евентуалните неизвършени
плащания за мерки по ЕЗФРСР преди 2014 г. и за финансиране на техническа помощ по инициатива на Комисията в
рамките на 0,25 % от пакета за ЕЗФРСР.
Чрез ЕЗФРСР се предоставят конкретни климатични и екологични обществени блага, подобрява се конкурентоспо
собността на селскостопанския и горския сектор и се повишава диверсификацията на стопанската дейност и качеството
на живот и труд в селските райони, включително в областите със специфични ограничения.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
Освен това, както и в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/2094, външните целеви приходи, произтичащи от
постъпления от Next Generation EU/Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, вписани в приходната част
на бюджета, водят до отпускане по настоящия дял на бюджетни кредити за поети задължения за тази програма в
размер на общо 8 070 000 000 EUR. Сумите, посочени в бюджетните забележки по съответните бюджетни редове по
настоящия дял, предоставят информация за очаквания размер на правните задължения през 2021 г.

Правно основание
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 549).
Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (OB L 433I, 22.12.2020 г., стр. 23).
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Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. за определяне на някои
преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на
регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането
през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това
подпомагане за 2021 г. и 2022 г. (OB L 437, 28.12.2020 г., стр. 1).

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 1 юни 2018 г., за
установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите
членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС)
№ 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2018)0392).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 1 юни 2018 г., относно
финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 (COM(2018)0393).

08 03 01

Видове интервенции в областта на развитието на селските райони

08 03 01 01

Видове интервенции в областта на развитието на селските райони по линия на стратегическите планове по ОСП
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на различните видове интервенции в областта на развитието на
селските райони, финансирани от ЕЗФРСР в съответствие със стратегическите планове по ОСП на държавите членки за
програмния период 2021—2027 г. след одобрението на тези планове от Комисията. По искане на държавите членки
част от този бюджетен кредит може също така да бъде използвана чрез програмата InvestEU или в съчетание с нея.
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08 03 01

(продължение)

08 03 01 02

Видове интервенции в областта на развитието на селските райони — програми за периода 2014—2022 г.
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

15 308 020 100

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

14 996 000 000

14 675 251 797

Плащания

13 850 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

14 656 460 137,— 13 464 320 629,91

Забележки
Предишна позиция
05 04 60 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансирането по линия на ЕЗФРСР на програмите за развитие
на селските райони за периода 2014—2020 г. в съответствие с Регламент (ЕС) № 1305/2013, включително
удължените до 2021 г. и 2022 г. по силата на Регламент (ЕС) 2020/2220.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

08 03 01 03

75 000 000 6 2 0 1

Видове интервенции в областта на развитието на селските райони, финансирани от Инструмента на Европейския съюз за
възстановяване (ИЕСВ)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит под формата на външни целеви приходи в резултат на постъпления от Инструмента на
Европейския съюз за възстановяване (ИЕСВ) е предназначен за покриване на финансирането на специфични мерки за
възстановяване и устойчивост по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с цел да се
преодолее безпрецедентното въздействие на свързаната с COVID-19 криза.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

2 381 748 705

5040
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ГЛАВА 08 03 — ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) (продължение)

08 03 02

ЕЗФРСР — оперативна техническа помощ

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

35 119 860

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

17 153 750

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на мерките за оперативна техническа помощ по инициатива на
Комисията, предвидена в членове 51—54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, член 6 от Регламент (ЕС) № 1306/2013,
член 58 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и, при условие че влязат в сила, съответните разпоредби на Регламент
на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които
трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите
планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика. Това включва Европейската мрежа
за развитие на селските райони и мрежата за европейско партньорство за иновации.
Тази оперативна техническа помощ включва мерките за подготвителна дейност, мониторинг, оценка и контрол,
необходими за изпълнение на общата селскостопанска политика. Тя може да се използва по-специално за финансиране
на:
— разпространяването на информация, включително сътрудничество и обмен на равнището на Съюза, както и работа в
мрежа със съответните страни,
— предоставянето на информация, в това число проучвания и оценки,
— разходите за информационни технологии и телекомуникации,
— разходите за защитата на интересите на Съюза (законосъобразност и редовност, измами, глоби и действия по
събиране).

08 03 03

ЕЗФРСР — Оперативна техническа помощ, финансирана от Инструмента на Европейския съюз за
възстановяване (ИЕСВ)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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ГЛАВА 08 03 — ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) (продължение)

08 03 03

(продължение)
Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит под формата на външни целеви приходи в резултат на постъпления от Инструмента на
Европейския съюз за възстановяване (ИЕСВ) е предназначен за покриване на мерките за оперативна техническа помощ
по инициатива на Комисията, предвидена в членове 51—54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, член 6 от Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 и член 58 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Това включва Европейската мрежа за развитие на селските
райони и мрежата за европейско партньорство за иновации.
Тази оперативна техническа помощ включва мерките за подготвителна дейност, мониторинг, оценка и контрол,
необходими за изпълнение на общата селскостопанска политика. Тя може да се използва по-специално за финансиране
на:
— разпространяването на информация, включително сътрудничество и обмен на равнището на Съюза, както и работа в
мрежа със съответните страни,
— предоставянето на информация, в това число проучвания и оценки,
— разходите за информационни технологии и телекомуникации,
— разходите за защитата на интересите на Съюза (законосъобразност и редовност, измами, глоби и действия по
събиране).
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

08 03 99

5 969 295

5040

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети задължения от
предходни години.

08 03 99 01

Приключване на предишни програми за развитие на селските райони — оперативни разходи (преди 2014 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—
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ГЛАВА 08 03 — ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) (продължение)

08 03 99

(продължение)

08 03 99 01

(продължение)
Забележки
Предишни статии и позиция
05 04 05 01

05 04 51

05 04 52

Правно основание
Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от
Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои
регламенти (ОВ L 160, 26.6.1999 г., стp. 80).
Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно определянето на общи разпоредби за структурните
фондове (ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1268/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно подкрепата на Общността за предприсъеди
нителните мерки за земеделие и развитие на селските райони в страните кандидатки от Централна и Източна Европа
през предприсъединителния период (OВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 87).
Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска
политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стp. 1), и по-специално член 39 от него.
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските
райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стp. 1).
Акт относно условията за присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република
Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката
република, и промените в учредителните договори на Европейския съюз (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33), и
по-специално приложение II „Списък по член 20 от Акта за присъединяване“, точка 6A(26), адаптирано с Решение
2004/281/EО на Съвета (OВ L 93, 30.3.2004 г., стр. 1).
Актове за справка
Съобщение на Комисията до държавите членки от 15 юни 1994 г. за определяне на насоки за оперативните програми,
които държавите членки са приканени да създадат в рамките на инициатива на Общността за най-отдалечените райони
(REGIS II) (ОВ C 180, 1.7.1994 г., стр. 44).
Известие на Комисията до държавите членки от 15 юни 1994 г. за определяне на насоки за глобални субсидии или
интегрирани оперативни програми, за които държавите членки са приканени да подадат заявления за подпомагане в
рамките на инициативата на Общността за развитие на селските райони (Leader II) (ОВ C 180, 1.7.1994 г., стр. 48).
Известие на Комисията до държавите членки от 15 юни 1994 г. за определяне на насоки за оперативните програми,
които държавите членки са приканени да създадат в рамките на инициатива на Общността за развитие на граничните
райони, трансграничното сътрудничество и избрани енергийни мрежи (Interreg II) (ОВ C 180, 1.7.1994 г., стр. 60).
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ГЛАВА 08 03 — ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) (продължение)

08 03 99

(продължение)

08 03 99 01

(продължение)
Известие на Комисията до държавите членки от 16 май 1995 г. за определяне на насоки за инициатива в рамките на
специалната програма за подкрепа на мира и разбирателството в Северна Ирландия и граничните графства на Ирландия
(ОВ C 186, 20.7.1995 г., стр. 3) (PEACE I).
Известие на Комисията до държавите членки от 8 май 1996 г. за определяне на насоки за оперативните програми,
които държавите членки са приканени да създадат в рамките на инициативата на Общността „Interreg“ относно
трансграничното сътрудничество в пространственото планиране (Interreg II C) (ОВ C 200, 10.7.1996 г., стр. 23).
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на
регионите от 26 ноември 1997 г. относно специалната програма за подкрепа на мира и разбирателството в Северна
Ирландия и граничните графства на Ирландия (1995—1999 г.) (COM(1997)0642).
Решение 1999/501/ЕО на Комисията от 1 юли 1999 г. относно определяне на индикативно разпределение по държавичленки на бюджетните кредити за поети задължения за цел 1 на структурните фондове за периода 2000—2006 г.
(OВ L 194, 27.7.1999 г., стр. 49), и по-специално съображение 5 от него.
Известие на Комисията до държавите членки от 14 април 2000 г. за определяне на насоки за инициативата на
Общността за развитие на селските райони (Лидер+) (ОВ C 139, 18.5.2000 г., стр. 5).
Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (OB L 368, 23.12.2006 г., стр. 15).

08 03 99 02

Приключване на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — оперативна техническа
помощ (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

Поети задължения

7 196 250

18 308 550

Плащания

15 023 550

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

15 762 767,15

Плащания

17 042 117,91

Забележки
Предишни позиции
05 04 05 02

05 04 60 02

05 04 60 03

05 04 60 04

Правно основание
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските
райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стp. 1).
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ГЛАВА 08 03 — ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) (продължение)

08 03 99

(продължение)

08 03 99 02

(продължение)
Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета от 27 март 2007 г. за утвърждаване на правила за доброволна модулация на
преки плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 за установяване на общи правила за схеми за директно
подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на
земеделски производители, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 (ОВ L 95, 5.4.2007 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно
подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на
земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16).
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 549).
Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно определяне на
някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския
парламент и на Съвета във връзка с прилагането им през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 865).
Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова
рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за установяване на правната
рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС)
№ 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (ОВ L 250, 4.10.2018 г., стр. 1).
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ГЛАВА 08 04 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ЕФМДР)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

08 04

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
(ЕФМДР)

08 04 01

ЕФМДР — оперативни
разходи при споделено
управление

3.2

649 647 097

26 250 829

ЕФМДР — оперативни
разходи при пряко и
непряко управление

3.2

99 107 185

17 942 309

ЕФМДР — оперативна
техническа помощ

3.2

4 589 290

1 418 290

08 04 02

08 04 03

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

08 04 99

Приключване на предишни
програми и дейности

08 04 99 01

Приключване на Европейския
фонд за рибарство и на Евро
пейския фонд за морско дело и
рибарство (ЕФМДР) — опера
тивни разходи при споделено
управление (преди 2021 г.)
3.2

p.m.

711 866 912

858 467 679

680 000 000

843 111 108,—

570 000 000,—

80,07

Приключване на Европейския
фонд за рибарство и на Евро
пейския фонд за морско дело и
рибарство (ЕФМДР) — опера
тивни разходи при пряко
управление (преди 2021 г.)
3.2

p.m.

61 700 000

90 837 242

79 100 000

86 037 902,54

71 195 652,55

115,39

Приключване на Европейския
фонд за рибарство и на Евро
пейския фонд за морско дело и
рибарство (ЕФМДР) — опера
тивна техническа помощ
(преди 2021 г.)
3.2

p.m.

2 800 000

4 050 217

3 900 000

3 871 764,83

3 841 321,17

137,19

p.m.

776 366 912

953 355 138

763 000 000

933 020 775,37

645 036 973,72

83,08

821 978 340

953 355 138

763 000 000

933 020 775,37

645 036 973,72

78,47

08 04 99 02

08 04 99 03

Статия 08 04 99 —
Междинен сбор
Глава 08 04 — Общо

753 343 572

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите, свързани с изпълнението на Общата
политика в областта на рибарството и морското дело, с цел:

— насърчаване на устойчивото рибарство и възстановяването и опазването на водните биологични ресурси,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 04 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ЕФМДР) (продължение)

— насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, и преработката и предлагането на пазара на
продукти от риболов и аквакултури,
— принос за продоволствената сигурност в Съюза; създаване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните,
островните и вътрешните райони, както и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и
аквакултури,
— повишаване на ефективността на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за
безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Правно основание

Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО)
№ 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 149, 20.5.2014
г., стp. 1).

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 29 май 2018 г., за
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд
+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд
„Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)
0375).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 12 юни 2018 г.,
относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския
парламент и на Съвета (COM(2018)0390).

Изменено предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 28 май 2020
г., за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и
финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление
на границите и визите (COM(2020)0450).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 04 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ЕФМДР) (продължение)

08 04 01

ЕФМДР — оперативни разходи при споделено управление

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

649 647 097

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

26 250 829

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с оперативните програми на ЕФМДР в
съответствие с Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и
рибарство, с цел:
— постигане на икономическите и социалните цели и целите в областта на заетостта и околната среда, заложени в
общата политика в областта на рибарството,
— насърчаване на устойчиви аквакултури, допринасящи за постигането на целите на общата организация на пазарите
на продукти от риболов и аквакултури,
— подкрепа за устойчивото развитие на местните икономики и общности,
— подобряване на познанията за състоянието на морската среда, както и подкрепа за морското наблюдение и
сътрудничеството по отношение на функциите по брегова охрана.

08 04 02

ЕФМДР — оперативни разходи при пряко и непряко управление

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

99 107 185

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

17 942 309

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с ЕФМДР в съответствие с Регламент на
Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство, с цел:
— изпълнение на общата политика в областта на рибарството (посредством предоставянето на научни становища,
разработването и прилагането на система на Съюза за контрол на рибарството, работата на консултативните съвети
и предоставянето на доброволен принос към дейността на международните организации в областта на рибарството)
— , насърчаване на чистотата и доброто състояние на моретата,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 04 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ЕФМДР) (продължение)

08 04 02

(продължение)
— подкрепа за разработването и разпространението на данни за пазара на продукти от риболов и аквакултури,
— подкрепа за изпълнението на морската политика и развитието на устойчива синя икономика,
— насърчаване на морската сигурност и наблюдение, както и международното управление на океаните.

08 04 03

ЕФМДР — оперативна техническа помощ

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

4 589 290

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

1 418 290

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за оперативна техническа помощ съгласно съответните
разпоредби на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Той може да се използва по-специално за покриване на:
— разходите за информационни технологии, включително институционални информационнотехнологични системи,
— разходите за комуникации, включително институционална комуникация,
— разходите за проучвания и оценки.

08 04 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети задължения от
предходни години, и включват предварителното финансиране за програмите, свързани с периода 2014—2020 г., като
се вземат предвид насоките, предоставени от Европейския съвет.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 04 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ЕФМДР) (продължение)

08 04 99

(продължение)

08 04 99 01

Приключване на Европейския фонд за рибарство и на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) —
оперативни разходи при споделено управление (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

711 866 912

858 467 679

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

680 000 000

843 111 108,—

Плащания

570 000 000,—

Забележки
Предишни статии
11 06 12

11 06 13

11 06 51

11 06 52

11 06 60

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета)
Други целеви приходи

105 000 000

6202

Правно основание
Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ L 223, 15.8.2006 г.,
стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО)
№ 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149,
20.5.2014 г., стp. 1), и по-специално член 5, букви а), в) и г) от него.

08 04 99 02

Приключване на Европейския фонд за рибарство и на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) —
оперативни разходи при пряко управление (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

61 700 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

90 837 242

Плащания

79 100 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

86 037 902,54

Плащания

71 195 652,55
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 04 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ЕФМДР) (продължение)

08 04 99

(продължение)

08 04 99 02

(продължение)
Забележки
Предишни статии и позиции
11 06 09

11 06 14

11 06 15

11 06 61

11 06 62 01

11 06 62 02

11 06 62 03

11 06 62 04

11 06 62 05

Правно основание
Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ L 223, 15.8.2006 г.,
стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика
в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна
на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г.,
стр. 22).
Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) №
791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 149, 20.5.2014 г.,
стp. 1).

08 04 99 03

Приключване на Европейския фонд за рибарство и на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) —
оперативна техническа помощ (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

Поети задължения

2 800 000

4 050 217

Плащания

3 900 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

3 871 764,83

Плащания

3 841 321,17

Забележки
Предишна статия и позиции
11 06 11

11 06 63 01

11 06 63 02

Правно основание
Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ L 223, 15.8.2006 г.,
стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика
в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна
на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г.,
стр. 22).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 04 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ЕФМДР) (продължение)

08 04 99

(продължение)

08 04 99 03

(продължение)
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО)
№ 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 149, 20.5.2014
г., стp. 1).

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/789

КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 05 — СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО РИБАРСТВО (СПОУР) И РЕГИОНАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО (РОУР)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

08 05

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА
ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА
НА УСТОЙЧИВОТО
РИБАРСТВО (СПОУР) И
РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗА
ЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
РИБАРСТВОТО (РОУР)

08 05 01

Установяване на рамка за
управление на риболовните
дейности, извършвани от
риболовните кораби на
Съюза във водите на трети
държави
3.2

Плащания

Поети
задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

142 548 786,59

136 734 978,—

% Плащания
2019/2021

67 822 000

67 184 500

74 756 978

72 831 978

74 600 000

71 600 000

67 843 000

64 300 000

142 422 000

138 784 500

142 599 978

137 131 978

142 548 786,59

136 734 978,—

5 700 000

5 700 000

5 400 000

5 400 000

5 351 191,41

5 351 191,41

93,88

Глава 08 05 — Общо

73 522 000

72 884 500

80 156 978

78 231 978

147 899 978,—

142 086 169,41

194,95

Резерви (30 02 02)

74 600 000

71 600 000

67 843 000

64 300 000

148 122 000

144 484 500

147 999 978

142 531 978

147 899 978,—

142 086 169,41

Резерви (30 02 02)

08 05 02

Поети
задължения

Бюджетни кредити 2020

Насърчаване на устой
чивото развитие чрез
управление на рибарст
вото и морското дело в
съответствие с целите на
Общата политика в
областта на рибарството
(задължителни вноски в
международните органи)
3.2

203,52

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите, свързани с изпълнението на
споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство и на протоколите към него, сключени между
Съюза и трети държави, както и членството в регионалните организации за управление на рибарството.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

L 93/790

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 05 — СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО РИБАРСТВО (СПОУР) И РЕГИОНАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО (РОУР) (продължение)

08 05 01

Установяване на рамка за управление на риболовните дейности, извършвани от риболовните кораби на
Съюза във водите на трети държави

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

08 05 01

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

67 822 000

67 184 500

74 756 978

72 831 978

Резерви (30 02 02)

74 600 000

71 600 000

67 843 000

64 300 000

Общо

142 422 000

138 784 500

142 599 978

137 131 978

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

142 548 786,59

136 734 978,—

142 548 786,59

136 734 978,—

Забележки

Предишна статия
11 03 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, произтичащи от споразуменията в областта на
рибарството, които Съюзът е договорил или възнамерява да поднови или предоговори с трети държави.

Освен това Съюзът може да договаря нови споразумения за партньорство в областта на рибарството, които ще трябва да
се финансират по тази статия от бюджета.

Правно основание

Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика
в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна
на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г.,
стр. 22), и по-специално член 31 от него.

Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) №
791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 149, 20.5.2014 г.,
стp. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 05 — СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО РИБАРСТВО (СПОУР) И РЕГИОНАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО (РОУР) (продължение)

08 05 01

(продължение)
Приети регламенти и решения относно сключването на споразумения и протоколи в областта на рибарството между
Съюза и правителствата на следните държави:
Статус (към декември
2020 г.)

Държава

Споразумения и/или Кабо Верде
протоколи, които се
прилагат временно
или са в сила
Острови Кук
(финансова компен
сация, дължима
през 2021 г., впи Кот д'Ивоар
сана в статия 08 05
01)
Гамбия

Споразумения и
протоколи, които
трябва да бъдат
предоговорени,
които в момента се
предоговарят или за
които е започната
законодателна про
цедура (финансова
компенсация, впи
сана в статия
30 02 02)

Правно основание

Дата

ОВ

Срок

Решение (ЕС)
2019/951

17 май 2019 г.

L 154, 12.6.2019 г. от 20.5.2019 г. до
19.5.2024 г.

Решение (ЕС)
2020/1545

19 октомври
2020 г.

L 356, 26.10.2020

от 14.10.2016 г. до
13.10.2021 г.

Решение (ЕС)
2019/385

4 март 2019 г.

L 70, 12.3.2019 г.

от 1.8.2018 г. до
31.12.2024 г.

Решение (ЕС)
2020/392

5 март 2020 г.

L 75, 11.3.2020 г.

от 31.7.2019 г. до
30.7.2025 г.

Гвинея Бисау

Решение (ЕС)
2019/1088

6 юни 2019 г.

L 173, 27.6.2019 г.

от 15.6.2019 г. до
14.6.2024 г.

Мавритания

Решение (ЕС)
2020/1704

23 октомври
2020 г.

L 383, 16.11.2020 от 16.11.2015 г. до
14.11.2021 г.

Мароко

Решение (ЕС)
2019/441

4 март 2019 г.

L 77, 20.3.2019 г.

Сао Томе и Прин
сипи

Решение (ЕС)
2019/2218

24 октомври 2019
г.

L 333, 27.12.2019 от 19.12.2019 г. до
г.
18.12.2024 г.

Сенегал

Решение (ЕС)
2019/1925

14 ноември 2019 г. L 299, 20.11.2019 от 18.11.2019 г. до
г.
17.11.2024 г.

Сейшелски острови

Решение (ЕС)
2020/272

20 февруари 2020 г. L 60, 28.2.2020 г.

от 18.7.2019 г. до
17.7.2023 г.

от 24.2.2020 г. до
23.2.2026 г.

Габон

Решение
2014/232/EС

14 април 2014 г.

L 125, 26.4.2014 г. с изтекъл срок

Гренландия

Решение (ЕС)
2016/817

17 май 2016 г.

L 136, 25.5.2016 г.

от 1.1.2016 г. до
31.12.2020 г.

Кирибати

Решение
2014/60/ЕС

28 януари 2014 г.

L 38, 7.2.2014 г.

с изтекъл срок

Решение (ЕС)
2016/1062

24 май 2016 г.

L 177, 1.7.2016 г.

от 9.12.2015 г. до
8.12.2020 г.

Решение (ЕС)
2015/1893

5 октомври 2015 г. L 277, 22.10.2015 с изтекъл срок
г.

Решение (EС)
2018/754

14 май 2018 г.

Либерия

Мадагаскар
Мавриций

L 128, 24.5.2018 г. от 8.12.2017 г. до
7.12.2021 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 05 — СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО РИБАРСТВО (СПОУР) И РЕГИОНАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО (РОУР) (продължение)

08 05 01

(продължение)
Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 12 юни 2018 г.,
относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския
парламент и на Съвета (COM(2018)0390).

08 05 02

Насърчаване на устойчивото развитие чрез управление на рибарството и морското дело в съответствие
с целите на Общата политика в областта на рибарството (задължителни вноски в международните
органи)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

5 700 000

Плащания

5 700 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

5 400 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

5 400 000

5 351 191,41

Плащания

5 351 191,41

Забележки
Предишна статия
11 03 02

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на активното участие на Съюза в международните организации в
областта на рибарството, които отговарят за дългосрочното съхранение и устойчивата експлоатация на морските рибни
ресурси. Той е свързан със задължителни вноски, сред които вноски в следните регионални организации за управление
на рибарството и други международни организации:
— Комисията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика (CCAMLR),
— Северноатлантическата организация за опазване на сьомгата (NASCO),
— Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT),
— Комисията за риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC),
— Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO),
— Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC),
— Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM),
— Организацията за риболова в югоизточната част на Атлантическия океан (SEAFO),
— Споразумението за риболова в южната част на Индийския океан (SIOFA),
— Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC),
— Споразумението за Международната програма за опазване на делфините (AIDCP),
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 05 — СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО РИБАРСТВО (СПОУР) И РЕГИОНАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО (РОУР) (продължение)

08 05 02

(продължение)
— Междуамериканската комисия за тропическа риба тон (IATTC),
— Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO),
— Комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон (CCSBT),
— Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (CMS),
— Конвенция за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в северната част на Тихия океан.
Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на финансовото участие на Съюза в органите, създадени
от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 г., и по-специално Международния
орган за морското дъно и Международния трибунал по морско право.

Правно основание
Регламент (ЕИО) № 3179/78 на Съвета от 28 декември 1978 г. относно подписването от Европейската икономическа
общност на Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на
Атлантическия океан (OВ L 378, 30.12.1978 г., стр. 1).
Решение 81/608/ЕИО на Съвета от 13 юли 1981 г. относно подписването на Конвенция за бъдещо многостранно
сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (OВ L 227, 12.8.1981 г., стр.
21).
Решение 81/691/ЕИО на Съвета от 4 септември 1981 г. относно сключването на Конвенцията за опазване на живите
морски ресурси на Антарктика (ОВ L 252, 5.9.1981 г., стр. 26).
Решение 82/461 на Съвета от 24 юни 1982 г. за сключване на Конвенция за опазване на мигриращите видове диви
животни (ОВ L 210, 19.7.1982 г., стр. 10).
Решение 82/886/ЕИО на Съвета от 13 декември 1982 г. относно подписването на Конвенцията за опазване на сьомгата
в Северния Атлантически океан (OВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 24).
Решение 86/238/ЕИО на Съвета от 9 юни 1986 г. относно присъединяването на Общността към Международната
конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан, изменена с протокола, приложен към заключителния акт
от конференцията на пълномощните представители на държавите страни по Конвенцията, подписан в Париж на
10 юли 1984 г. (ОВ L 162, 18.6.1986 г., стр. 33).
Решение 95/399/ЕО на Съвета от 18 септември 1995 г. за присъединяването на Общността към Споразумението за
създаване на Комисия по рибата тон в Индийския океан (ОВ L 236, 5.10.1995 г., стр. 24).
Решение 98/392/ЕО на Съвета от 23 март 1998 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенция на
Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г. и на Споразумението от 28 юли 1994
г. по отношение прилагането на част ХI от Конвенцията (ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 1).
Решение 98/416/ЕО на Съвета от 16 юни 1998 г. за присъединяване на Европейската комисия към Генералната
комисия по риболова в Средиземно море (ОВ L 190, 4.7.1998 г., стр. 34).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 05 — СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО РИБАРСТВО (СПОУР) И РЕГИОНАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО (РОУР) (продължение)

08 05 02

(продължение)
Решение 2002/738/ЕО на Съвета от 22 юли 2002 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенция за
опазване и управление на рибните ресурси в Югоизточния Атлантически океан (ОВ L 234, 31.8.2002 г., стр. 39).
Решение 2005/75/ЕО на Съвета от 26 април 2004 г. за присъединяване на Общността към Конвенцията за опазването и
управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан (OВ L 32, 4.2.2005 г., стр. 1).
Решение 2005/938/ЕО на Съвета от 8 декември 2005 г. за одобряване от името на Европейската общност на
споразумението по Международната програма за опазване на делфините (ОВ L 348, 30.12.2005 г., стр. 26).
Решение 2006/539/ЕО на Съвета от 22 май 2006 г. за сключване, от името на Европейската общност на Конвенцията за
укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, създадена от Конвенцията между Съединените
американски щати и Република Коста Рика от 1949 г. (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 22).
Решение 2008/780/EО на Съвета от 29 септември 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на
Споразумението за риболов в Южния Индийски океан (ОВ L 268, 9.10.2008 г., стр. 27).
Решение 2012/130/ЕС на Съвета от 3 октомври 2011 г. за одобряване, от името на Европейския съюз, на Конвенцията
за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в южната част на Тихия океан, (OВ L 67, 6.3.2012 г.,
стр. 1)
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика
в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна
на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г.,
стр. 22), и по-специално членове 29 и 30 от него.
Решение (ЕС) 2015/2437 на Съвета от 14 декември 2015 г. за сключване, от името на Европейския съюз, на
Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Комисията за опазване на южния червен
тон (CCSBT) относно членството на Съюза в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон
(ОВ L 336, 23.12.2015 г, стр. 27).
Актове за справка
Препоръка за решение на Съвета, подадена от Комисията на 1 юни 2018 г., за упълномощаване на Комисията да
започне преговори от името на Европейския съюз за присъединяване към Конвенцията за опазване и управление на
рибните ресурси в открито море в северната част на Тихия океан (COM(2018)0376).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019
% Плащания
2019/2021

ФР
Поети задължения

08 10

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
АГЕНЦИИ

08 10 01

Европейска агенция за
контрол на рибарст
вото
3.2
Глава 08 10 — Общо

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

16 741 043

16 741 043

16 737 055

16 737 055

16 506 300,19

16 506 300,19

98,60

16 741 043

16 741 043

16 737 055

16 737 055

16 506 300,19

16 506 300,19

98,60

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите за персонал и административните
разходи на децентрализираните агенции (дялове 1 и 2), както и на оперативните им разходи, свързани с работната
програма (дял 3), ако е приложимо.
Щатните разписания на агенциите са поместени в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Агенциите трябва да уведомяват Европейския парламент и Съвета за прехвърлянията на бюджетни кредити между
оперативните и административните разходи.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, сумите,
възстановени съгласно член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно
рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70
от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1), и
всички други целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни
кредити и до изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

08 10 01

Европейска агенция за контрол на рибарството

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

16 741 043

Забележки
Предишна статия
11 06 64

Плащания

16 741 043

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

16 737 055

Плащания

16 737 055

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

16 506 300,19

Плащания

16 506 300,19
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

08 10 01

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за персонал и административните и оперативните
разходи на Европейската агенция за контрол на рибарството. Мисията на агенцията е да насърчава спазването на
високи общи стандарти за контрол, проверка и надзор в рамките на общата политика в областта на рибарството
(ОПОР). Основната роля на агенцията е да осъществява координация и сътрудничество между националните дейности
за контрол и проверка, за да се спазват и прилагат ефективно правилата на ОПОР. Агенцията играе също така роля за
европейското сътрудничество по отношение на функциите за брегова охрана.
Общ принос на Съюза

17 000 000

от който — сума от възстановяването на излишък
(приходи, статия 6 6 2)

258 957

Сума, вписана в бюджета

16 741 043

Правно основание
Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на
рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за създаване на система за контрол, приложима към
общата политика в областта на рибарството (OВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за
предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ОВ L 286, 29.10.2008
г., стр.1).
Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за
гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 343, 22.12.2009 г.,
стр. 1).
Регламент (ЕС) 2019/473 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно Европейската агенция за
контрол на рибарството (OB L 83, 25.3.2019 г., стр. 18).
Актове за справка
Решение 2009/988/ЕС на Комисията от 18 декември 2009 г. за определяне на Агенцията на Общността за контрол на
рибарството за орган, който да извършва някои задачи съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета (ОВ L 338,
19.12.2009 г., стр. 104).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

% Плащания
2019/2021

Плащания

08 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИ
ТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ
И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

08 20 01

Пилотни проекти

3.2

p.m.

3 607 000

2 675 000

2 668 510

2 100 000,—

1 563 068,—

43,33

08 20 02

Подготвителни действия

3.2

p.m.

2 440 000

1 000 000

3 900 000

4 000 000,—

192 400,—

7,89

08 20 03

Други действия

08 20 03 01

Разпределение на млечни продукти
като спешна реакция на
хуманитарните кризи

3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

173 190,79

Статия 08 20 04 — Междинен
сбор

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

173 190,79

Глава 08 20 — Общо

p.m.

6 100 000,—

1 928 658,79

Статия 08 20 03 — Междинен
сбор
08 20 04

Действия, финансирани
съгласно прерогативите на
Комисията и специфичните
правомощия, предоставени на
Комисията

08 20 04 01

Участие на Съюза в световното
изложение „Изхранването на плане
тата: енергия за живот“ (Милано,
2015 г.)

08 20 01

3

6 047 000

3 675 000

6 568 510

31,89

Пилотни проекти

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

3 607 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

2 675 000

Плащания

2 668 510

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

2 100 000,—

Плащания

1 563 068,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с експериментален
характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях.
Списъкът на пилотните проекти е поместен в глава PP 08 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни действия“
към настоящия раздел.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

08 20 01

(продължение)
Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) №
1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС)
№ 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
(OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

08 20 02

Подготвителни действия

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

2 440 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

1 000 000

Плащания

3 900 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

4 000 000,—

Плащания

192 400,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в областта на
прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на приемането на бъдещи
действия.
Списъкът на подготвителните действия е поместен в глава PA 08 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни
действия“ към настоящия раздел.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

08 20 03

Други действия

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на действия и дейности, които не са включени в предходните
глави от настоящия дял, но за които е приет основен акт.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

08 20 03

(продължение)

08 20 03 01

Разпределение на млечни продукти като спешна реакция на хуманитарните кризи
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки

Предишна позиция
05 02 12 09

Като част от спешните мерки, които имат за цел да се възстанови пазарното равновесие в сектора на млечните продукти
в Съюза, този бюджетен кредит е предназначен за покриване на неизпълнени плащания, свързани с разпределението на
млечни продукти с произход от Съюза в рамките на хуманитарната помощ от Съюза за трети страни в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1257/96, и по-специално членове 1 и 6 от него.
Правно основание

Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ (ОВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1).

08 20 04

Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия,
предоставени на Комисията

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите, свързани със задачи, произтичащи от
прерогативите на Комисията на институционално равнище.

Правно основание

Член 58, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

ГЛАВА 08 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

08 20 04

(продължение)

08 20 04 01

Участие на Съюза в световното изложение „Изхранването на планетата: енергия за живот“ (Милано, 2015 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

173 190,79

Забележки
Предишна статия
05 08 80

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения, останали за изпълнение от предходни
години във връзка с участието на Съюза в световното изложение „Изхранването на планетата: енергия за живот“, което
се проведе в Милано през 2015 г.
Правно основание
Задачи, които произтичат от прерогативите на Комисията на институционално равнище в съответствие с член 58,
параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

ДЯЛ 09
ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Бюджетни кредити 2021
Дял
Глава

09 01

09 02

09 03
09 04

09 10
09 20

Бюджетен ред

АДМИНИСТРАТИВНИ
РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА
КЛЪСТЕР „ОКОЛНА СРЕДА И
ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА“
ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ДЕЙСТВИЯТА ПО
КЛИМАТА (LIFE)

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

20 670 583

20 670 583

10 881 612

10 881 612

10 158 882,56

10 158 882,56

717 877 237

350 843 819

578 681 388

361 000 001

548 912 219,—

334 096 767,24

ФОНД ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕ
ХОД (ФСП)

1 136 966 552

p.m.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТПУСКАНЕ
НА ЗАЕМИ В ПУБЛИЧНИЯ
СЕКТОР В РАМКИТЕ НА
МЕХАНИЗМА ЗА СПРАВЕД
ЛИВ ПРЕХОД (МСП)

p.m.

p.m.

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
АГЕНЦИИ

Бюджетни кредити 2020

50 761 533

50 761 533

44 753 257

44 753 257

40 809 979,—

40 809 979,—

3 740 000

9 333 323

16 139 881

11 325 970

4 299 691,—

4 011 872,—

Позиция 09 — Общо 1 930 015 905

431 609 258

650 456 138

427 960 840

604 180 771,56

389 077 500,80

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОД
ГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ,
ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ
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ДЯЛ 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

ДЯЛ 09
ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА
ГЛАВА 09 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

09 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА КЛЪСТЕР „ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ
ПО КЛИМАТА“

09 01 01

Разходи за подкрепа за Програмата за
околната среда и действията по климата
(LIFE)

09 01 01 01 Разходи за подкрепа за Програмата за околната
среда и действията по климата (LIFE)

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

3.2

7 766 135

4 988 828

5 085 148,56

65,48

09 01 01 63 Изпълнителна агенция за малките и средните
предприятия — финансов принос от Програмата
за околната среда и действията по климата (LIFE)
за приключване на предишни програми
3.2

5 892 784

5 892 784

5 073 734,—

86,10

09 01 01 74 Европейската изпълнителна агенция за климата,
инфраструктурата и околната среда — финансов
принос от Програмата за околната среда и
действията по климата (LIFE)
3.2

6 969 216
10 881 612

10 158 882,56

49,25

10 881 612

10 158 882,56

49,15

Статия 09 01 01 — Междинен сбор
09 01 02
09 01 03

20 628 135

Разходи за подкрепа за Фонда за справедлив
преход
3.2

42 448

Разходи за подкрепа за Механизма за
отпускане на заеми в публичния сектор в
рамките на Механизма за справедлив пре
ход

09 01 03 01 Разходи за подкрепа за Механизма за отпускане
на заеми в публичния сектор в рамките на
Механизма за справедлив преход

3.2

p.m.

09 01 03 74 Европейска изпълнителна агенция за климата,
инфраструктурата и околната среда — финансов
принос от Механизма за отпускане на заеми в
публичния сектор в рамките на Механизма за
справедлив преход
3.2

p.m.

Статия 09 01 03 — Междинен сбор
Глава 09 01 — Общо

p.m.
20 670 583
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ДЯЛ 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

ГЛАВА 09 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА“
(продължение)

Забележки
Бюджетните кредити по настоящата глава са предназначени за покриване на разходите от административно естество (за
проучвания, срещи на експерти, информационни дейности, публикации и т.н.), пряко свързани с постигането на целите
на програмите или на мерките в този клъстер, както и на всякакви други разходи за административна техническа
помощ, които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

09 01 01

Разходи за подкрепа за Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE)

09 01 01 01

Разходи за подкрепа за Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE)
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

7 766 135

Бюджетни кредити 2020

4 988 828

Резултат от изпълнението за 2019

5 085 148,56

Забележки
Предишни позиции
07 01 04 01

34 01 04 01

Освен разходите, описани на равнището на настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разработка, хостинг, поддръжка, сигурност, осигуряване на качеството, експлоатация и техническо обслужване
(хардуер, софтуер и услуги) на информационни системи в подкрепа на целите на политиката в областта на чистата
енергия, климата и околната среда,
— наемане на вътрешни експерти в областта на ИТ, които да оказват съдействие при разработването, поддръжката,
осигуряването на качеството, изпитването и сигурността на ИТ системи от ключово значение за политиките,
— възлагане на обществени поръчки за институционални информационни системи и общи административни решения
и решения за подкрепа на политиката,
— възлагане на обществени поръчки за техническа и административна помощ, свързана с комуникационни дейности
като социалните медии, включително наемане на вътрешни експерти.
Той е предназначен и за осигуряване на подкрепа за международни събития по проблемите на климата, за дейности, по
които Съюзът е страна, както и за подготвителна работа за бъдещи международни споразумения по въпроси, свързани с
климата и озоновия слой, с участието на Съюза.
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ГЛАВА 09 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА“
(продължение)

09 01 01

(продължение)

09 01 01 01

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

11 649 6 6 0 0

Актове за справка
Вж. глава 09 02.

09 01 01 63

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — финансов принос от Програмата за околната среда и
действията по климата (LIFE) за приключване на предишни програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

5 892 784

Бюджетни кредити 2020

5 892 784

Резултат от изпълнението за 2019

5 073 734,—

Забележки
Предишна позиция
07 01 06 01

Този бюджетен кредит представлява приносът за покриване на административните разходи за персонал и оперативните
разходи на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия, които произтичат от участието ѝ в
управлението на Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE).
Щатното разписание на агенцията е дадено в приложение „Служители по щатно разписание“ към настоящия раздел.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма
за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013
г., стр. 185).
Актове за справка
Решение за изпълнение 2013/771/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
малките и средните предприятия и за отмяна на Решение 2004/20/EО и Решение 2007/372/EО (ОВ L 341,
18.12.2013 г., стр. 73).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

ГЛАВА 09 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА“
(продължение)

09 01 01

(продължение)

09 01 01 74

Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — финансов принос от Програмата
за околната среда и действията по климата (LIFE)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

6 969 216

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит представлява приносът за покриване на административните разходи за персонал и оперативните
разходи на Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, които произтичат от
участието ѝ в управлението на Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE).
Щатното разписание на агенцията е дадено в приложение „Служители по щатно разписание“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

10 454 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г.,
стр. 9).
Актове за справка
Вж. глава 09 02.
Предложение за Решение C(xxxx) xx на Комисията от xx г. за делегиране на правомощия на Европейската изпълнителна
агенция за климата, инфраструктурата и околната среда с цел изпълнение на задачи, свързани с изпълнението на
Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE).
Решение C(2021) 947 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда с цел изпълнение на задачи, свързани с
осъществяването на програми на Съюза в областта на транспортната и енергийната инфраструктура, на научните
изследвания и иновациите в сферата на климата, енергетиката и мобилността, на околната среда, на природата и
биологичното разнообразие, на прехода към нисковъглеродните технологии и на морското дело и рибарството, и
включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза, и тези, произтичащи
от външни целеви приходи.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/807

КОМИСИЯ
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ГЛАВА 09 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА“
(продължение)

09 01 02

Разходи за подкрепа за Фонда за справедлив преход
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

42 448

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на административната техническа помощ, предвидена в съответните
разпоредби на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

3 310 969 5 0 4 0

Актове за справка
Вж. глава 09 03.

09 01 03

Разходи за подкрепа за Механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за
справедлив преход

09 01 03 01

Разходи за подкрепа за Механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив
преход
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на административната техническа помощ, предвидена в съответните
разпоредби на Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за отпускане на заеми в публичния
сектор в рамките на Механизма за справедлив преход.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

Актове за справка
Вж. глава 09 04.

3 581 000 6 2 1 2
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ДЯЛ 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

ГЛАВА 09 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА“
(продължение)

09 01 03

(продължение)

09 01 03 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — финансов принос от Механизма за
отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит представлява приносът за покриване на административните разходи за персонал и оперативните
разходи на Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, които произтичат от
участието ѝ в управлението на Механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за
справедлив преход (МСП).
Щатното разписание на агенцията е дадено в приложение „Служители по щатно разписание“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

429 025 6 2 1 2

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г.,
стр. 9).
Актове за справка
Вж. глава 09 04.
Решение C(2021) 947 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда с цел изпълнение на задачи, свързани с
осъществяването на програми на Съюза в областта на транспортната и енергийната инфраструктура, на научните
изследвания и иновациите в сферата на климата, енергетиката и мобилността, на околната среда, на природата и
биологичното разнообразие, на прехода към нисковъглеродните технологии и на морското дело и рибарството, и
включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза, и тези, произтичащи
от външни целеви приходи.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

ГЛАВА 09 02 — ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯТА ПО КЛИМАТА (LIFE)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

Плащания

09 02

ПРОГРАМА ЗА ОКОЛ
НАТА СРЕДА И ДЕЙСТ
ВИЯТА ПО КЛИМАТА
(LIFE)

09 02 01

Природа и биологично
разнообразие
3.2

274 720 400

7 297 067

Кръгова икономика и
качество на живот

3.2

178 933 566

11 040 188

Смекчаване на после
диците от измене
нието на климата и
приспособяване към
него
3.2

128 975 334

2 438 284

Преход към чиста
енергия

135 247 937

2 068 280

09 02 02

09 02 03

09 02 04

09 02 99

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

09 02 99 01

Приключване на пре
дишни програми в
областта на околната
среда и действията по
климата (LIFE) (преди
2021 г.)
Статия 09 02 99 —
Междинен сбор
Глава 09 02 — Общо

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР

3.2

3

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

p.m.

328 000 000

578 681 388

361 000 001

548 912 219,—

334 096 767,24

101,86

p.m.

328 000 000

578 681 388

361 000 001

548 912 219,—

334 096 767,24

101,86

350 843 819

578 681 388

361 000 001

548 912 219,—

334 096 767,24

95,23

717 877 237

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на действията, които допринасят за преминаването
към чиста, кръгова, енергийноефективна, нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика,
включително чрез прехода към чиста енергия, за опазването и подобряването на качеството на околната среда и за
спирането и обръщането процеса на загуба на биологично разнообразие, като по този начин се допринася за устойчиво
развитие.
Програма LIFE може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент,
по-специално безвъзмездни средства, награди и обществени поръчки. Тя може също така да предоставя финансиране
под формата на финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране, които се изпълняват в
съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета за създаването на програмата InvestEU.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

ГЛАВА 09 02 — ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯТА ПО КЛИМАТА (LIFE) (продължение)

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 1 юни 2018 г., за
създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013
(COM(2018)0385).
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 29 май 2020 г., за
създаване на програмата InvestEU (COM(2020)0403).
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и
социален комитет и Комитета на регионите от 11 декември 2019 г. — Европейският зелен пакт (COM(2019)0640).

09 02 01

Природа и биологично разнообразие

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

274 720 400

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

7 297 067

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с изпълнението на специфичната
подпрограма за природата и биологичното разнообразие на програмата LIFE.
Той ще предоставя подкрепа за изпълнението на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, както и Директива
79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1) и
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и
фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7). Действията ще обхващат както сухоземната, така и морската среда.
Включва се:
— финансирането на новаторски техники, методи и подходи за постигане на целите на законодателството и
политиката на Съюза в областта на природата и биологичното разнообразие, както и за принос към базата от
знания и прилагането на най-добри практики, включително чрез подкрепа за мрежата „Натура 2000“,
— разработването, изпълнението, мониторинга, докладването и правоприлагането на съответното законодателство и
политика на Съюза за постигане на целите в областта на опазването на природата и биологичното разнообразие и
проследяването на свързаните с биологичното разнообразие разходи на ЕС, както и на свързаната подкрепа.
Включва се и подобряването на управлението на всички равнища чрез укрепване на капацитета на публичните и
частните субекти и участието на гражданското общество в разработването на политики, свързани с природата и
биологичното разнообразие,
— подкрепата за действия, предназначени за ускоряване на широкомащабното внедряване на успешни
решения/подходи за прилагане на съответното законодателство и политика на Съюза в областта на природата и
биологичното разнообразие чрез възпроизвеждането на резултати, включването на съответни цели в други
политики и в практиките на обществения и частния сектор, мобилизирането на инвестиции и подобряването на
достъпа до финансиране.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/811

КОМИСИЯ
ДЯЛ 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

ГЛАВА 09 02 — ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯТА ПО КЛИМАТА (LIFE) (продължение)

09 02 01

(продължение)
Разходите за техническа помощ за подбор, мониторинг, оценка и одит на проекти и за подкрепа за комуникация,
действия в областта на информационните технологии, организиране на семинари, конференции и срещи, както и други
управленски дейности (включително подкрепа за неправителствени организации чрез безвъзмездни средства за
оперативни разходи), също могат да бъдат финансирани от този бюджетен кредит.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

09 02 02

412 081 6 6 0 0

Кръгова икономика и качество на живот

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

178 933 566

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

11 040 188

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с изпълнението на специфичната
подпрограма за кръговата икономика и качеството на живот на програмата LIFE.
Тази подпрограма има за цел да се улесни преходът към устойчива, кръгова, енергийноефективна и устойчива на
изменението на климата икономика и да се опазва, възстановява и подобрява качеството на околната среда.
Тя подкрепя проекти, насочени към осъществяването на Европейския зелен пакт. Това ще бъдат действия, свързани с
прехода към ресурсно ефективна икономика, управлението на природните ресурси като въздух, вода и земя за
реализиране на амбицията за нулево замърсяване, укрепването на прилагането на законодателството в областта на
околната среда, както и насърчаването на доброто управление на околната среда.
Включва се:
— финансирането на новаторски техники, методи и подходи за постигане на целите на законодателството и
политиката на Съюза в областта на околната среда, както и за принос към базата от знания и прилагането на найдобри практики,
— разработването, изпълнението, мониторинга и правоприлагането на съответното законодателство и политика на
Съюза в областта на околната среда, включително като се подобрява управлението на всички равнища,
по-специално чрез укрепване на капацитета на публичните и частните субекти и участието на гражданското
общество,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

ГЛАВА 09 02 — ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯТА ПО КЛИМАТА (LIFE) (продължение)

09 02 02

(продължение)
— подкрепата за действия, предназначени за ускоряване на широкомащабното внедряване на успешни технически и
свързани с политиката решения за прилагане на съответното законодателство и политика на Съюза в областта на
околната среда чрез възпроизвеждането на резултати, включването на съответни екологични цели в други политики
и в практиките на обществения и частния сектор, мобилизирането на устойчиви инвестиции и подобряването на
достъпа до финансиране.
Разходите за техническа помощ за подбор, мониторинг, оценка и одит на проекти и за подкрепа за комуникация,
действия в областта на информационните технологии, организиране на семинари, конференции и срещи, както и други
управленски дейности (включително подкрепа за неправителствени организации чрез безвъзмездни средства за
оперативни разходи), също могат да бъдат финансирани от този бюджетен кредит.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

09 02 03

268 400 6 6 0 0

Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

128 975 334

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

2 438 284

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на специфичната подпрограма за смекчаване на последиците от
изменението на климата и приспособяване към него на програмата LIFE.
Тя подкрепя дейности, насочени към осъществяването на Европейския зелен пакт. Това ще бъдат действия, свързани със
смекчаването на последиците от изменението на климата (намаляване на емисиите на парникови газове),
приспособяване към изменението на климата (увеличаване на усилията за намаляване на последствията от изменението
на климата, изграждане на устойчивост, предотвратяване и готовност), както и насърчаване на доброто управление в
областта на климата.
Включва се:
— разработването, изпълнението, мониторинга и правоприлагането на съответното законодателство и политика на
Съюза относно действията в областта на климата, включително като се подобрява управлението на всички
равнища, по-специално чрез укрепване на капацитета на публичните и частните субекти и участието на
гражданското общество,
— финансирането на новаторски техники, методи и подходи за постигане на целите на законодателството и
политиката на Съюза относно действията в областта на климата, както и за принос към базата от знания и
прилагането на най-добри практики,
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ДЯЛ 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

ГЛАВА 09 02 — ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯТА ПО КЛИМАТА (LIFE) (продължение)

09 02 03

(продължение)
— подкрепата за всякакви действия, предназначени за ускоряване на широкомащабното внедряване на успешни
технически и свързани с политиката решения за прилагане на съответното законодателство и политика на Съюза
относно действията в областта на климата чрез възпроизвеждането на резултати, включването на съответни цели в
други политики и в практиките на обществения и частния сектор, мобилизирането на устойчиви инвестиции и
подобряването на достъпа до финансиране.
Разходите за техническа помощ за подбор, мониторинг, оценка и одит на проекти и за подкрепа за комуникация,
действия в областта на информационните технологии, организиране на семинари, конференции и срещи, както и други
управленски дейности (включително подкрепа за неправителствени организации чрез безвъзмездни средства за
оперативни разходи), също могат да бъдат финансирани от този бюджетен кредит.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

09 02 04

193 463 6 6 0 0

Преход към чиста енергия

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

135 247 937

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

2 068 280

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на специфичната подпрограма за преход към чиста енергия на
програмата LIFE.
Той подкрепя финансирането на дейности със следните специфични цели:
— разработване, демонстриране и насърчаване на новаторски техники и подходи за постигане на целите, залегнали в
законодателството и политиката на Съюза в областта на околната среда и действията по климата, включително
прехода към чиста енергия, както и допринасяне за прилагането на най-добри практики,
— подпомагане на разработването, изпълнението, мониторинга и правоприлагането на съответното законодателство и
политика на Съюза, включително като се подобрява управлението чрез укрепване на капацитета на публичните и
частните субекти и участието на гражданското общество,
— ускоряване на широкомащабното внедряване на успешни технически и свързани с политиката решения за
прилагане на съответното законодателство и политика на Съюза чрез възпроизвеждането на резултати, включването
на съответни цели в други политики и в практиките на обществения и частния сектор, мобилизирането на
инвестиции и подобряването на достъпа до финансиране.
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ГЛАВА 09 02 — ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯТА ПО КЛИМАТА (LIFE) (продължение)

09 02 04

(продължение)
Разходите за техническа помощ за подбор, мониторинг, оценка и одит на проекти и за подкрепа за комуникация,
действия в областта на информационните технологии, организиране на семинари, конференции и срещи, както и други
управленски дейности (включително подкрепа за неправителствени организации чрез безвъзмездни средства за
оперативни разходи), също могат да бъдат финансирани от този бюджетен кредит.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

09 02 99

202 872 6 6 0 0

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

09 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на околната среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

328 000 000

578 681 388

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

361 000 001

548 912 219,—

Плащания

334 096 767,24

Забележки
Предишни статии (* частично прехвърлени)
07 02 01

07 02 02*

34 02 05

34 02 51

07 02 03

07 02 07

07 02 51

34 02 01*

34 02 02*

34 02 03

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

1 000 000 6 2 1 1

Правно основание
Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр.
1).
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и
фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

17.3.2021 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/815

КОМИСИЯ
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ГЛАВА 09 02 — ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯТА ПО КЛИМАТА (LIFE) (продължение)

09 02 99

(продължение)

09 02 99 01

(продължение)
Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на Шестата
програма за действие на Общността за околната среда (ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 614/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно финансовия инструмент
за околна среда (LIFE+) (OВ L 149, 9.6.2007 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма
за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013
г., стр. 185).
Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за установяване на правната
рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС)
№ 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (ОВ L 250, 4.10.2018 г., стр. 1).
Действия, осъществени от Комисията по силата на задачи, произтичащи от прерогативите ѝ на институционално
равнище в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската
общност за атомна енергия, и в съответствие с член 58, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на
Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на
Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013,
(ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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ГЛАВА 09 03 — ФОНД ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД (ФСП)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР
Поети задължения

Плащания

09 03

ФОНД ЗА СПРАВЕД
ЛИВ ПРЕХОД (ФСП)

09 03 01

Фонд за справедлив
преход (ФСП) —
оперативни
разходи
3.2 1 133 029 469

p.m.

Фонд за справедлив
преход (ФСП) —
оперативна
техническа помощ 3.2

3 937 083

p.m.

1 136 966 552

p.m.

09 03 02

Глава 09 03 —
Общо

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети
задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на подкрепата от Фонда за справедлив преход (ФСП)
за териториите, изправени пред сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на
преход към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
Освен това, както и в съответствие с Регламент 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г., външните целеви
приходи, произтичащи от постъпления от Next Generation EU/Инструмента на Европейския съюз за възстановяване
(ИЕСВ), вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане по настоящия дял на бюджетни кредити за поети
задължения за тази програма в размер на общо 10 868 000 000 EUR. Сумите, посочени в бюджетните забележки по
съответните бюджетни редове по настоящия дял, предоставят информация за очаквания размер на правните
задължения през 2021 г.
Правно основание
Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (OB L 433I , 22.12.2020 г., стр. 23).
Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 14 януари 2020 г., за
създаване на Фонда за справедлив преход (COM(2020)0022).
Поправено предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 28 май
2020 г., за създаване на Фонда за справедлив преход (COM(2020)0460).
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ГЛАВА 09 03 — ФОНД ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД (ФСП) (продължение)

09 03 01

Фонд за справедлив преход (ФСП) — оперативни разходи

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 133 029 469

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

p.m.

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на подкрепата от Фонда за справедлив преход (ФСП) за
териториите, изправени пред сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход
към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г., в съответствие с Регламента на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход (COM(2020)0022).
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

09 03 02

2 111 676 576 5 0 4 0

Фонд за справедлив преход (ФСП) — оперативна техническа помощ

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

3 937 083

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

p.m.

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на техническата помощ, предвидена в съответните разпоредби на
Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Постъпления от ИЕСВ

7 428 456 5 0 4 0
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ГЛАВА 09 04 — МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РАМКИТЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА СПРАВЕДЛИВ
ПРЕХОД (МСП)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

09 04

МЕХАНИЗЪМ ЗА
ОТПУСКАНЕ НА
ЗАЕМИ В
ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
В РАМКИТЕ НА
МЕХАНИЗМА ЗА
СПРАВЕДЛИВ ПРЕ
ХОД (МСП)

09 04 01

Механизъм за
отпускане на заеми
в публичния сектор
в рамките на
Механизма за
справедлив преход
(МСП)
3.2

p.m.

p.m.

Глава 09 04 —
Общо

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на подкрепата от механизма за отпускане на заеми в
публичния сектор — третия стълб на Механизма за справедлив преход (МСО). Той ще подкрепя публичните
инвестиции чрез преференциални условия за отпускане на заеми. Тези инвестиции ще бъдат от полза за териториите,
които са най-неблагоприятно засегнати от климатичния преход, посочени в териториалните планове за справедлив
преход, изготвени за целите на Фонда за справедлив преход (ФСП).
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
Освен това и в съответствие с предложението (COM(2020)0453) се предвижда общият размер на компонента за
безвъзмездни средства да се финансира главно с целеви приходи и отчасти с бюджетни кредити, програмирани по
многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. Предвидените целеви приходи ще произтичат от
прогнозираните излишъци от провизирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) след фазата на
съставяне, която приключва през 2022 г. И накрая, предложението ще бъде финансирано от целеви приходи от
възстановявания от финансови инструменти, създадени по програмите, посочени в приложение I към предложението.

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 28 май 2020 г.,
относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход (COM
(2020)0453).
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ГЛАВА 09 04 — МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РАМКИТЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА СПРАВЕДЛИВ
ПРЕХОД (МСП) (продължение)

09 04 01

Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход
(МСП)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на подкрепата от механизма за отпускане на заеми в публичния
сектор, третия стълб на Механизма за справедлив преход, за териториите, които са най-неблагоприятно засегнати от
климатичния преход, посочени в териториалните планове за справедлив преход, изготвени за целите на Фонда за
справедлив преход (ФСП).
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ГЛАВА 09 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

09 10

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН
И АГЕНЦИИ

09 10 01

Европейска агенция
по химикали —
директиви и
международни кон
венции в областта
на околната среда 3.2

5 581 794

5 581 794

3 034 475

3 034 475

1 549 615,—

1 549 615,—

27,76

Европейска агенция
за околната среда 3.2

45 179 739

45 179 739

41 718 782

41 718 782

39 260 364,—

39 260 364,—

86,90

Глава 09 10 —
Общо

50 761 533

50 761 533

44 753 257

44 753 257

40 809 979,—

40 809 979,—

80,40

09 10 02

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите за персонал и административните
разходи на децентрализираните агенции (дялове 1 и 2), както и на оперативните им разходи, свързани с работната
програма (дял 3), ако е приложимо.
Щатните разписания на агенциите е поместено в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Агенциите трябва да уведоми Европейския парламент и Съвета за прехвърляне на бюджетни кредити между оперативни
и административни разходи.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, сумите,
възстановени съгласно член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно
рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70
от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1), и
всички други целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни
кредити и до изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

09 10 01

Европейска агенция по химикали — директиви и международни конвенции в областта на околната среда

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

5 581 794

Плащания

5 581 794

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

3 034 475

Плащания

3 034 475

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

1 549 615,—

Плащания

1 549 615,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

ГЛАВА 09 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

09 10 01

(продължение)
Забележки
Предишна статия
07 02 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за персонал и административните и оперативните
разходи за дейностите на Европейската агенция по химикали, свързани с изпълнението на законодателството относно
вноса и износа на опасни химикали, устойчивите органични замърсители, отпадъците и качеството на водите,
предназначени за консумация от човека.
Общ принос на Съюза

5 607 100

от който — сума от възстановяването на излишък
(приходи, статия 6 6 2)

25 306

Сума, вписана в бюджета

5 581 794

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета):
ЕАСТ—ЕИП

150 708 6 6 0 0

Правно основание
Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна
на определени директиви (OB L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни
химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60).
Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива
2008/98/ЕО относно отпадъците (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 109).
Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно устойчивите органични
замърсители (OB L 169, 25.6.2019 г., стр. 45).
Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно качеството на
водата, предназначена за консумация от човека (OB L 435, 23.12.2020 г., стр. 1).

Актове за справка
Предложение на Комисията за преработване на Директивата на Европейския парламент и на Съвета, представено от
Комисията на 1 февруари 2018 г., относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (COM(2017)
0753).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

ГЛАВА 09 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

09 10 02

Европейска агенция за околната среда

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

45 179 739

Плащания

45 179 739

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

41 718 782

Плащания

41 718 782

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

39 260 364,—

Плащания

39 260 364,—

Забележки

Предишна статия
07 02 06

Европейската агенция за околната среда има за задача да предоставя на Съюза и на държавите членки обективна,
достоверна и сравнима информация за околната среда на равнището на Съюза, като по този начин им дава възможност
да предприемат необходимите мерки за защита на околната среда, да правят оценка на резултатите от тези мерки и да
информират обществеността.
Общ принос на Съюза

45 398 000

от който — сума от възстановяването на излишък
(приходи, статия 6 6 2)

218 261

Сума, вписана в бюджета

45 179 739

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета):
ЕАСТ—ЕИП

1 219 853 6 6 0 0

Други целеви приходи

4 824 236 6 2 1 1

Правно основание

Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция
за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (OВ L 126, 21.5.2009 г., стр.
13).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

ГЛАВА 09 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

09 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ,
ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРО
ГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ

09 20 01

Пилотни проекти

3.2

1 740 000

5 328 323

2 439 881

7 450 970

3 849 691,—

3 790 093,—

71,13

09 20 02

Подготвителни
действия

3.2

2 000 000

4 005 000

13 700 000

3 875 000

450 000,—

221 779,—

5,54

3 740 000

9 333 323

16 139 881

11 325 970

4 299 691,—

4 011 872,—

42,98

Глава 09 20 —
Общо

09 20 01

Пилотни проекти

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 740 000

Плащания

5 328 323

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

2 439 881

Плащания

7 450 970

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

3 849 691,—

Плащания

3 790 093,—

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с експериментален
характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях.

Списъкът на пилотните проекти е поместен в глава PP 09 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни действия“
към настоящия раздел.

Правно основание

Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

ГЛАВА 09 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

09 20 02

Подготвителни действия
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

2 000 000

Плащания

4 005 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

13 700 000

Плащания

3 875 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

450 000,—

Плащания

221 779,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в областта на
прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на приемането на бъдещи
действия.
Списъкът на подготвителните действия е поместен в глава PA 09 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни
действия“ към настоящия раздел.
Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 10 — МИГРАЦИЯ

ДЯЛ 10
МИГРАЦИЯ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Бюджетни кредити 2021
Дял
Глава

10 01

10 02
10 10
10 20

Бюджетен ред

АДМИНИСТРАТИВНИ
РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА
КЛЪСТЕР „МИГРАЦИЯ“

Поети
задължения

3 000 000

Плащания

3 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

2 500 000

Плащания

2 500 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

2 134 404,43

2 134 404,43
876 988 533,90

ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРА
ЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“

870 255 000 1 298 348 000 1 226 190 284

950 104 244 1 181 655 600,20

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
АГЕНЦИИ

137 810 714

118 327 419

94 032 843,20

94 032 843,20

0,—

0,—

Позиция 10 — Общо 1 011 065 714 1 439 158 714 1 347 017 703 1 070 931 663 1 277 822 847,83

973 155 781,53

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОД
ГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ,
ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ

p.m.

137 810 714

p.m.

118 327 419

Плащания

p.m.

p.m.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 10 — МИГРАЦИЯ

ДЯЛ 10
МИГРАЦИЯ
ГЛАВА 10 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „МИГРАЦИЯ“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

ФР

10 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА КЛЪСТЕР „МИГРАЦИЯ“

10 01 01

Разходи за подкрепа за фонд „Убежище,
миграция и интеграция“
Глава 10 01 — Общо

4

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

3 000 000

2 500 000

2 134 404,43

71,15

3 000 000

2 500 000

2 134 404,43

71,15

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите от административно естество (за
проучвания, срещи на експерти, информационни дейности, публикации и т.н.), пряко свързани с постигането на целите
на програмите или на мерките в този клъстер, както и на всякакви други разходи за техническа и административна
помощ, които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

10 01 01

Разходи за подкрепа за фонд „Убежище, миграция и интеграция“

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

3 000 000

Бюджетни кредити 2020

2 500 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 134 404,43

Забележки
Предишна позиция
18 01 04 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на техническата помощ, предвидена в Регламент на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Той може да покрива разходите за
проучвания, срещи на експерти, информационни дейности и публикации, пряко свързани с постигането на целта на
Фонда или на други мерки по тази статия, както и всички други разходи за техническа и административна помощ,
които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.
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ГЛАВА 10 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „МИГРАЦИЯ“ (продължение)

10 01 01

(продължение)
Правно основание
Вж. глава 10 02.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 10 — МИГРАЦИЯ

ГЛАВА 10 02 — ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

10 02

ФОНД „УБЕЖИЩЕ,
МИГРАЦИЯ И ИНТЕ
ГРАЦИЯ“

10 02 01

Фонд „Убежище,
миграция и интегра
ция“

10 02 99

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

10 02 99 01

Приключване на пре
дишни действия в
областта на миграцията
(отпреди 2021 г.)

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР

4

4

Статия 10 02 99 —
Междинен сбор
Глава 10 02 — Общо

870 255 000

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

358 838 000

p.m.

939 510 000

1 226 190 284

950 104 244 1 181 655 600,20

876 988 533,90

93,35

p.m.

939 510 000

1 226 190 284

950 104 244 1 181 655 600,20

876 988 533,90

93,35

1 298 348 000

1 226 190 284

950 104 244 1 181 655 600,20

876 988 533,90

67,55

870 255 000

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на действията, допринасящи за ефективното
управление на миграционните потоци съгласно съответните достижения на правото на Съюза и ангажиментите на
Съюза по отношение на основните права.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“,
представено от Комисията на 13 юни 2018 г. (COM(2018)0471).
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ГЛАВА 10 02 — ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ (продължение)

10 02 01

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

870 255 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

358 838 000

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действията, допринасящи за ефективното управление на
миграционните потоци съгласно съответните достижения на правото на Съюза и ангажиментите на Съюза по
отношение на основните права.
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ по-специално ще допринася за укрепването и развитието на всички аспекти
на общата европейска система за убежище, включително нейното външно измерение, за подкрепата на законната
миграция в държавите членки, включително за интеграцията на гражданите на трети държави, както и за борбата с
незаконната миграция и за осигуряването на ефективност на връщането и обратното приемане в трети държави.
Фондът ще насърчава общите мерки в областта на убежището, включително усилията на държавите членки за приемане
на лица, нуждаещи се от международна закрила, чрез презаселване и прехвърляне между държавите членки на
кандидати за международна закрила или лица, на които е предоставена международна закрила, като се подкрепят
стратегиите за интеграция и провеждането на по-ефективна политика за законна миграция, така че да се гарантират
дългосрочната конкурентоспособност на Съюза и бъдещето на неговия социален модел и да се намалят стимулите за
незаконната миграция чрез устойчива политика за връщане и обратно приемане. Фондът ще подкрепя засилването на
сътрудничеството с трети държави с цел да се подобрят управлението на потоците от лица, кандидатстващи за убежище
или други форми на международна закрила, и възможностите за законна миграция, да се противодейства на
незаконната миграция и да се гарантират устойчивост на връщането и ефективно обратно приемане в трети държави.

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за
морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна
сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)0375).

10 02 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.
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(продължение)

10 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на миграцията (отпреди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

939 510 000

Поети задължения

1 226 190 284

Плащания

950 104 244

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

1 181 655 600,20

Плащания

876 988 533,90

Забележки
Предишни статии и позиции
18 03 01 01

18 03 01 02

18 03 03

18 03 51

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

11 900 000 6 3 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за създаване на система „Евродак“ за сравняване на
дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (ОВ L 316, 15.12.2000 г.,
стр. 1) (приложим до 19 юли 2015 г.).
Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните стандарти за предоставяне на временна
закрила в случай на масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите
членки в полагането на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием (ОВ L 212, 7.8.2001
г., стр. 12).
Решение 2002/463/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. за приемане на програма за действие за административно
сътрудничество в областта на външните граници, визите, убежището и имиграцията (програма ARGO) (ОВ L 161,
19.6.2002 г., стр. 11).
Решение № 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Европейски фонд за
бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните
потоци“ и за отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета (ОВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 1).
Решение № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Европейски фонд за
връщане за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните
потоци“ (ОВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 45).
Решение 2007/435/ЕО на Съвета от 25 юни 2007 г. за създаване на Европейски фонд за интеграция на граждани на
трети страни за периода 2007—2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционни
потоци“ (ОВ L 168, 28.6.2007 г., стр. 18).
Решение 2008/381/ЕО на Съвета от 14 май 2008 г. за създаване на Европейска мрежа за миграцията (ОВ L 131,
21.5.2008 г., стр. 7).
Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и
процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L
348, 24.12.2008 г., стр. 98).
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Решение № 458/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за изменение на Решение
№ 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. относно премахване на
финансирането на някои дейности на Общността и промяна на границата за финансиране на тези дейности (ОВ L 129,
28.5.2010 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване на система
„Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС)
№ 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за
разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета
държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в „Евродак“ от правоприлагащите органи на
държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за
създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта
на свободата, сигурността и правосъдието (преработен текст) (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и
механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила,
която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен
текст) (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).

Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи
разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското
сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр.
112).

Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения
№ 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ
L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).

Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на
международната закрила в полза на Италия и на Гърция (OВ L 239, 15.9.2015 г., стр. 146).

Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на
международната закрила в полза на Италия и Гърция (OВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 80).
Актове за справка

Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне условията за прилагане на Регламент
(ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е
компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на
трета страна (ОВ L 222, 5.9.2003 г., стр. 3).

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 2 май 2005 г. за създаване на рамкова програма за
солидарност и управление на миграционните потоци за периода 2007—2013 г. (COM(2005)0123).
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Решение 2007/815/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за прилагане на Решение № 573/2007/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета във връзка с приемането на стратегическите насоки за периода 2008—2013 година (ОВ L 326,
12.12.2007 г., стр. 29).

Решение 2007/837/ЕО на Комисията от 30 ноември 2007 г. за прилагане на Решение № 575/2007/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за приемането на стратегическите насоки за периода от 2008 до 2013 г. (ОВ L 330, 15.12.2007
г., стр. 48).

Решение 2008/22/ЕО на Комисията от 19 декември 2007 г. за определяне на правилата за изпълнение на Решение
№ 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от
2008 до 2013 г. като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ относно
системите за управление и контрол на държавите членки, правилата за административно и финансово управление и
допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от Фонда (ОВ L 7, 10.1.2008 г., стр. 1).

Решение 2008/457/ЕО на Комисията от 5 март 2008 г. за определяне на правилата за изпълнение на Решение
2007/435/ЕО на Съвета, с което се създава Европейски фонд за интеграция на гражданите на трети страни за периода
2007—2013 г. като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ относно
системите за управление и контрол на държавите членки, правилата за административно и финансово управление и
допустимостта на разходите по проекти, съфинансирани от фонда (ОВ L 167, 27.6.2008 г., стр. 69).

Решение 2008/458/ЕО на Комисията от 5 март 2008 г. за определяне на правилата за изпълнение на Решение
№ 575/2007/EО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за връщане за периода 2008
—2013 г. като част от oбщата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ относно системите за
управление и контрол на държавите членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта
на разходите по проекти, съфинансирани от фонда (ОВ L 167, 27.6.2008 г., стр. 135).

Препоръка на Комисията от 11 януари 2016 г. относно доброволна схема с Турция за хуманитарно приемане (C(2015)
9490).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за
определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в
една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст) (COM(2016)
0270).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за
изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на
13 юли 2016 г. (COM(2016)0468).
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Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

10 10

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН
И АГЕНЦИИ

10 10 01

Европейска служба
за подкрепа в
областта на убе
жището (EASO)

ФР

4

Глава 10 10 —
Общо

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019

%
Плащания
2019/
2021

Поети задължения

Плащания

137 810 714 137 810 714 118 327 419 118 327 419

94 032 843,20

94 032 843,20

68,23

137 810 714 137 810 714 118 327 419 118 327 419

94 032 843,20

94 032 843,20

68,23

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите за персонал и административните
разходи на децентрализираните агенции (дялове 1 и 2), както и на оперативните им разходи, свързани с работните
програми (дял 3), ако е приложимо.
Щатните разписания на агенциите са поместени в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Агенциите трябва да уведомяват Европейския парламент и Съвета за прехвърлянията на бюджетни кредити между
оперативните и административните разходи.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, сумите,
възстановени съгласно член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно
рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70
от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1), и
всички други целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни
кредити и до изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

10 10 01

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

137 810 714

Забележки
Предишна статия
18 03 02

Плащания

137 810 714

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

118 327 419

Плащания

118 327 419

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

94 032 843,20

Плащания

94 032 843,20
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ГЛАВА 10 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

10 10 01

(продължение)
Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) функционира като експертен център в областта на
убежището и допринася за развитието на общата европейска система за убежище, като улеснява, координира и укрепва
практическото сътрудничество между държавите членки по многобройните аспекти на предоставянето на убежище.
EASO също така помага на държавите членки да изпълняват своите европейски и международни задължения за
предоставяне на закрила на нуждаещите се и оказва оперативна подкрепа на държавите членки със специфични нужди
и на държавите членки, чиито системи за убежище и приемане са подложени на особен натиск. Освен това EASO
предоставя основана на факти информация, която да бъде използвана при изготвянето на политики и законодателство
на Съюза във всички области с пряко или косвено въздействие върху предоставянето на убежище.
Общ принос на Съюза

142 114 334

от който — сума от възстановяването на излишък
(приходна статия 6 6 2)

4 303 620

Сума, вписана в бюджета

137 810 714

Правно основание
Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска
служба за подкрепа в областта на убежището (ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11).
Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз в областта
на убежището и за отмяна на Регламент (ЕС) № 439/2010, представено от Комисията на 4 май 2016 г. (COM(2016)
0271).
Изменено предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз в
областта на убежището и за отмяна на Регламент (ЕС) № 439/2010, представено от Комисията на 12 септември 2018 г.
(COM(2018)0633).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 10 — МИГРАЦИЯ

ГЛАВА 10 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Бюджетни кредити 2020

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

10 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ,
ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРО
ГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ

10 20 01

Пилотни проекти

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 20 02

Подготвителни
действия

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Глава 10 20 —
Общо

10 20 01

%
Плащания
2019/
2021

Пилотни проекти

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с експериментален
характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях.

Списъкът на пилотните проекти е поместен в глава PP 10 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни действия“
към настоящия раздел.

Правно основание

Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 10 — МИГРАЦИЯ

ГЛАВА 10 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

10 20 02

Подготвителни действия
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в областта на
прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на приемането на бъдещи
действия.
Списъкът на подготвителните действия е поместен в глава PA 10 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни
действия“ към настоящия раздел.
Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 11 — УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ

ДЯЛ 11
УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Бюджетни кредити 2021
Дял
Глава

11 01

11 02

11 03

11 10

Бюджетен ред

АДМИНИСТРАТИВНИ
РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА
КЛЪСТЕР „УПРАВЛЕНИЕ НА
ГРАНИЦИТЕ“

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

2 077 000

2 077 000

1 700 000

1 700 000

1 385 631,45

1 385 631,45

ФОНД ЗА ИНТЕГРИРАНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ
(ФИУГ) – ИНСТРУМЕНТ ЗА
ФИНАНСОВО ПОДПОМА
ГАНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА
ГРАНИЦИТЕ И ЗА ВИЗИТЕ

396 014 000

486 178 219

357 071 440

477 544 124

398 257 242,71

312 689 533,43

ФОНД ЗА ИНТЕГРИРАНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ
(ФИУГ) - ИНСТРУМЕНТ ЗА
ФИНАНСОВО ПОДПОМА
ГАНЕ ЗА ОБОРУДВАНЕ ЗА
МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

135 403 000

32 887 000

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
АГЕНЦИИ

734 270 045

725 945 045

661 019 763

616 864 763

577 229 345,01

426 889 245,01

1 003 000

1 003 000

662 022 763

617 867 763

577 229 345,01

426 889 245,01

Позиция 11 — Общо 1 267 764 045 1 247 087 264 1 019 791 203 1 096 108 887

976 872 219,17

740 964 409,89

976 872 219,17

740 964 409,89

Резерви (40 02 41)
734 270 045

Резерви (40 02 41)

725 945 045

1 003 000

1 003 000

1 267 764 045 1 247 087 264 1 020 794 203 1 097 111 887
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 11 — УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ

ДЯЛ 11
УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ
ГЛАВА 11 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетни кредити
2021

11 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА КЛЪСТЕР „УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ“

11 01 01

Разходи за подкрепа за Фонда за интегри
рано управление на границите – Инстру
мент за финансово подпомагане за управ
лението на границите и за визите

4

2 000 000

Разходи за подкрепа за Фонда за интегри
рано управление на границите – инстру
мент за финансово подпомагане за обо
рудване за митнически контрол

4

77 000

11 01 02

Глава 11 01 — Общо

Бюджетни кредити
2020

2 077 000

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

1 700 000

1 385 631,45

69,28

1 700 000

1 385 631,45

66,71

Забележки

Бюджетните кредити по настоящата глава са предназначени за покриване на разходите от административно естество (за
проучвания, срещи на експерти, информационни дейности, публикации и т.н.), пряко свързани с постигането на целите
на програмите или на мерките в този клъстер, както и на всякакви други разходи за техническа и административна
помощ, които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

11 01 01

Разходи за подкрепа за Фонда за интегрирано управление на границите – Инструмент за финансово
подпомагане за управлението на границите и за визите

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

2 000 000

Бюджетни кредити 2020

1 700 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 385 631,45
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 11 — УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ

ГЛАВА 11 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ“ (продължение)

11 01 01

(продължение)
Забележки

Предишна позиция (* прехвърлена частично)
18 01 04 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по инструмента за финансово подпомагане за управлението на
границите и за визите на техническата помощ, както е предвидено в съответните разпоредби на регламента на
Европейския парламент и на Съвета за създаване, като част от Фонда за интегрирано управление на границите, на
инструмента за финансово подпомагане на управлението на границите и визите. Той може да покрива разходите за
проучвания, срещи на експерти, информационни дейности и публикации, пряко свързани с постигането на целта на
инструмента или на мерките по тази статия, както и всякакви други разходи за техническа и административна помощ,
които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.

Актове за справка

Вж. глава 11 02.

11 01 02

Разходи за подкрепа за Фонда за интегрирано управление на границите – инструмент за финансово
подпомагане за оборудване за митнически контрол
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

77 000

Забележки

Нова статия

Освен за покриване на разходите, посочени в настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен и за покриване на
разходите за дейности в областта на информационните технологии (обхващащи както оборудването, така и услугите),
информационни и комуникационни дейности и публикации, пряко свързани с постигането на целите на инструмента
за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол или на мерките по тази статия, както и на всякакви
други разходи за техническа и административна помощ, които не включват задачи, свързани с упражняването на
публична власт, възложени от Комисията на външни изпълнители по ad hoc договори за услуги.

Актове за справка

Вж. глава 11 03.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 11 — УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ

ГЛАВА 11 02 — ФОНД ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ (ФИУГ) – ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ И ЗА ВИЗИТЕ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

11 02

ФОНД ЗА ИНТЕГРИРАНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИ
ЦИТЕ (ФИУГ) – ИНСТРУМЕНТ
ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМА
ГАНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА
ГРАНИЦИТЕ И ЗА ВИЗИТЕ

11 02 01

Инструмент за финансово
подпомагане за управле
нието на границите и за
визите

11 02 99

Приключване на предишни
програми и дейности

11 02 99 01

Приключване на предишни
действия в областта на грани
ците, визите и информацион
ните системи (отпреди 2021 г.)
Статия 11 02 99 —
Междинен сбор
Глава 11 02 — Общо

ФР

4

4

Поети
задължения

396 014 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

92 121 429

p.m.

394 056 790

357 071 440

477 544 124

398 257 242,71

312 689 533,43

79,35

p.m.

394 056 790

357 071 440

477 544 124

398 257 242,71

312 689 533,43

79,35

486 178 219

357 071 440

477 544 124

398 257 242,71

312 689 533,43

64,32

396 014 000

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите за действия, с които се осигурява
стабилно и ефективно европейско интегрирано управление на външните граници, като същевременно се защитава
свободното движение на хора в Съюза в пълно съответствие с ангажиментите му по отношение на основните права,
като по този начин се съдейства за гарантиране на високо равнище на сигурност в Съюза.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, за създаване на инструмент за финансово
подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите
(COM(2018)0473).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 11 — УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ

ГЛАВА 11 02 — ФОНД ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ (ФИУГ) – ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ И ЗА ВИЗИТЕ (продължение)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за
морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна
сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)0375).

11 02 01

Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

396 014 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

92 121 429

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за осигуряване на стабилно и ефективно европейско интегрирано управление на
външните граници, като същевременно се защити свободното движение на хора в Съюза в пълно съответствие с
ангажиментите му по отношение на основните права, като по този начин се съдейства за гарантиране на високо
равнище на сигурност в Съюза.

Инструментът за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите ( „Инструментът“) следва
по-специално да допринася за подпомагането на ефективното европейско интегрирано управление на външните
граници, извършвано от eвропейската гранична и брегова охрана като обща отговорност на Европейската агенция за
гранична и брегова охрана и на националните органи, отговарящи за управлението на границите, с цел да се улеснява
законното преминаване на границите, да се предотвратяват и разкриват случаите на незаконна имиграция и на
трансгранична престъпност и да се управляват ефективно миграционните потоци, както и да допринася за
подпомагането на общата визова политика с цел да се улеснява законното пътуване и да се предотвратяват рисковете,
свързани с миграцията и сигурността.

Инструментът ще насърчава прилагането на европейското интегрирано управление на границите, определено чрез
неговите компоненти, посочени в член 3 от Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от
13 ноември 2019 г. за европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и (ЕС)
2016/1624 (ОВ L 295, 14.11.2019 г., стр. 1): граничен контрол, операции по търсене и спасяване при наблюдение на
границите, анализ на рисковете, сътрудничество между държавите членки (подкрепяно и координирано от
Европейската агенция за гранична и брегова охрана). Инструментът ще насърчава също така междуведомственото
сътрудничество, сътрудничеството с трети държави, техническите и оперативните мерки в рамките на Шенгенското
пространство, свързани с граничния контрол и имащи за цел по-добро справяне с незаконната имиграция и
противодействие на трансграничната престъпност, и използването на най-съвременни технологии и на механизми за
контрол на качеството и за солидарност. Инструментът ще допринася и за подобряването на ефективността на
обработването на визи по отношение на откриването и оценката на рисковете, свързани със сигурността и незаконната
миграция, както и за улесняването на визовите процедури за добросъвестните пътници. Инструментът ще подкрепя
цифровизацията на обработването на визи с цел да се осигурят бързи, сигурни и удобни за клиентите визови процедури
в полза както на кандидатите за визи, така и на консулствата.
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Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети задължения от
предходни години.

11 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на границите, визите и информационните системи (отпреди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

394 056 790

Поети задължения

357 071 440

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

477 544 124

398 257 242,71

Плащания

312 689 533,43

Забележки
Предишни статии и позиции (* прехвърлени частично)
18 02 01 01

18 02 01 03

18 02 02

18 02 08

18 02 09

18 02 51*

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

1 700 000 6 3 2 0

Правно основание
Протокол № 19 за достиженията на правото от Шенген, интегрирани в рамката на Европейския съюз.
Решение 2001/886/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. за разработване на второ поколение Шенгенска
информационна система (ШИС II) (ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 2424/2001 на Съвета от 6 декември 2001 г. за разработване на второ поколение Шенгенска
информационна система (ШИС II) (ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 4).
Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на Визова информационна система (ВИС) (ОВ L 213,
15.6.2004 г., стр. 5).
Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването,
функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (OВ L 381,
28.12.2006 г., стр. 4).
Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно достъпа до
Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) на службите на държавите-членки, отговорни за
издаването на свидетелства за регистрация на превозни средства (OВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 1).
Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на
Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (OВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63).
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(продължение)
Решение № 574/2007/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Фонд за външните
граници за периода от 2007 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните
потоци“ (ОВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 22).
Регламент (EO) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата
информационна система (ВИС) и обмена на данни между държавите членки относно визите за краткосрочно
пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).
Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за
справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване
на терористични действия и други тежки престъпления (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129).
Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на
Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1272/2012 на Съвета от 20 декември 2012 г. относно миграцията от Шенгенската информационна
система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (преработен текст) (ОВ
L 359, 29.12.2012 г., стр. 21).
Регламент (ЕС) № 1273/2012 на Съвета от 20 декември 2012 г. относно миграцията от Шенгенската информационна
система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (преработен текст) (ОВ
L 359, 29.12.2012 г., стр. 32).
Задачи, които произтичат от специфичните правомощия, предоставени пряко на Комисията по силата на член 31 от
Акта за присъединяване на Хърватия.
Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с
цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния
комитет от 16 септември 1998 г. за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 6.11.2013 г.,
стр. 27).
Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи
разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското
сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ L 150, 20.5.2014 г.,
стр. 112).
Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за
финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение
№ 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).
Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 г. за създаване на Система за
влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за
влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на
условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на
Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (OВ L 327, 9.12.2017 г., стр. 20).
Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 г. за създаване на Европейска
система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011,
(ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1).
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(продължение)
Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно Агенцията на
Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на
свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР
на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 99).
Регламент (ЕС) 2018/1860 на Европейския парламент и на Съвета oт 28 ноември 2018 г. за използването на
Шенгенската информационна система за целите на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави
(OB L 312, 7.12.2018 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 г. за създаването,
функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки,
за изменение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1987/2006 (OB L 312, 7.12.2018 г., стр. 14).
Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 г. за създаването,
функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското
сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение и отмяна на Решение
2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета и
Решение 2010/261/ЕС на Комисията (OB L 312, 7.12.2018 г., стр. 56).
Регламент (EС) 2019/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна
съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите и за изменение на регламенти
(ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1726 и (ЕС) 2018/1861 на
Европейския парламент и на Съвета и на Решения 2004/512/ЕО и 2008/633/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 22.5.2019 г.,
стр. 27).
Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна
съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество,
убежището и миграцията и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/816 (ОВ L 135,
22.5.2019 г., стр. 85).
Регламент (ЕС) 2019/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за създаване на европейска мрежа
от служители за връзка по въпросите на имиграцията (ОВ L 198, 25.7.2019 г., стр. 88).
Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 г. за европейската гранична и
брегова охрана и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и (ЕС) 2016/1624 (ОВ L 295, 14.11.2019 г., стр. 1).
Актове за справка
Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 6 април 2005 г. за създаване на рамкова програма за
солидарност и управление на миграционните потоци за периода 2007—2013 г. (COM(2005)0123).
Решение 2007/599/ЕО на Комисията от 27 август 2007 г. за прилагане на Решение № 574/2007/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно приемането на стратегическите насоки за периода от 2007 до 2013 година (ОВ L 233,
5.9.2007 г., стр. 3).
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11 02 99 01

(продължение)
Решение 2008/456/ЕО на Комисията от 5 март 2008 г. за определяне на правилата за изпълнение на Решение
№ 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонд за външните граници за периода от 2007
до 2013 г. като част от Общата програма Солидарност и управление на миграционните потоци, по отношение на
системите на държавите-членки за управление и контрол, правилата за административно и финансово управление и
допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от фонда (ОВ L 167, 27.6.2008 г., стр. 1).
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ГЛАВА 11 03 — ФОНД ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ (ФИУГ) - ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА
ОБОРУДВАНЕ ЗА МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

11 03

ФОНД ЗА ИНТЕГРИРАНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИ
ЦИТЕ (ФИУГ) - ИНСТРУ
МЕНТ ЗА ФИНАНСОВО
ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОБО
РУДВАНЕ ЗА МИТНИ
ЧЕСКИ КОНТРОЛ

11 03 01

Инструмент за финан
сово подпомагане за
оборудване за митни
чески контрол
Глава 11 03 — Общо

ФР

4

Поети
задължения

Плащания

135 403 000

32 887 000

135 403 000

32 887 000

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети
задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на финансовото подпомагане за оборудване за
митнически контрол (наричано по-нататък „инструментът“), предназначено за подпомагане на митническия съюз и
митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки,
обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от незаконна търговия, като едновременно с
това се улесни законната стопанска дейност. Инструментът за финансово подпомагане за оборудване за митнически
контрол допринася за извършването на адекватен и еквивалентен митнически контрол чрез покупка, поддръжка и
надстройка на подходящо, съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, за създаване на инструмент за финансово
подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите (COM
(2018)0474).

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 11 — УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ

ГЛАВА 11 03 — ФОНД ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ (ФИУГ) - ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА
ОБОРУДВАНЕ ЗА МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ (продължение)

11 03 01

Инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

135 403 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

32 887 000

Забележки
Нова статия
Този бюджетен ред е предназначен за подпомагане на покупката, поддръжката и надстройката на оборудване за
митнически контрол, което има една или повече от следните цели на митническия контрол:
— проверка без нарушаване на целостта,
— откриване на скрити предмети у хора,
— откриване на радиация и идентифициране на нуклиди,
— анализ на проби в лаборатории,
— вземане на проби и анализ на проби на място,
— претърсване с ръчни устройства.
Инструментът за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол ( „Инструментът“) може да обхваща и
покупката, поддръжката и надстройката на оборудване за митнически контрол с цел изпитване на нова апаратура или
нови функции в работни условия. Той може също така да обхваща разходите за подготовка, наблюдение, контрол,
одитиране, оценяване и други дейности по управлението на инструмента, както и за оценяване на постигането на
неговите цели.
Освен това той може да покрива и разходите за проучвания, срещи на експерти и информационни и комуникационни
дейности, доколкото са свързани с целите на Инструмента, както и разходите, свързани с информационнотехнологични
мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. ведомствени информационнотехнологични
средства и друга техническа и административна помощ, необходима за управлението на Инструмента.
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА 11 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

11 10

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
АГЕНЦИИ

11 10 01

Европейска агенция за
гранична и брегова
охрана (Frontex)

4

505 949 620

505 949 620

421 821 029

421 821 029

290 185 836,01

290 185 836,01

57,35

Агенция на Европейс
кия съюз за опера
тивното управление
на широкомащабни
информационни сис
теми в пространст
вото на свобода,
сигурност и правосъ
дие (eu-LISA)

4

228 320 425

219 995 425

239 198 734

195 043 734

287 043 509,—

136 703 409,—

62,14

1 003 000

1 003 000

11 10 02

Резерви (40 02 41)

Глава 11 10 — Общо

228 320 425

219 995 425

240 201 734

196 046 734

287 043 509,—

136 703 409,—

734 270 045

725 945 045

661 019 763

616 864 763

577 229 345,01

426 889 245,01

1 003 000

1 003 000

662 022 763

617 867 763

577 229 345,01

426 889 245,01

Резерви (40 02 41)
734 270 045

725 945 045

58,80

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите за персонал и административните
разходи на децентрализираните агенции (дялове 1 и 2), както и на оперативните им разходи, свързани с работната
програма (дял 3), ако е приложимо.

Щатното разписание на агенцията е поместено в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.

Агенциите трябва да уведомят Европейския парламент и Съвета за прехвърляне на бюджетни кредити между
оперативни и административни разходи.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, сумите,
възстановени съгласно член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно
рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70
от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1), и
всички други целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни
кредити и до изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 11 — УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ

ГЛАВА 11 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

11 10 01

Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

505 949 620

Плащания

505 949 620

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

421 821 029

Плащания

421 821 029

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

290 185 836,01

Плащания

290 185 836,01

Забележки

Предишна статия
18 02 03

Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) подпомага, координира и развива управлението на
европейските граници в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и концепцията за интегрирано
управление на границите. Основните задачи на Frontex са да координира сътрудничеството между държавите членки
при управлението на външните граници, да подпомага държавите членки в обучението на национални гранични
служители, да извършва анализи на риска и да следи научните изследвания, свързани с контрола и наблюдението на
външните граници. Освен това Frontex оказва съдействие на държавите членки, които искат техническа и оперативна
помощ по външните граници, и предоставя на държавите членки необходимата подкрепа за организирането на
съвместни операции по връщане.
Общ принос на Съюза

514 156 883

от който — сума от възстановяването на излишък

8 207 263

Сума, вписана в бюджета

505 949 620

Правно основание

Регламент (ЕС) № 656/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на правила за
наблюдението на външните морски граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от
Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на
Европейския съюз (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 93).

Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 година за създаване на
Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1).

Регламент (EС) 2019/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна
съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите и за изменение на регламенти
(ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1726 и (ЕС) 2018/1861 на
Европейския парламент и на Съвета и на Решения 2004/512/ЕО и 2008/633/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 22.5.2019 г.,
стр. 27).
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ГЛАВА 11 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

11 10 01

(продължение)
Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна
съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество,
убежището и миграцията и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/816 (ОВ L 135,
22.5.2019 г., стр. 85).

Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 г. за европейската гранична и
брегова охрана и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и (ЕС) 2016/1624 (ОВ L 295, 14.11.2019 г., стр. 1).

11 10 02

Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи
в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

11 10 02

228 320 425

Плащания

219 995 425

Резерви (40 02 41)
Общо

228 320 425

219 995 425

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

239 198 734

195 043 734

287 043 509,—

136 703 409,—

1 003 000

1 003 000

240 201 734

196 046 734

287 043 509,—

136 703 409,—

Забележки

Предишна статия
18 02 07

Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в
пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) предоставя дългосрочно решение за оперативното
управление на широкомащабни информационни системи, които са основни инструменти за прилагането на политиките
на Съюза в областта на убежището, управлението на границите и миграцията. Тя управлява широкомащабни
интегрирани информационни системи, които поддържат вътрешната сигурност в държавите от Шенгенското
пространство, дава възможност на тези държави да обменят визови данни и определя коя държава членка отговаря за
разглеждането на дадена молба за убежище. Освен това eu-LISA играе ключова роля в прилагането на ETIAS.
Общ принос на Съюза

229 978 000

от който — сума от възстановяването на излишък

1 657 575

Сума, вписана в бюджета

228 320 425
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ГЛАВА 11 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

11 10 02

(продължение)
Правно основание
Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 г. за създаване на Система за
влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за
влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на
условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на
Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (OВ L 327, 9.12.2017 г., стр. 20).
Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 година за създаване на
Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно Агенцията на
Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на
свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР
на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 99).
Регламент (ЕС) 2018/1860 на Европейския парламент и на Съвета oт 28 ноември 2018 г. за използването на
Шенгенската информационна система за целите на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави
(OB L 312, 7.12.2018 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 г. за създаването,
функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки,
за изменение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1987/2006 (OB L 312, 7.12.2018 г., стр. 14).
Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 г. за създаването,
функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското
сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение и отмяна на Решение
2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета и
Решение 2010/261/ЕС на Комисията (OB L 312, 7.12.2018 г., стр. 56).
Регламент (ЕС) 2019/816 на Европейския парламент и Съвета от 17 април 2019 г. за създаване на централизирана
система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети
държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост и
за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726 (ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 1).
Регламент (EС) 2019/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна
съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите и за изменение на регламенти
(ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1726 и (ЕС) 2018/1861 на
Европейския парламент и на Съвета и на Решения 2004/512/ЕО и 2008/633/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 22.5.2019 г.,
стр. 27).
Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна
съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество,
убежището и миграцията и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/816 (ОВ L 135,
22.5.2019 г., стр. 85).
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11 10 02

(продължение)
Актове за справка
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на убежището и миграцията и
за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета и на предложението за Регламент (ЕС) XXX/XXX [фонд „Убежище и
миграция“] (COM(2020)0610)).
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета, за създаване на система Евродак за сравняване на
дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на
критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна
закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство], за
идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на
сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на
правоприлагането (преработен текст) (COM(2016)0272).
Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на системата Евродак за
сравняване на биометрични данни с оглед на ефективното прилагане на Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно
управлението на убежището и миграцията] и Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно презаселването], за
идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и относно искания
за сравняване с данните в Евродак, отправени от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на
правоприлагането, и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1240 и (ЕС) 2019/818 (COM(2020)0614).
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008,
Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за
оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета(COM(2018)
0302).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 12 — СИГУРНОСТ

ДЯЛ 12
СИГУРНОСТ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Бюджетни кредити 2021
Дял
Глава

12 01

12 02
12 03

12 04

12 10
12 20

Бюджетен ред

АДМИНИСТРАТИВНИ
РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА
КЛЪСТЕР „СИГУРНОСТ“

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

3 765 000

3 765 000

900 000

900 000

736 994,16

736 994,16

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУР
НОСТ“ (ФВС)

174 143 000

179 082 000

194 296 628

192 658 325

135 630 885,08

189 629 172,69

ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОА
ТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛИТВА

72 500 000

50 000 000

68 290 000

68 050 000

66 949 650,—

56 775 442,30

ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ И
ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОА
ТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА БЪЛГАРИЯ
И СЛОВАКИЯ

66 940 000

76 090 000

110 160 000

132 800 000

107 832 300,—

129 352 319,07

197 614 243

197 614 243

179 315 534

179 315 534

161 090 483,20

161 090 483,20

21 539 000

20 839 000

23 480 000

21 950 000

18 448 071,97

19 337 233,74

536 501 243

527 390 243

576 442 162

595 673 859

490 688 384,41

556 921 645,16

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
АГЕНЦИИ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОД
ГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ,
ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ
Позиция 12 — Общо
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ДЯЛ 12
СИГУРНОСТ
ГЛАВА 12 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „СИГУРНОСТ“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

ФР

12 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА КЛЪСТЕР „СИГУРНОСТ“

12 01 01

Разходи за подкрепа за фонд „Вътрешна
сигурност“

5

Разходи за подкрепа за извеждане от екс
плоатация на ядрени съоръжения за Литва

5

Разходи за подкрепа за ядрена безопасност
и извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения, включително за България и
Словакия

5

12 01 02
12 01 03

Глава 12 01 — Общо

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

1 500 000
p.m.

2 265 000
3 765 000

900 000

Резултат от
изпълнението за 2019

736 994,16

p.m.

0,—

p.m.

0,—

900 000

% 2019/2021

49,13

736 994,16

19,57

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите от административно естество (за
проучвания, срещи на експерти, информационни дейности, публикации и т.н.), пряко свързани с постигането на целите
на програмите или на мерките в този клъстер, както и на всякакви други разходи за техническа и административна
помощ, които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

12 01 01

Разходи за подкрепа за фонд „Вътрешна сигурност“

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 500 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

900 000

736 994,16
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 12 — СИГУРНОСТ

ГЛАВА 12 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „СИГУРНОСТ“ (продължение)

12 01 01

(продължение)
Забележки
Предишни позиции (* частично прехвърлени)
18 01 04 01* 18 01 04 04

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на техническата помощ по фонд „Вътрешна сигурност“, както е
предвидено в съответните разпоредби на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд
„Вътрешна сигурност“. Той може да покрива разходите за проучвания, срещи на експерти, информация и публикации,
пряко свързани с постигането на целта на фонда или мерките по тази статия, както и всички други разходи за
техническа и административна помощ, които не включват задачи на публичната власт, възложени на външни
изпълнители от Комисията по ad hoc договори за услуги.

Правно основание
Вж. глава 12 02.

12 01 02

Разходи за подкрепа за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения за Литва

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
32 01 04 02*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за проучвания и срещи на експерти, пряко свързани с
постигане целта на програмата или на мерките по тази статия, както и всякакви други разходи за техническа и
административна помощ, които не включват задачи на публичната власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.

Правно основание
Вж. глава 12 03.
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ГЛАВА 12 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „СИГУРНОСТ“ (продължение)

12 01 03

Разходи за подкрепа за ядрена безопасност и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения,
включително за България и Словакия
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

2 265 000

Бюджетни кредити 2020

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
32 01 04 02*

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на следните текущи разходи:
— разходи, свързани с услуги, необходими за изпълнение на правните изисквания за ядрените съоръжения на
Съвместния изследователски център, които се извеждат от експлоатация; това включва:
— разходи, свързани с предоставянето на услуги, свързани с инфраструктурата на обекта: предоставяне на общи
инфраструктурни услуги на обекта, като комуникации, водоснабдяване, отопление и електричество и
предоставянето на необходимата подкрепа по отношение на компетентността при извънредни обстоятелства,
— разходи, свързани с предоставянето на услуги по безопасност и сигурност: услуги, свързани със сигурността;
услуги, свързани с противопожарната охрана и предотвратяването на пожари; предоставяне на експертен опит в
областта на радиационната защита и др.,
— разходи, свързани с предоставянето на услуги в областта на информационните технологии за програмата за
извеждане от експлоатация, като: разработването на информационни системи; услуги в помощ на потребителите;
хардуер и софтуер; и др.
Правно основание
Вж. глава 12 04.
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ГЛАВА 12 02 — ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ (ФВС)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

12 02

ФОНД „ВЪТРЕШНА
СИГУРНОСТ“ (ФВС)

12 02 01

Фонд „Вътрешна
сигурност“ (ФВС)

12 02 99

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

12 02 99 01

Приключване на пре
дишни действия в
областта на сигурността
и политиката по отно
шение на наркотиците
(преди 2021 г.)

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР

5

5

Статия 12 02 99 —
Междинен сбор
Глава 12 02 — Общо

174 143 000

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

33 682 000

p.m.

145 400 000

194 296 628

192 658 325

135 630 885,08

189 629 172,69

130,42

p.m.

145 400 000

194 296 628

192 658 325

135 630 885,08

189 629 172,69

130,42

179 082 000

194 296 628

192 658 325

135 630 885,08

189 629 172,69

105,89

174 143 000

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на действия, които допринасят за осигуряването на
високо равнище на сигурност в Съюза, по-специално чрез противопоставяне на тероризма и радикализацията, тежката
и организираната престъпност и киберпрестъпността и чрез помощ и закрила за жертвите на престъпления.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ (COM
(2018)0472).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за
морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна
сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)0375).
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ГЛАВА 12 02 — ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ (ФВС) (продължение)

12 02 01

Фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

174 143 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

33 682 000

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен да допринесе за осигуряването на високо равнище на сигурност в Съюза,
по-специално чрез противопоставяне на тероризма и радикализацията, тежката и организираната престъпност и
киберпрестъпността и чрез помощ и закрила за жертвите на престъпления.

По-специално Фондът „Вътрешна сигурност” (ФВС) има за цел увеличаване на обмена на информация между и в
рамките на правоприлагащите и други компетентни органи на Съюза, както и други значими органи на Съюза, а също и
с трети държави и международни организации; увеличаване на трансграничните съвместни операции между и в рамките
на правоприлагащите и други компетентни органи на Съюза по отношение на тежката и организираната престъпност с
трансгранично измерение; и подкрепа на работата за повишаване на капацитета във връзка с борбата и предотвра
тяването на престъпления, включително тероризма, по-специално чрез засилено сътрудничество между публичните
органи, гражданското общество и частните партньори в държавите членки.

ФВС следва по-специално да подпомага полицейското и съдебното сътрудничество и превантивните мерки в областта на
тежката и организираната престъпност, незаконния трафик на оръжия, корупцията, изпирането на пари, трафика на
наркотици, престъпленията против околната среда, обмена на информация и достъпа до нея, тероризма, трафика на
хора, експлоатацията на незаконна имиграция, сексуалната експлоатация на деца, разпространението на изображения с
насилие над деца и детска порнография, както и киберпрестъпността. По линия на ФВС следва да се подкрепят също
защитата на хората, обществените пространства и критичната инфраструктура от свързани със сигурността инциденти,
както и ефективното управление на свързаните със сигурността рискове и кризи, включително чрез разработване на
общи политики (стратегии, цикли на политиката, програми и планове за действие), законодателство и практическо
сътрудничество.

12 02 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки

Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащания, свързани с поети задължения,
останали неизпълнени от предходни години.
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ГЛАВА 12 02 — ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ (ФВС) (продължение)

12 02 99

(продължение)

12 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на сигурността и политиката по отношение на наркотиците (преди
2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

145 400 000

Поети задължения

194 296 628

Плащания

192 658 325

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

135 630 885,08

Плащания

189 629 172,69

Забележки
Предишни статии и позиция (* частично прехвърлени)
18 02 01 02

18 02 51*

18 06 01

18 06 51

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

2 300 000 6 4 0 0

Правно основание
Съвместно действие 98/245/ПВР от 19 март 1998 г., прието от Съвета на основание член K.3 от Договора за
Европейския съюз, за създаване на програма за обмен, обучение и сътрудничество на лица, отговорни за действията за
борба с организираната престъпност (програма Falcone) (ОВ L 99, 31.3.1998 г, стр. 8).
Решение 2001/512/ПВР на Съвета от 28 юни 2001 г. за въвеждане на втория етап от програмата за стимули и обмен,
обучение и сътрудничество за практикуващи юристи (Grotius II — наказателно право) (ОВ L 186, 7.7.2001 г., стр. 1).
Решение 2001/513/ПВР на Съвета от 28 юни 2001 г. за въвеждане на втория етап от програмата за стимули, обмен,
обучение и сътрудничество за правоприлагащите органи (Oisin II) (ОВ L 186, 7.7.2001 г., стр. 4).
Решение 2001/514/ПВР на Съвета от 28 юни 2001 г. за въвеждане на втория етап от програмата за стимули, обмен,
обучение и сътрудничество за лицата, които отговарят за борбата с търговията с хора и сексуалната експлоатация на
деца (Stop II) (ОВ L 186, 7.7.2001 г., стр. 7).
Решение 2001/515/ПВР на Съвета от 28 юни 2001 г. за създаване на програма за стимули и обмен, обучение и
сътрудничество за предотвратяване на престъпността (Hippocrates) (ОВ L 186, 7.7.2001 г., стр. 11).
Решение 2002/630/ПВР на Съвета от 22 юли 2002 г. за изработване на рамкова програма за полицейско и съдебно
сътрудничество по наказателни дела (AGIS) (ОВ L 203, 1.8.2002 г., стр. 5).
Решение 2007/124/ЕО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2007 г. за създаване за периода 2007—2013 г., като част от
Общата програма за сигурност и гарантиране на свободите, на специална програма „Предотвратяване, готовност и
управление на последиците от тероризъм и други рискове, свързани със сигурността“ (ОВ L 58, 24.2.2007 г., стр. 1).
Решение 2007/125/ПВР на Съвета от 12 февруари 2007 г. за създаване за периода 2007—2013 г., като част от Общата
програма за сигурност и опазване на свободите, на специална програма „Предотвратяване и борба с престъпността“ (OВ
L 58, 24.2.2007 г., стр. 7).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 12 — СИГУРНОСТ

ГЛАВА 12 02 — ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ (ФВС) (продължение)

12 02 99

(продължение)

12 02 99 01

(продължение)
Решение № 1150/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 септември 2007 г. за създаване на специалната
програма „Превенция на наркотиците и информация за тях“ за периода 2007—2013 г. като част от общата програма
„Основни права и правосъдие“ (OВ L 257, 3.10.2007 г., стр. 23).
Регламент (ЕС) № 1382/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма
„Правосъдие“ за периода 2014—2020 година (OB L 354, 28.12.2013 г., стр. 73), и по-специално член 4, параграф 1,
буква г) и член 6, параграф 1 от него.
Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за
финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението
на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение 2007/125/ПВР на Съвета (ОВ L 150,
20.5.2014 г., стр. 93).
Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи
разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското
сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ L 150, 20.5.2014 г.,
стр. 112).
Задача, която произтича от прерогативите на Комисията на институционално равнище, съгласно член 58, параграф 2 от
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Актове за справка
Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 6 април 2005 г. относно създаването, за периода 2007
—2013 г., на рамкова програма за основните права и правосъдие (СОМ(2005) 122).
Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 6 април 2005 г. за създаване на рамкова програма
„Сигурност и опазване на свободите“ за периода 2007—2013 г. (COM(2005)0124).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 12 — СИГУРНОСТ

ГЛАВА 12 03 — ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛИТВА

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

12 03

ИЗВЕЖДАНЕ ОТ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ЯДРЕНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
ЛИТВА

12 03 01

Подкрепа за
извеждане от екс
плоатация на
ядрени съоръжения
за Литва

12 03 99

ФР

5

Поети
задължения

72 500 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

p.m.

Приключване на
предишни про
грами и дейности

12 03 99 01 Приключване на пре
дишни програми за
извеждане от екс
плоатация на ядрени
съоръжения в Литва
(преди 2021 г.)
Статия 12 03 99 —
Междинен сбор
Глава 12 03 —
Общо

5

—

50 000 000

68 290 000

68 050 000

66 949 650,—

56 775 442,30

113,55

—

50 000 000

68 290 000

68 050 000

66 949 650,—

56 775 442,30

113,55

50 000 000

68 290 000

68 050 000

66 949 650,—

56 775 442,30

113,55

72 500 000

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени да покрият предоставянето на финансиране за подпомагане на
Литва за извеждане от експлоатация на ядрената централа „Игналина“, като се поставя специален акцент върху
управлението на предизвикателствата във връзка с радиационната безопасност, като същевременно се гарантира широко
разпространение сред всички държави членки на придобитите по този начин знания по извеждането от експлоатация
на ядрени съоръжения.
Бюджетните кредити следва по-специално да покрият извършването на демонтиране и деконтаминиране на
оборудването и шахтите на реакторите на „Игналина“ в съответствие с плана за извеждане от експлоатация, като се
гарантира безопасното управление на наследените и на генерираните по време на извеждането от експлоатация
отпадъци и се разпространят натрупаните знания сред заинтересованите страни от Съюза.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Правно основание
Протокол № 4, приложен към Акта за присъединяване от 2003 г. (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).
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L 93/865
КОМИСИЯ
ДЯЛ 12 — СИГУРНОСТ

ГЛАВА 12 03 — ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛИТВА (продължение)

Регламент (ЕС) 2021/101 на Съвета от 25 януари 2021 година за създаване на програма за подпомагане на извеждането
от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1369/2013 (OВ L 34,
1.2.2021, стр. 18).

12 03 01

Подкрепа за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения за Литва

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

72 500 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

p.m.

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа на финансирането на извеждането от експлоатация на ядрената
централа „Игналина“ (Литва).

Финансовите средства, разпределени за програмата „Игналина“, могат да покриват и разходи, свързани с техническа и
административна помощ за изпълнението на програмата, например дейности за подготовка, наблюдение, контрол, одит
и оценка, включително институционални информационни системи, проучвания, срещи на експерти, информационни и
комуникационни дейности (включително институционална комуникация относно политическите приоритети на
Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на Регламент (ЕС) 2021/101 на Съвета.

Възможно е с разпределените финансови средства за програмата „Игналина“ да бъдат покрити и разходите за
техническата и административната помощ, необходими за осигуряване на прехода между програмата и мерките, приети
съгласно регламенти (ЕО) № 1990/2006 и (ЕС) № 1369/2013.

В края на всяка година Комисията изготвя доклад за напредъка по изпълнението на извършената през предходните
години работа и го представя на Европейския парламент и на Съвета.

12 03 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки

Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащания, свързани с поети задължения,
останали неизпълнени от предходни години.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 12 — СИГУРНОСТ

ГЛАВА 12 03 — ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛИТВА (продължение)

12 03 99

(продължение)

12 03 99 01

Приключване на предишни програми за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

—

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

50 000 000

68 290 000

Плащания

68 050 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

66 949 650,—

Плащания

56 775 442,30

Забележки
Предишни статии (* частично прехвърлени)
32 03 03

32 03 51*

Правно основание
Протокол № 4, приложен към Акта за присъединяване от 2003 г. (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).
Регламент (ЕО) № 1990/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. за прилагане на протокол 4 относно атомната
електроцентрала „Игналина“ в Литва към Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия,
Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словашката република, програма „Игналина“ (ОВ L 411, 30.12.2006 г.,
стр. 10).
Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета от 13 декември 2013 г. за подкрепата на Съюза за програмата за подпомагане
на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1990/2006 (OB L
346, 20.12.2013 г., стр. 7).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 12 — СИГУРНОСТ

ГЛАВА 12 04 — ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ И ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА
БЪЛГАРИЯ И СЛОВАКИЯ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР
Поети задължения

Плащания

12 04

ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ
И ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКС
ПЛОАТАЦИЯ НА
ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА
БЪЛГАРИЯ И СЛОВА
КИЯ

12 04 01

Програма „Козлодуй“

5

9 000 000

p.m.

12 04 02

Програма „Бохунице“

5

27 500 000

p.m.

12 04 03

Програма за
извеждане от екс
плоатация и управле
ние на отпадъците на
Съвместния изследо
вателски център
(JRC)

5

30 440 000

6 090 000

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

12 04 99

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

12 04 99 01

Приключване на
извеждането от експлоа
тация на остарели
ядрени съоръжения на
Евратом и окончателно
обезвреждане на
отпадъците (2014—
2020 г.)

5

p.m.

25 000 000

31 623 000

29 500 000

30 845 000,—

28 999 455,46

116

Приключване на пре
дишни програми за
ядрена безопасност и
извеждане от експлоата
ция на ядрени
съоръжения в България и
Словакия (преди 2021 г.)

5

—

45 000 000

78 537 000

103 300 000

76 987 300,—

100 352 863,61

223,01

p.m.

70 000 000

110 160 000

132 800 000

107 832 300,—

129 352 319,07

184,79

76 090 000

110 160 000

132 800 000

107 832 300,—

129 352 319,07

170

12 04 99 02

Статия 12 04 99 —
Междинен сбор
Глава 12 04 — Общо

66 940 000

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на финансирането за извеждане от експлоатация на
ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци в съответствие с установените потребности. За периода
2021—2027 г. бюджетните кредити следва по-специално да обхващат:
— помощта за България и Словакия за изпълнение на програмата за извеждане от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ и
програмата за извеждане от експлоатация на АЕЦ „Бохунице“, включително управление и съхраняване на
радиоактивни отпадъци в съответствие с установените нужди в съответния план за извеждане от експлоатация, със
специален акцент върху управлението на свързаните с безопасността предизвикателства,
— и подкрепата за програмата за извеждане от експлоатация и управление на радиоактивните отпадъци на Съвместния
изследователски център.
Чрез програмата ще се натрупват знания във връзка с процеса на извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и с
управлението на радиоактивните отпадъци в резултат на дейностите по извеждане от експлоатация.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 12 — СИГУРНОСТ

ГЛАВА 12 04 — ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ И ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА
БЪЛГАРИЯ И СЛОВАКИЯ (продължение)

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Правно основание
Задача, произтичаща от специфичните правомощия, предоставени пряко на Комисията по силата на член 203 от
Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.
Регламент (Евратом) 2021/100 на Съвета от 25 януари 2021 година за създаване на специална финансова програма за
извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и управлението на радиоактивни отпадъци и за отмяна на
Регламент (Евратом) № 1368/2013 (ОВ L 34, 1.2.2021 г., стр. 3).

12 04 01

Програма „Козлодуй“

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

9 000 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

p.m.

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа на финансирането на извеждането от експлоатация на АЕЦ
„Козлодуй“ (България).
Финансовите средства, отпуснати за програмата „Козлодуй“, могат да покриват и разходи, свързани с техническа и
административна помощ за изпълнението на програмата, например дейности за подготовка, наблюдение, контрол, одит
и оценка, включително институционални информационни системи, проучвания, срещи на експерти, информационни и
комуникационни дейности, включително институционална комуникация относно политическите приоритети на
Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на Регламент (Евратом) 2021/100.
Възможно е с разпределените финансови средства да бъдат покрити и разходите за техническата и административната
помощ, необходими за осигуряване на прехода между програмата и мерките, приети съгласно регламенти (Евратом)
№ 647/2010 и (Евратом) № 1368/2013.
В края на всяка година Комисията изготвя доклад за напредъка по изпълнението на извършената през предходните
години работа и го представя на Европейския парламент и на Съвета.
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12 04 02

Програма „Бохунице“

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

27 500 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

p.m.

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа на финансирането на извеждането от експлоатация на АЕЦ
„Бохунице V1“ (Словакия).
Финансовите средства, отпуснати за програмата „Бохунице“, могат да покриват и разходи, свързани с техническа и
административна помощ за изпълнението на програмата, например дейности за подготовка, наблюдение, контрол, одит
и оценка, включително институционални информационни системи, проучвания, срещи на експерти, информационни и
комуникационни дейности, включително институционална комуникация относно политическите приоритети на
Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на Регламент (Евратом) 2021/100 на Съвета.
Възможно е с разпределените финансови средства да бъдат покрити и разходите за техническата и административната
помощ, необходими за осигуряване на прехода между тази програма и мерките, приети съгласно регламенти (Евратом)
№ 549/2007 и (Евратом) № 1368/2013 на Съвета.
В края на всяка година Комисията изготвя доклад за напредъка по изпълнението на извършената през предходните
години работа и го представя на Европейския парламент и на Съвета.

12 04 03

Програма за извеждане от експлоатация и управление на отпадъците на Съвместния изследователски
център (JRC)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

30 440 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

6 090 000

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейностите, извършвани от Съвместния изследователски център
(JRC) за изпълнение на Програмата за извеждане от експлоатация и управление на отпадъците (2021—2027 г.).
Действията по тази програма имат следните специфични цели:
— да се подкрепя планът за извеждане от експлоатация и да се извършват дейностите в съответствие с националното
законодателство на държавата членка — домакин, за демонтиране и деконтаминиране на ядрените съоръжения на
Комисията в обектите на JRC,
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(продължение)
— да се управляват безопасно съответните радиоактивни отпадъци,
— когато е целесъобразно, да се подготви възможно прехвърляне на свързаните ядрени пасиви от JRC към държавите
членки — домакини; такова прехвърляне не се налага на държава членка — домакин, и е предмет на взаимно
двустранно споразумение между Комисията и държавите членки — домакини; това взаимно двустранно
споразумение включва разпоредба, че всички разходи за извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения на
Комисията в JRC и съхранението на свързаните с тях радиоактивни отпадъци се заплащат от Съюза и са в пълно
съответствие с Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за
отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 48),
— да се развиват връзките и обменът между заинтересованите страни от Съюза по въпросите на извеждането от
експлоатация на ядрени съоръжения, за да се осигури разпространението на знания и да се сподели придобитият
опит във всички съответни области, като научните изследвания и иновациите, регулирането и обучението, както и
да се развият потенциалните синергии на равнището на Съюза.
Той покрива специфични разходи, свързани с Програмата за извеждане от експлоатация и управление на отпадъците на
JRC, в това число закупуване на техническо оборудване, възлагане на научно-технически услуги на външни
подизпълнители, достъп до информация и закупуване на консумативи. Тук се включват и разходи за техническа
инфраструктура, направени пряко за съответните дейности, както и разходи за работни срещи и срещи с цел събиране и
разпространение на знания и опит.
Този бюджетен кредит е предназначен също за финансиране на дейности, предприети от Комисията въз основа на
предоставените ѝ правомощия по член 8 от Договора за Евратом в съответствие с разпоредбите на Междуинститу
ционалното споразумение от 16 декември 2020 година между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и
Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово
управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси
(ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 28).

12 04 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

12 04 99 01

Приключване на извеждането от експлоатация на остарели ядрени съоръжения на Евратом и окончателно обезвреждане
на отпадъците (2014—2020 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

25 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

31 623 000

Плащания

29 500 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

30 845 000,—

Плащания

28 999 455,46
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ГЛАВА 12 04 — ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ И ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА
БЪЛГАРИЯ И СЛОВАКИЯ (продължение)
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(продължение)

12 04 99 01

(продължение)
Забележки
Предишна статия
10 05 01

Актове за справка
Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 17 март 1999 г., озаглавено „Натрупани пасиви в
резултат от ядрени дейности, проведени от JRC съгласно Договора за Евратом — извеждане от експлоатация на
остарели ядрени съоръжения и управление на отпадъци“ (COM(1999)0114).
Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 19 май 2004 г., озаглавенo „Извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения и управлението на отпадъци: ядрени пасиви, произтичащи от дейностите на
Съвместния изследователски център (JRC), проведени съгласно Договора за Евратом“ (SEC(2004)0621).
Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 12 януари 2009 г., озаглавено „Извеждане от
експлоатация на ядрени инсталации и управление на радиоактивни отпадъци: управление на отговорностите по ядрени
въпроси, които произтичат от дейностите на Съвместния изследователски център (JRC), провеждани съгласно Договора
за Евратом“ (COM(2008)0903).
Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 25 октомври 2013 г., озаглавено „Извеждане от
експлоатация на ядрени инсталации и управление на радиоактивни отпадъци: управление на отговорностите по ядрени
въпроси, които произтичат от дейностите на Съвместния изследователски център (JRC), провеждани съгласно Договора
за Евратом“ (COM(2013)0734).

12 04 99 02

Приключване на предишни програми за ядрена безопасност и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в
България и Словакия (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

—

45 000 000

Поети задължения

78 537 000

Плащания

103 300 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

76 987 300,—

Плащания

100 352 863,61

Забележки
Предишни статия и позиции (* частично прехвърлени)
32 03 04 01

32 03 04 02

32 03 51*

Правно основание
Задача, произтичаща от специфичните правомощия, предоставени пряко на Комисията по силата на член 203 от
Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.
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(продължение)

12 04 99 02

(продължение)
Задача, произтичаща от специфичните правомощия, предоставени пряко на Комисията по силата на Договора за
присъединяване от 2003 г. (Протокол № 9 относно блок 1 и блок 2 на атомната електроцентрала „Бохунице V1“ в
Словакия, приложен към Договора за присъединяване от 2003 г.).
Аналогично, задачата за АЕЦ „Козлодуй“ в България е пряко възложена на Комисията съгласно член 30 от Акта за
присъединяване от 2005 г.
Регламент (Евратом) № 549/2007 на Съвета от 14 май 2007 г. относно прилагането на протокол 9 относно блок 1 и
блок 2 на атомната електроцентрала „Бохунице VI“ в Словакия към Акта относно условията на присъединяване на
Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския
съюз (ОВ L 131, 23.5.2007 г., стр. 1).
Регламент (Евратом) № 647/2010 на Съвета от 13 юли 2010 г. относно финансова помощ на Съюза за извеждане от
експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ в България („Програма Козлодуй“) (ОВ L 189, 22.7.2010 г., стр. 9).
Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета от 13 декември 2013 г. за подкрепата на Съюза за програмите за
подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Словакия и за отмяна на регламенти
(Евратом) № 549/2007 и (Евратом) № 647/2010 (ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 1).
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ГЛАВА 12 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

12 10

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
АГЕНЦИИ

12 10 01

Агенция на Европейс
кия съюз за сътруд
ничество в областта
на правоприлагането
(Европол)

5

170 600 706

170 600 706

152 964 760

152 964 760

137 146 565,—

137 146 565,—

80,39

Агенция на Европейс
кия съюз за обучение в
областта на право
прилагането (CEPOL)

5

10 419 804

10 419 804

10 084 425

10 084 425

8 847 082,—

8 847 082,—

84,91

Европейски център за
мониторинг на
наркотици и нарко
мании (ЕЦМНН)

5

16 593 733

16 593 733

16 266 349

16 266 349

15 096 836,20

15 096 836,20

90,98

197 614 243

197 614 243

179 315 534

179 315 534

161 090 483,20

161 090 483,20

81,52

12 10 02

12 10 03

Глава 12 10 — Общо

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите за персонал и административните
разходи на децентрализираните агенции (дялове 1 и 2), както и на оперативните им разходи, свързани с работната
програма (дял 3), ако е приложимо.

Щатните разписания на агенциите са поместени в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.

Агенциите трябва да уведомят Европейския парламент и Съвета за прехвърляне на бюджетни кредити между
оперативни и административни разходи.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, сумите,
възстановени съгласно член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно
рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70
от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1), и
всички други целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни
кредити и до изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
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ГЛАВА 12 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ (продължение)

12 10 01

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

170 600 706

Плащания

170 600 706

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

152 964 760

Плащания

152 964 760

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

137 146 565,—

Плащания

137 146 565,—

Забележки

Предишна статия
18 02 04

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) е правоприлагащата
агенция на Съюза, чиято задача е да допринесе за по-голяма безопасност в Европа, като подпомага правоприлагащите
органи в държавите членки. Европол предлага подкрепа за операции по правоприлагане на място, представлява център
за информация за престъпни дейности, както и център за експертен опит в областта на правоприлагането.
Общ принос на Съюза

172 964 254

От който сума, произтичаща от възстановяването на
излишък

2 363 548

Сума, вписана в бюджета

170 600 706

Правно основание

Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския
съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР,
2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

Регламент (EС) 2019/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна
съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите и за изменение на регламенти
(ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1726 и (ЕС) 2018/1861 на
Европейския парламент и на Съвета и на Решения 2004/512/ЕО и 2008/633/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 22.5.2019 г.,
стр. 27).

Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна
съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество,
убежището и миграцията и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/816 (ОВ L 135,
22.5.2019 г., стр. 85).
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12 10 02

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

10 419 804

Плащания

10 419 804

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

10 084 425

Плащания

10 084 425

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

8 847 082,—

Плащания

8 847 082,—

Забележки
Предишна статия
18 02 05

Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) е агенция на Съюза,
предназначена да развива, осъществява и координира обучения за служители на правоприлагащите органи. CEPOL
допринася за по-безопасна Европа чрез улесняване на сътрудничеството и обмен на знания между служителите на
правоприлагащите органи на държавите членки, и до известна степен — на трети държави, по въпроси, произтичащи
от приоритетите на Съюза в областта на сигурността; по-специално от цикъла на политиката на Съюза за борба с
тежката и организираната престъпност. CEPOL обединява мрежа от институти за обучение на служителите на
правоприлагащите органи в държавите членки, и им оказва подкрепа в предоставянето на първокласно обучение по
приоритетите на сигурността, сътрудничеството в областта на правоприлагането и обмена на информация. Освен това
CEPOL си сътрудничи с органи на Съюза, международни организации и трети държави, за да се гарантира, че найтежките заплахи за сигурността се преодоляват с общи усилия.
Общ принос на Съюза

10 632 382

От който сума, произтичаща от възстановяването на
излишък

212 578

Сума, вписана в бюджета

10 419 804

Правно основание
Регламент (ЕС) 2015/2219 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно Агенцията на
Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и за замяна и отмяна на Решение
2005/681/ПВР на Съвета (ОВ L 319, 4.12.2015 г., стр. 1).
Регламент (EС) 2019/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна
съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите и за изменение на регламенти
(ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1726 и (ЕС) 2018/1861 на
Европейския парламент и на Съвета и на Решения 2004/512/ЕО и 2008/633/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 22.5.2019 г.,
стр. 27).
Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна
съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество,
убежището и миграцията и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/816 (ОВ L 135,
22.5.2019 г., стр. 85).
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12 10 03

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

16 593 733

Плащания

16 593 733

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

16 266 349

16 266 349

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

15 096 836,20

Плащания

15 096 836,20

Забележки
Предишна статия
18 06 02

Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) предоставя на Съюза и държавите членки
фактологичен преглед на европейските проблеми, свързани с наркотиците, и солидна база от доказателства в подкрепа
на дебатите за наркотиците. Днес центърът предлага на създателите на политики данните, от които се нуждаят за
изготвяне на информирани закони и стратегии в областта на наркотиците. Той също така помага на специалистите и
практикуващите в областта да набелязват добри практики и нови области на научни изследвания. Фокусът на ЕЦМНН
е предимно на европейско равнище, но центърът също така работи с партньори от други региони по света, като
осъществява обмен на информация и експертен опит. Сътрудничеството с европейски и международни организации в
областта на наркотиците е от основно значение и за неговата дейност като средство за подобряване на разбирането на
глобалния феномен на наркотиците.
Общ принос на Съюза

16 614 372

От който сума, произтичаща от възстановяването на
излишък

20 639

Сума, вписана в бюджета

16 593 733

Правно основание
Регламент (EО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския
център за мониторинг на наркотици и наркомании (преработен) (OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1).
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Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

12 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ,
ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГА
ТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТ
ВИЯ

12 20 02

Подготвителни
действия

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019
% Плащания
2019/2021

ФР

5

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Поети задължения

Плащания

2 000 000

500 000

Поети задължения

Плащания

12 20 04

Действия, финанси
рани съгласно преро
гативите на Коми
сията и
специфичните право
мощия, предоставени
на Комисията

12 20 04 01

Контрол на ядрената
безопасност

5

18 539 000

18 039 000

17 900 000

18 850 000

16 650 221,73

16 547 875,78

91,73

Ядрена безопасност и
радиационна защита

5

3 000 000

2 800 000

3 580 000

2 600 000

1 797 850,24

2 789 357,96

99,62

Статия 12 20 04 —
Междинен сбор

21 539 000

20 839 000

21 480 000

21 450 000

18 448 071,97

19 337 233,74

92,79

Глава 12 20 — Общо

21 539 000

20 839 000

23 480 000

21 950 000

18 448 071,97

19 337 233,74

92,79

12 20 04 02

12 20 02

Подготвителни действия

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

2 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

500 000

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в областта на
прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на приемането на бъдещи
действия.

Списъкът на подготвителните действия е поместен в глава PA 12 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни
действия“ към настоящия раздел.
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12 20 02

(продължение)
Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

12 20 04

Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия,
предоставени на Комисията

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за финансиране на действия и дейности, които не са включени в
предходните глави от настоящия дял, но за които е приет основен акт.

12 20 04 01

Контрол на ядрената безопасност
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

18 539 000

Плащания

18 039 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

17 900 000

Плащания

18 850 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

16 650 221,73

Плащания

16 547 875,78

Забележки
Предишна статия
32 03 01

Този бюджетен кредит е предназначен по-специално за финансиране на:
— разходи за командировки на инспектори, направени съгласно предварително установени шестмесечни програми,
инспекции с кратко предизвестие (дневни и пътни разходи),
— обучение на инспектори и заседания с държавите членки, международните организации, ядрените оператори и
други заинтересовани страни,
— закупуване на оборудване за употреба при инспекции, по-специално закупуване на оборудване за наблюдение, като
дигитални видеосистеми, приспособления за измерване на гама-, неутронни и инфрачервени лъчи, електронни
пломби и системи за тяхното разчитане,
— снабдяване със и подновяване на ИТ хардуера за инспекции,
— специфични ИТ проекти за инспекциите (разработване и поддръжка),
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12 20 04

(продължение)

12 20 04 01

(продължение)
— подмяна на приспособления за наблюдение и измервания, които са амортизирани,
— поддръжка на оборудване за недеструктивен анализ и друго специализирано оборудване, включително разходи за
застраховка, ако е приложимо,
— мерки относно техническата инфраструктура, включително управление на отпадъците и транспорт на мостри,
— анализи на място (трудови възнаграждения и командировки на аналитици),
— споразумения за работни помещения на място (лаборатории, кабинети и пр.),
— ежедневно управление на инсталациите на обектите и централните лаборатории на място (поправки, поддръжка, ИТ
хардуер, закупуване на материали и консумативи и пр.),
— ИТ поддръжка и тестове на компютърни приложения за инспекции.
Следните източници също ще доведат до предоставяне на допълнителни бюджетни кредити в съответствие с член 21,
параграф 3 от Финансовия регламент:
— изплатени застрахователни искове,
— възстановяване на неправомерно изплатени от Комисията суми за стоки, труд или услуги.
Този бюджетен кредит може също така да покрие разходите за проучвания, срещи на експерти, информационни
дейности и публикации, пряко свързани с постигане на целите по тази позиция, както и всякакви други разходи за
техническа и административна помощ, които не включват задачи на публичната власт, възложени от Комисията на
външни изпълнители по ad hoc договори за услуги.
Правно основание
Задача, произтичаща от специфичните правомощия, предоставени пряко на Комисията по силата на глава 7 от част II и
член 174 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.
Регламент (Евратом) № 302/2005 на Комисията от 8 февруари 2005 г. за прилагане на предпазните мерки по Евратом
(ОВ L 54, 28.2.2005 г., стр. 1).
Актове за справка
Споразумение между държавите членки, Европейската общност за атомна енергия и Международната агенция за атомна
енергия (INFCIRC/193) за неразпространение на ядреното оръжие и допълнителния протокол към него.
Споразумение между Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Европейската общност за атомна
енергия и Международната агенция за атомна енергия за прилагане на контрол на сигурността в Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие [INFCIRC/263],
с измененията.
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12 20 04

(продължение)

12 20 04 01

(продължение)
Споразумение между Франция, Европейската общност за атомна енергия и Международната агенция за атомна енергия
за прилагането на гаранциите във Франция (INFCIRC/290) и допълнителния протокол към него.

Двустранни споразумения за ядрено сътрудничество между Европейската общност за атомна енергия и трети държави,
като Съединените американски щати, Канада, Япония и Австралия.

Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 24 март 1992 г. относно Решение на Комисията за
оборудване на лаборатории на място за анализи за проверка на мострите за контрол на безопасността (SEC(1992)0515).

12 20 04 02

Ядрена безопасност и радиационна защита
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

3 000 000

Плащания

2 800 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

3 580 000

Плащания

2 600 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

1 797 850,24

Плащания

2 789 357,96

Забележки

Предишна статия
32 03 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите, направени от Комисията за събиране и обработка на всякакъв вид информация, необходима за анализ,
определяне, насърчаване, наблюдение, оценяване и изпълнение на общата политика за ядрена безопасност и
сигурност, както и на правилата и мерките в областта на радиационната защита,
— разходите за мерки и дейности, свързани с мониторинга и защитата от въздействието на йонизиращата радиация, с
цел да се осигури здравна защита на населението и защита на околната среда от опасността от радиация и от
радиоактивни вещества; тези дейности са свързани със специфични задачи, предвидени в Договора за Евратом,
— разходите, свързани с проверката на функционирането и ефикасността на системите за наблюдение на нивото на
радиоактивност във въздуха, водата и почвата, с цел да се осигури спазването на основните стандарти в държавите
членки (член 35 от Договора за Евратом); освен дневните и пътните (командировъчните) разноски тези разходи
включват разноските за обучение и за подготвителни срещи и за закупуване на оборудването, което ще се използва
при инспекциите,
— разходите във връзка с изпълнението на задачите на Комисията, посочени в точка 31 от заключенията на
Европейския съвет от 24 и 25 март 2011 г.

17.3.2021 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/881
КОМИСИЯ
ДЯЛ 12 — СИГУРНОСТ

ГЛАВА 12 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

12 20 04

(продължение)

12 20 04 02

(продължение)
Този бюджетен кредит може също така да покрие разходите за информационни дейности и публикации, пряко
свързани с постигането на целите по тази позиция.
Правно основание
Задача, произтичаща от специфичните правомощия, предоставени пряко на Комисията по силата на глава 3 от част II и
член 174 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 31 (събиране на информация и
изготвяне на ново законодателство, допълващо основните стандарти за безопасност), член 33 (прилагане на директиви,
включително по-специално в областта на медицината (област В) и член 35, параграф 2 (проверка на мониторинга на
радиоактивността в околната среда) от него.
Решение 87/600/Евратом на Съвета от 14 декември 1987 г. относно договорености на Общността за ранен обмен на
информация в случай на радиационна опасност (ОВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 76).
Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност
на ядрените инсталации (OВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18).
Директива 2011/70/Евратом от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно
управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 48).
Директива 2013/51/Евратом на Съвета от 22 октомври 2013 г. за определяне на изисквания за защита на здравето на
населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (OB L 296,
7.11.2013 г., стр. 12).
Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за
защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви
89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом (OB L 13, 17.1.2014 г., стр. 1).
Регламент (Евратом) 2016/52 на Съвета от 15 януари 2016 г. за установяване на максимално допустимите нива на
радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиационна аварийна
обстановка и за отмяна на Регламент (Евратом) № 3954/87 и регламенти (Евратом) № 944/89 и (Евратом) № 770/90
на Комисията (ОВ L 13, 20.1.2016 г., стр. 2).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1158 на Комисията от 5 август 2020 година относно условията за внос на храни и
фуражи с произход от трети държави след аварията в атомната електроцентрала в Чернобил (ОВ L 257, 6.8.2020
стр. 1).
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ДЯЛ 13
ОТБРАНА
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Бюджетни кредити 2021
Дял
Глава

13 01

Бюджетен ред

АДМИНИСТРАТИВНИ
РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА
КЛЪСТЕР „СИГУРНОСТ И
ОТБРАНА“

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

17 062 000

17 062 000

500 000

500 000

1 750 000,—

1 750 000,—

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
ОТБРАНА (ЕФО) —
НЕНАУЧНА ДЕЙНОСТ

660 068 000

106 594 000

254 500 000

200 000 000

243 250 000,—

47 198,63

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
ОТБРАНА (ЕФО) — НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

270 232 000

82 000

13 04

ВОЕННА МОБИЛНОСТ

225 398 198

15 000 000

13 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОД
ГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ,
ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ

18 000 000

25 000 000,—

28 746 890,—

218 500 000

270 000 000,—

30 544 088,63

13 02

13 03

p.m.

Позиция 13 — Общо 1 172 760 198

4 500 000
143 238 000

p.m.
255 000 000

L 93/884

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 13 — ОТБРАНА

ДЯЛ 13
ОТБРАНА
ГЛАВА 13 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

13 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА КЛЪСТЕР „СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“

13 01 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за
отбрана — ненаучна дейност

13 01 02

ФР

5

Бюджетни кредити
2021

2 368 000

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

500 000

1 750 000,—

73,90

500 000

1 750 000,—

10,26

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за
отбрана — научни изследвания

13 01 02 01 Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно
наетите служители, изпълняващи Европейския
фонд за отбрана — научни изследвания

5

p.m.

13 01 02 02 Външен персонал, изпълняващ Европейския
фонд за отбрана — научни изследвания

5

p.m.

13 01 02 03 Други разходи за управление за Европейския
фонд за отбрана — научни изследвания

5

13 030 000

Статия 13 01 02 — Междинен сбор
13 01 03

Бюджетни кредити
2020

13 030 000

Разходи за подкрепа за военна мобилност

13 01 03 01 Разходи за подкрепа за военна мобилност

5

700 000

13 01 03 74 Европейска изпълнителна агенция за климата,
инфраструктурата и околната среда — финансов
принос от Механизма за свързване на Европа
(Транспорт) за военна мобилност

5

964 000

Статия 13 01 03 — Междинен сбор

1 664 000

Глава 13 01 — Общо

17 062 000

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите от административно естество (за
проучвания, срещи на експерти, информационни дейности, публикации и т.н.), пряко свързани с постигането на целите
на програмите или на мерките в този клъстер, както и на всякакви други разходи за техническа и административна
помощ, които не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc договори за услуги.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
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ГЛАВА 13 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“ (продължение)

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

13 01 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за отбрана — ненаучна дейност

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 368 000

Резултат от изпълнението за 2019

500 000

1 750 000,—

Забележки
Предишна позиция
02 01 04 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на описаните на равнището на настоящата глава разходи, свързани
с частта за развитие на Европейския фонд за отбрана.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

59 437 6 6 0 0

Актове за справка
Вж. глава 13 02.

13 01 02

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за отбрана — научни изследвания

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на описаните на равнището на настоящата глава
разходи, свързани с частта за научни изследвания на Европейския фонд за отбрана.

Актове за справка
Вж. глава 13 03.

13 01 02 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите служители, изпълняващи Европейския фонд за отбрана —
научни изследвания
Бюджетни кредити 2021

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019
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ГЛАВА 13 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“ (продължение)

13 01 02

(продължение)

13 01 02 01

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с длъжностните лица и срочно наетите
служители, изпълняващи Европейския фонд за отбрана (частта за научни изследвания) и заемащи длъжности по
одобрените щатни разписания, ангажирани с непреки действия по фонда.

13 01 02 02

Външен персонал, изпълняващ Европейския фонд за отбрана — научни изследвания
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външен персонал, изпълняващ Европейския фонд за
отбрана (частта за научни изследвания) под формата на непреки действия по фонда.

13 01 02 03

Други разходи за управление за Европейския фонд за отбрана — научни изследвания
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

13 030 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други административни разходи за цялостното управление на
Европейския фонд за отбрана (частта за научни изследвания) под формата на непреки действия по фонда, включително
други административни разходи, свързани с персонала на длъжност в делегациите на Съюза.
Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на разходите за проучвания, срещи на експерти,
информационни дейности и публикации, пряко свързани с постигането на целите на програмата или на мерките,
обхванати от настоящата позиция, както и на всякакви други разходи за техническа и административна помощ, които
не включват задачи, свързани с упражняването на публична власт, възложени от Комисията на външни изпълнители по
ad hoc договори за услуги.
Кредитът е предназначен също така за покриване на разходите за техническа и административна помощ, свързана с
идентифицирането, подготовката, управлението, мониторинга, одита и наблюдението на програмата или на отделни
проекти, като конференции, работни срещи, семинари, разработване и поддръжка на информационни системи и
закупуване на ИТ оборудване, командировки, обучения и представителни разходи. Той е предназначен също така за
покриване на разходите за сгради на службите на Комисията, които управляват фонда.
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ГЛАВА 13 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“ (продължение)

13 01 02

(продължение)

13 01 02 03

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

327 053 6 6 0 0

13 01 03

Разходи за подкрепа за военна мобилност

13 01 03 01

Разходи за подкрепа за военна мобилност
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

700 000

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за техническа и административна помощ за
изпълнението на Механизма за свързване на Европа , конкретните насоки за всеки сектор, например по отношение на
подготовката, мониторинга, контрола и одита, както и на дейности за оценка, включително институционални
информационни и технологични системи. Този бюджетен кредит може също така да бъде използван за финансиране на
мерки в подкрепа на подготовката на проекти или мерки, свързани с постигането на целите на механизма.
Актове за справка
Вж. глава 13 04.

13 01 03 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — финансов принос от Механизма за
свързване на Европа (Транспорт) за военна мобилност
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

964 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит представлява приносът за покриване на административните разходи за персонал и оперативните
разходи на Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, които произтичат от
участието ѝ в управлението на Механизма за свързване на Европа (Транспорт).
Щатното разписание на Изпълнителната агенция е дадено в приложение „Служители по щатно разписание“ към
настоящия раздел.
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ГЛАВА 13 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“ (продължение)

13 01 03

(продължение)

13 01 03 74

(продължение)
Правно основание
Решение за изпълнение (EC) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 година за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г.,
стр. 9).
Вж. глава 13 04.
Актове за справка
Решение C(2021) 947 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда с цел изпълнение на задачи, свързани с
осъществяването на програми на Съюза в областта на транспортната и енергийната инфраструктура, на научните
изследвания и иновациите в сферата на климата, енергетиката и мобилността, на околната среда, на природата и
биологичното разнообразие, на прехода към нисковъглеродните технологии и на морското дело и рибарството, и
включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза, и тези, произтичащи
от външни целеви приходи.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 13 — ОТБРАНА

ГЛАВА 13 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ОТБРАНА (ЕФО) — НЕНАУЧНА ДЕЙНОСТ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

13 02

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА ОТБРАНА (ЕФО)
— НЕНАУЧНА ДЕЙ
НОСТ

13 02 01

Развитие на спо
собности

ФР

5

Поети
задължения

660 068 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

94 000

13 02 99

Приключване на
предишни про
грами и дейности

13 02 99
01

Приключване на
Европейската про
грама за промишлено
развитие в областта на
отбраната (EDIDP)
(2019—2020 г.)
5

p.m.

106 500 000 254 500 000 200 000 000 243 250 000,—

47 198,63

0,04

Статия 13 02 99 —
Междинен сбор

p.m.

106 500 000 254 500 000 200 000 000 243 250 000,—

47 198,63

0,04

660 068 000 106 594 000 254 500 000 200 000 000 243 250 000,—

47 198,63

0,04

Глава 13 02 —
Общо

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите с оперативен характер, например за
съвместни проекти, пряко свързани с постигането на целите на Европейския фонд за отбрана (ЕФО) и неговия
предшественик — Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP).

По-специално бюджетните кредити по тази глава ще подкрепят разработването на действия — разбирано като етапа на
разработване на нови продукти и технологии или модернизирането на съществуващи такива — в областта на отбраната.
Крайната цел на ЕФО и EDIDP е да се насърчат конкурентоспособността и иновативността на европейската
отбранителна технологична и индустриална база и да се постигне по-голяма оперативна съвместимост между
способностите на държавите членки, като по този начин се допринесе за стратегическата автономност на Съюза.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 13 — ОТБРАНА

ГЛАВА 13 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ОТБРАНА (ЕФО) — НЕНАУЧНА ДЕЙНОСТ (продължение)

Правно основание
Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за създаване на Европейска
програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния
капацитет на отбранителната промишленост на Съюза (ОВ L 200, 7.8.2018 г., стр. 30).

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 13 юни 2018 г., за
създаване на Европейски фонд за отбрана (COM(2018)0476).

13 02 01

Развитие на способности

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

660 068 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

94 000

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на предвиденото финансиране по ЕФО за съвместни развойни
проекти, свързани с отбранителни продукти и технологии, съответстващи на приоритетите в областта на
отбранителните способности, по които държавите членки са постигнали общо съгласие в рамките на общата външна
политика и политиката на сигурност, като по този начин се допринася за по-голяма ефикасност на разходите за
отбрана в рамките на Съюза, постигане на по-големи икономии от мащаба, намаляване на риска от ненужно
дублиране, а оттам и за намаляване на фрагментарността на отбранителните продукти и технологии в целия Съюз.
ЕФО предоставя подкрепа за действия, обхващащи както нови продукти и технологии, така и усъвършенстването на
съществуващи продукти и технологии, при които използването на вече съществуваща информация, необходима за
целите на усъвършенстването, не е — било то пряко или непряко — предмет на ограничение от страна на
неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави. Допустимите действия се отнасят до една
или повече от следните дейности:
— дейности, насочени към създаване, укрепване и подобряване на нови знания и отбранителни технологии, които
могат да имат значими последици в областта на отбраната,
— дейности, насочени към увеличаване на оперативната съвместимост и на устойчивостта, включително към сигурното
генериране на данни и сигурния обмен на данни, овладяване на критичните отбранителни технологии, укрепване на
сигурността на доставките или създаване на условия за ефикасното използване на резултатите за целите на
отбранителни продукти и технологии,
— проучвания, като например проучвания за осъществимост с цел да се проучи осъществимостта на нова или
усъвършенствана технология, продукт, процес, услуга, решение или статистически данни за отбранителната
промишленост и проекти за организиране на събирането на данни,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 13 — ОТБРАНА

ГЛАВА 13 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ОТБРАНА (ЕФО) — НЕНАУЧНА ДЕЙНОСТ (продължение)

13 02 01

(продължение)
— проектиране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, както и
определяне на техническите спецификации за проектирането, които може да включват частични изпитвания за
намаляване на риска в промишлена или представителна среда,
— разработване на модел на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, който е
в състояние да покаже резултатите от функционирането на елемента в оперативна среда (системен прототип),
— изпитване на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология,
— атестация на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, което представлява
цялостният процес, чрез който се демонстрира, че проектирането на даден отбранителен продукт, материален или
нематериален компонент или технология отговаря на определените изисквания. Този процес осигурява обективни
доказателства за това, че са изпълнени специфични изисквания на проектирането,
— сертифициране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, което е
процесът, чрез който национален орган удостоверява, че отбранителният продукт, материалният или
нематериалният компонент или технологията е в съответствие с приложимите регламенти,
— разработване на технологии или активи, които увеличават ефикасността през целия жизнен цикъл на
отбранителните продукти и технологии,
— дейности за разпространение на резултатите, прояви за установяване на контакти и дейности за повишаване на
осведомеността.

Този бюджетен кредит може също така да покрива разходите, свързани с работата на независими експерти, назначени
от Комисията за оказване на съдействие при оценяването на предложенията, както и за даване на консултации или за
оказване на съдействие при мониторинга на изпълнението на действията.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

13 02 99

16 567 707 6 6 0 0

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки

Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА 13 02 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ОТБРАНА (ЕФО) — НЕНАУЧНА ДЕЙНОСТ (продължение)

13 02 99

(продължение)

13 02 99 01

Приключване на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) (2019—2020 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

106 500 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

254 500 000

Плащания

200 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

243 250 000,—

Плащания

47 198,63

Забележки
Предишна статия
02 07 01

Правно основание
Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за създаване на Европейска
програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния
капацитет на отбранителната промишленост на Съюза (ОВ L 200, 7.8.2018 г., стр. 30).
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА 13 03 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ОТБРАНА (ЕФО) — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

13 03

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА ОТБРАНА (ЕФО)
— НАУЧНИ ИЗС
ЛЕДВАНИЯ

13 03 01

Научни изследва
ния в областта на
отбраната

ФР

5

Глава 13 03 —
Общо

Поети
задължения

Плащания

270 232 000

82 000

270 232 000

82 000

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите с оперативен характер, например за
съвместни научноизследователски проекти, научноизследователски дейности в революционни отбранителни
технологии и действия за подкрепа в сектора на научните изследвания в областта на отбраната.
Целта на Европейския фонд за отбрана (ЕФО) за компонента „научни изследвания“ е да подкрепя съвместните научни
изследвания, които биха могли значително да повишат ефективността на бъдещите отбранителни способности в целия
Съюз, като се цели максимално увеличаване на иновациите и въвеждане на нови отбранителни продукти и технологии,
включително на революционни такива, и най-ефективно използване на разходите за научни изследвания в областта на
отбраната в Европа.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 13 юни 2018 г., за
създаване на Европейски фонд за отбрана (COM(2018)0476).

13 03 01

Научни изследвания в областта на отбраната

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

270 232 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

82 000

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА 13 03 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ОТБРАНА (ЕФО) — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (продължение)

13 03 01

(продължение)
Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на научноизследователските дейности на ЕФО за съвместни
научноизследователски проекти, научноизследователски дейности в революционни отбранителни технологии и
действия за подкрепа, насочени към създаване или подобряване на знанията в сектора на отбраната.
ЕФО предоставя подкрепа за действия, обхващащи както нови продукти и технологии, така и усъвършенстването на
съществуващи продукти и технологии, при които използването на вече съществуваща информация, необходима за
целите на усъвършенстването, не е — било то пряко или непряко — предмет на ограничение от страна на
неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави. Допустимите действия се отнасят до една
или повече от следните дейности:
— дейности, насочени към създаване, укрепване и подобряване на нови знания и отбранителни технологии, които
могат да имат значими последици в областта на отбраната,
— дейности, насочени към увеличаване на оперативната съвместимост и на устойчивостта, включително към сигурното
генериране на данни и сигурния обмен на данни, овладяване на критичните отбранителни технологии, укрепване на
сигурността на доставките или създаване на условия за ефикасното използване на резултатите за целите на
отбранителни продукти и технологии,
— проучвания, като например проучвания за осъществимост с цел да се проучи осъществимостта на нова или
усъвършенствана технология, продукт, процес, услуга, решение или статистически данни за отбранителната
промишленост и проекти за организиране на събирането на данни,
— проектиране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, както и
определяне на техническите спецификации за проектирането, които може да включват частични изпитвания за
намаляване на риска в промишлена или представителна среда,
— разработване на модел на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, който е
в състояние да покаже резултатите от функционирането на елемента в оперативна среда (системен прототип),
— изпитване на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология,
— атестация на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, което представлява
цялостният процес, чрез който се демонстрира, че проектирането на даден отбранителен продукт, материален или
нематериален компонент или технология отговаря на определените изисквания. Този процес осигурява обективни
доказателства за това, че са изпълнени специфични изисквания на проектирането,
— сертифициране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, което е
процесът, чрез който национален орган удостоверява, че отбранителният продукт, материалният или
нематериалният компонент или технологията е в съответствие с приложимите регламенти,
— разработване на технологии или активи, които увеличават ефикасността през целия жизнен цикъл на
отбранителните продукти и технологии,
— дейности за разпространение на резултатите, прояви за установяване на контакти и дейности за повишаване на
осведомеността.
Този бюджетен кредит може също така да покрива разходите, свързани с работата на независими експерти за оказване
на съдействие на Комисията при оценяването на предложенията, както и за даване на консултации или за оказване на
съдействие при мониторинга на изпълнението на финансираните действия.
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L 93/895
КОМИСИЯ
ДЯЛ 13 — ОТБРАНА

ГЛАВА 13 03 — ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ОТБРАНА (ЕФО) — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (продължение)

13 03 01

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

6 782 823 6 6 0 0
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 13 — ОТБРАНА

ГЛАВА 13 04 — ВОЕННА МОБИЛНОСТ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

13 04

ВОЕННА МОБИЛ
НОСТ

13 04 01

Военна мобилност

ФР

5

Глава 13 04 —
Общо

Поети
задължения

Плащания

225 398 198

15 000 000

225 398 198

15 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите, с които се цели адаптиране на мрежата
TEN-T към изискванията за военна мобилност.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Правно основание
Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на
Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348,
20.12.2013 г., стр. 1).

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 7 юни 2018 г., за
създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС)
№ 283/2014 (COM(2018)0438).
Военни изисквания за военна мобилност в рамките на ЕС и извън него (ST 11373/19).

13 04 01

Военна мобилност

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

225 398 198

Плащания

15 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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L 93/897
КОМИСИЯ
ДЯЛ 13 — ОТБРАНА

ГЛАВА 13 04 — ВОЕННА МОБИЛНОСТ (продължение)

13 04 01

(продължение)
Забележки
Нова статия
Целта на бюджетния ред е да се подобри военната мобилност в целия Съюз, отчитайки същевременно потенциалните
ползи за гражданската защита, като се използва възможността за увеличаване на полезното взаимодействие между
отбранителните нужди и основната и широкообхватната мрежа TEN-T, определени в Регламент (ЕС) № 1315/2013.
Тази цел ще бъде изпълнявана основно чрез покани за предложения в рамките на многогодишни работни програми,
представляващи решения за финансиране по смисъла на член 110 от Финансовия регламент. Финансиране ще се
предоставя за участъци или възли, определени от държавите членки в приложенията към „Военните изисквания за
военна мобилност в рамките на ЕС и извън него“, приети от Съвета на 15 юли 2019 г., или всеки приет впоследствие
документ, доколкото тези участъци или възли също са част от основната и широкообхватната мрежа TEN-T, и всеки
друг примерен списък на приоритетни проекти, които може да бъдат набелязани от държавите членки.
До 1% от общия финансов пакет за Механизма за свързване на Европа ще покрива разходите за действия в подкрепа на
програмата и всякакви други съпътстващи мерки в подкрепа на подготовката на проекти и за предоставяне на
консултации на организаторите на проекти.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 13 — ОТБРАНА

ГЛАВА 13 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

13 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ,
ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРО
ГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ

13 20 02

Подготвителни
действия

ФР

Глава 13 20 —
Общо

13 20 02

5

Поети
задължения

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

p.m.

4 500 000

p.m.

18 000 000

25 000 000,—

28 746 890,—

638,82

p.m.

4 500 000

p.m.

18 000 000

25 000 000,—

28 746 890,—

638,82

Подготвителни действия
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

4 500 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

p.m.

Плащания

18 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

25 000 000,—

Плащания

28 746 890,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в областта на
прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на приемането на бъдещи
действия.
Списъкът на подготвителните действия е поместен в глава PA 13 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни
действия“ към настоящия раздел.
Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ДЯЛ 14
ВЪНШНА ДЕЙНОСТ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Дял
Глава

14 01

14 02

Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР
„ВЪНШНА ДЕЙНОСТ“

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

183 828 170

183 828 170

181 543 354,30

181 543 354,30

11 744 125 623

6 187 424 534

6 790 993 706

5 891 771 138

6 501 234 718,05

5 107 708 381,54

1 491 512 450

1 888 615 000

1 577 234 779

1 265 700 000

1 957 222 254,05

1 730 950 152,74

351 327 000

328 068 070

351 427 000

328 150 000

342 857 000,—

308 200 000,—

ОТВЪДМОРСКИ СТРАНИ И ТЕРИ
ТОРИИ

65 670 651

32 098 369

33 220 000

33 104 000

32 640 000,—

29 137 600,—

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА
НА ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ
(EINS)

36 115 200

31 000 000

31 394 290

31 200 000

32 154 049,—

34 252 976,26

165 252 583

119 643 086

120 316 890

123 790 990

94 240 285,57

96 506 139,44

Позиция 14 — Общо 14 195 757 731

8 928 603 283

9 088 414 835

7 857 544 298

9 141 891 660,97

7 488 298 604,28

ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО,
СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ
И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИ
ЧЕСТВО (ИССРМС)

14 04

ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И
ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

14 20

Плащания

341 754 224

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

14 06

Резултат от изпълнението за 2019

341 754 224

14 03

14 05

Бюджетни кредити 2020

Бюджетен ред

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИ
ТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ
И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ДЯЛ 14
ВЪНШНА ДЕЙНОСТ
ГЛАВА 14 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ВЪНШНА ДЕЙНОСТ“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

14 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА КЛЪСТЕР „ВЪНШНА ДЕЙНОСТ“

14 01 01

Разходи за подкрепа за Инструмента за
съседство, сътрудничество за развитие и
международно сътрудничество (ИССРМС)

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

14 01 01 01 Разходи за подкрепа за Инструмента за съседство,
сътрудничество за развитие и международно
сътрудничество

6

322 358 525

167 734 239

165 991 496,89

51,49

14 01 01 65 Изпълнителна агенция за образование, аудиови
зия и култура — финансов принос от Инстру
мента за съседство, сътрудничество за развитие и
международно сътрудничество за приключване
на предишни програми

6

4 245 000

4 245 000

4 439 000,—

104,57

14 01 01 75 Европейска изпълнителна агенция за образова
ние и култура — финансов принос от Инстру
мента за съседство, сътрудничество за развитие и
международно сътрудничество

6

229 000
326 832 525

171 979 239

170 430 496,89

52,15

Статия 14 01 01 — Междинен сбор
14 01 02
14 01 03
14 01 04
14 01 05

Разходи за подкрепа за хуманитарната
помощ

6

11 487 550

9 589 221

9 227 527,32

80,33

Разходи за подкрепа за общата външна
политика и политика на сигурност

6

600 000

500 000

271 598,13

45,27

Разходи за подкрепа за отвъдморските
страни и територии

6

1 329 349

269 000

159 568,90

12

Разходи за подкрепа на Европейския инс
трумент за сътрудничество в областта
на ядрената безопасност

6

1 504 800

1 490 710

1 454 163,06

96,63

341 754 224

183 828 170

181 543 354,30

53,12

Глава 14 01 — Общо

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на разходите за външен персонал и техническата
помощ, свързани пряко с изпълнението на програмите по настоящия дял. Техническата помощ включва дейности за
подкрепа и за изграждане на капацитет, необходими за изпълнението на дадена програма или действие, и по-специално
дейности за подготовка, управление, комуникация, мониторинг, оценка, одит и контрол и съфинансиране на
институционални информационни технологии.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ВЪНШНА ДЕЙНОСТ“ (продължение)

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, страни кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Без да се засягат разпоредбите на член 235, параграф 5 от Финансовия регламент, сумите, вписани по реда за разходи за
административна подкрепа, ще бъдат определени със споразумението за финансово участие за всяка оперативна
програма и ще бъдат със средна стойност, която не надвишава 4 % от вноските за съответната програма по всяка глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

14 01 01

Разходи за подкрепа за Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно
сътрудничество (ИССРМС)

Забележки
Когато разходите за подкрепа не са включени в плановете или мерките по Инструмента за съседство, сътрудничество за
развитие и международно сътрудничество (ИССРМС), когато е приложимо, мерките за подкрепа могат да обхващат:
— проучвания, срещи, информационни системи, повишаване на осведомеността, обучение, подготовка и обмен на
извлечени поуки и на най-добри практики, дейности, свързани с публикуването, и всякакви други
административни разходи или разходи за техническа помощ, необходими за програмиране и управление на
действията, включително външни експерти, получаващи възнаграждение,
— изследователски дейности и проучвания по съответните въпроси и разпространението на информацията,
— разходи, свързани с предоставянето на информация и комуникационни дейности.

Актове за справка
Вж. глава 14 02.

14 01 01 01

Разходи за подкрепа за Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

322 358 525

Резултат от изпълнението за 2019

167 734 239

165 991 496,89

Забележки
Предишни позиции
19 01 04 01

19 01 04 03

19 01 04 04

21 01 04 01

21 01 04 03

21 01 04 04

22 01 04 02
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ВЪНШНА ДЕЙНОСТ“ (продължение)

14 01 01

(продължение)

14 01 01 01

(продължение)
Освен за покриване на разходите, посочени в настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен по-специално и
за покриване на:
— разходи за външен персонал в централните офиси (договорно нает персонал, командировани национални експерти
или служители, наети чрез агенция), който трябва да поеме задачите, изпълнявани преди това от закрити служби за
техническа помощ или осъществявани по линия на Европейския фонд за развитие; разбивката на разходите за
външен персонал в централните офиси е следната: 95 % се състоят от възнаграждението на съответния персонал
и 5 % — от допълнителните разходи за обучение, заседания, командировки, информационни технологии и
телекомуникации, свързани с външния персонал, финансиран по тази бюджетна позиция,
— разходи за външен персонал в делегациите на Съюза (договорно нает персонал, местен персонал или командировани
национални експерти) за целите на децентрализираното управление на програми в делегациите на Съюза в трети
държави или за вътрешно изпълнение на задачите на закриващи се бюра за техническа помощ или задачите,
осъществявани по линия на Европейския фонд за развитие, както и допълнителни разходи за логистика и
инфраструктура, като например разходи за обучение, заседания, командировки и наемане на жилище, възникнали
пряко от присъствието в делегацията на Съюза на външен персонал, чиито възнаграждения се изплащат от
бюджетните кредити по тази позиция.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

14 01 01 65

8 792 216 3 3 0, 3 3 8,3 3 9, 6 5 0 0

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура — финансов принос от Инструмента за съседство,
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество за приключване на предишни програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

4 245 000

Резултат от изпълнението за 2019

4 245 000

4 439 000,—

Забележки
Предишни позиции
19 01 06 01

21 01 06 01

22 01 06 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Изпълнителната агенция за
образование, аудиовизия и култура, направени в резултат на изпълнението на неприключените действия по
международното измерение на програмата Еразъм+, финансирано чрез бившите съответни инструменти на ИССРМС
(функция 6) и поверено на Агенцията, в предходните програмни периоди.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

114 615 6 6 0 0
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ВЪНШНА ДЕЙНОСТ“ (продължение)

14 01 01

(продължение)

14 01 01 65

(продължение)
Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение 2013/776/ЕС на Комисията от 18 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
образование, аудиовизия и култура и за отмяна на Решение 2009/336/ЕО (ОВ L 343, 19.12.2013 г., стр. 46).
Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“
— програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и за отмяна на решения
№ 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).
Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Европейски
инструмент за съседство (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 27).
Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов
инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014—2020 г. (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 44).
Регламент (ЕС) № 234/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за
партньорство за сътрудничество с трети държави (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 77).
Актове за справка
Решение С(2013) 9189 на Комисията от 18 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за образование, аудиовизия и култура с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на Съюза в
областта на образованието, аудиовизията и културата и включващи, по-специално, изпълнение на бюджетни кредити,
записани в общия бюджет на Съюза, и на средства по ЕФР.

14 01 01 75

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура — финансов принос от Инструмента за съседство,
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

229 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Европейска изпълнителна агенция за
образование и култура, направени в резултат на изпълнението на международното измерение на програмата Еразъм+,
финансирано чрез ИССРМС (функция 6) и поверено на Агенцията.
Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/905
КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ВЪНШНА ДЕЙНОСТ“ (продължение)

14 01 01

(продължение)

14 01 01 75

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

6 183 6 6 0 0

Правно основание

Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (OB L 50, 15.2.2021 г., стр.
9).
Актове за справка

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 30 май 2018 г., за
създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на
Регламент (ЕС) № 1288/2013 (COM(2018)0367).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 14 юни 2018 г., за
създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (COM(2018)
0460).

Решение C(2021) 951 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за образование и култура с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми
на Съюза в областта на образованието, аудиовизията и културата, гражданството и солидарността, и включващи
по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.

14 01 02

Разходи за подкрепа за хуманитарната помощ

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

11 487 550

Бюджетни кредити 2020

9 589 221

Резултат от изпълнението за 2019

9 227 527,32
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ВЪНШНА ДЕЙНОСТ“ (продължение)

14 01 02

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
23 01 04 01

Освен за покриване на разходите, посочени в настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен по-специално и
за покриване на:
— разходи за външен персонал в централния офис (договорно нает персонал, командировани национални експерти
или персонал, нает чрез агенции), ограничени до 1 800 000 EUR. Целта на този персонал е да поеме задачите,
които са били възложени на външни изпълнители, натоварени с управлението на индивидуални експерти, и да
управлява програми в трети държави. Тази сума, която се основава на предварителна оценка на разход за човек на
година, е предназначена за покриване на заплатите на въпросния външен персонал, както и на разходите за
обучение, заседания, командировки и информационни технологии и телекомуникации, свързани с неговите задачи,
— разходи, свързани с покупка и поддържане на специализирани средства в областта на сигурността, на
информационните технологии и на комуникациите, както и с технически услуги, необходими за създаването и
функционирането на Центъра за спешно реагиране. Този център ( „кризисно звено“) ще функционира 24 часа в
денонощието и ще отговаря за координирането на реакцията на Съюза при граждански бедствия, по-специално за
да осигури пълна съгласуваност и ефективно сътрудничество между хуманитарната помощ и гражданската защита,
— разходи за разработване, поддръжка, експлоатация и подкрепа на информационните системи, предназначени за
вътрешно ползване или за подобряване на връзката между развитие и хуманитарна помощ в ключови сектори като
хранителните помощи и изхранването, както и координация между Комисията и други институции, национални
администрации, агенции, неправителствени организации, други партньори в областта на хуманитарната помощ и
експерти от ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) в тази
област.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други държави

1 301 562 6 5 0 1

Други целеви приходи

4 000 000 3 3 0, 3 3 8, 3 3 9, 6 5 0 1

Правно основание
Вж. глава 14 03.

14 01 03

Разходи за подкрепа за общата външна политика и политика на сигурност

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

600 000

Резултат от изпълнението за 2019

500 000

271 598,13
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ВЪНШНА ДЕЙНОСТ“ (продължение)

14 01 03

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
19 01 04 02

Освен за покриване на разходите, посочени в настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен по-специално и
за покриване на:
— разходи за техническа и административна помощ, която Комисията делегира на изпълнителна агенция, подчинена
на правото на Съюза,
— разходи за техническа и административна помощ, които не включват задачи на публичната власт, възложени на
външни изпълнители от Комисията по ad hoc договори за услуги от взаимна полза за Комисията и бенефициерите.
Това включва разходите, свързани с актуализацията и поддръжката на „електронния консолидиран списък на
целевите финансови санкции“, необходим за налагане на финансови санкции, прилагани в преследване на
специфичните цели на ОВППС, установени в ДЕС,
— по-нататъшни мерки и одити на мерките по общата външна политика и политика на сигурност и финансирането на
всички разходи по узаконяването на приключени по-рано мерки.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за административна подкрепа за платформата за
подпомагане на мисиите.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

590 000 3 2 0 1, 4 0 1, 6 5 0 2

Актове за справка
Вж. глава 14 04.

14 01 04

Разходи за подкрепа за отвъдморските страни и територии

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 329 349

Забележки
Предишна позиция
21 01 04 06

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

269 000

159 568,90
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ВЪНШНА ДЕЙНОСТ“ (продължение)

14 01 04

(продължение)
Освен за покриване на разходите, посочени в настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен по-специално и
за покриване на:
— разходи за външен персонал в централните офиси (договорно нает персонал, командировани национални експерти
или служители, наети чрез агенция), който трябва да поеме задачите, осъществявани по линия на Европейския фонд
за развитие, от които 95 % са предназначени за възнаграждението на съответния персонал и 5 %за допълнителните
разходи за обучение, заседания, командировки, информационни технологии и телекомуникации, свързани с
външния персонал, финансиран по тази статия,
— разходи за външен персонал в делегациите на Съюза (договорно нает персонал, местен персонал или командировани
национални експерти) за целите на децентрализираното управление на програми в делегациите на Съюза в трети
държави или осъществявано по линия на Европейския фонд за развитие, както и допълнителни разходи за
логистика и инфраструктура, като например разходи за обучение, заседания, командировки и наемане на жилище,
възникнали пряко от присъствието в делегацията на Съюза на външен персонал, чиито възнаграждения се изплащат
от бюджетните кредити по тази статия.

Актове за справка
Вж. глава 14 05.

14 01 05

Разходи за подкрепа на Европейския инструмент за сътрудничество в областта на ядрената
безопасност

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 504 800

Бюджетни кредити 2020

1 490 710

Резултат от изпълнението за 2019

1 454 163,06

Забележки
Предишна позиция
21 01 04 05

Освен за покриване на разходите, посочени в настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен по-специално и
за покриване на:
— разходи за външен персонал в централните офиси (договорно нает персонал, командировани национални експерти
или служители, наети чрез агенция), който трябва да поеме задачите, изпълнявани преди това от закрити служби за
техническа помощ, от които 95 % са предназначени за възнаграждението на съответния персонал и 5 % за
допълнителните разходи за обучение, заседания, командировки, информационни технологии и телекомуникации,
свързани с външния персонал, финансиран по тази статия.
— сума в размер до 590 983 EUR за другите административни разноски за разходи, свързани пряко с постигането на
целта на Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (INSC).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

Плащания

14 02

ИНСТРУМЕНТ ЗА
СЪСЕДСТВО, СЪТРУД
НИЧЕСТВО ЗА РАЗВИ
ТИЕ И
МЕЖДУНАРОДНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
(ИССРМС)

14 02 01

Географски програми

14 02 01 10

Южно съседство

6

1 470 187 766

14 02 01 11

Източно съседство

6

730 004 692

14 02 01 12

Съседство — терито
риално и трансгранично
сътрудничество и мерки
за подкрепа

6

87 470 000

6 247 548

14 02 01 20

Западна Африка

6

1 570 844 222

36 288 430

14 02 01 21

Източна и Централна
Африка

6

1 135 550 040

26 232 600

Южната част на афри
канския континент и
Индийският океан

6

1 078 772 538

24 920 970

Близкият изток и
Централна Азия

6

449 537 010

p.m.

14 02 01 31

Южна и Източна Азия

6

521 029 643

p.m.

14 02 01 32

Тихоокеанският басейн

6

112 655 058

p.m.

14 02 01 40

Северна и Южна Америка

6

254 243 790

p.m.

14 02 01 41

Карибският басейн

6

178 880 214

p.m.

14 02 01 50

Еразъм+ — вноска от
ИССРМС

6

20 000 000

Европейски фонд за раз
витие — обратни постъ
пления от Инвестицион
ния инструмент за АКТБ

6

p.m.

ИССРМС — обезпечаване
на общия фонд „Прови
зии“

6

1 318 306 110

28 228 584

8 927 481 083

279 495 085

14 02 01 22

14 02 01 30

14 02 01 60

14 02 01 70

Статия 14 02 01 —
Междинен сбор

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР

153 274 953
p.m.

4 302 000

p.m.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС) (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

Плащания

14 02 02

Тематични програми

14 02 02 10

Мисии за наблюдение на
избори — права на
човека и демокрация

6

50 297 224

23 717 000

Основни права и свободи
— права на човека и
демокрация

6

150 891 672

10 781 000

Организации на
гражданското общество

6

201 188 896

2 156 000

14 02 02 30

Стабилност и мир

6

134 125 930

32 342 000

14 02 02 40

Хора — глобални пре
дизвикателства

6

132 784 671

5 336 430

Планета — глобални
предизвикателства

6

128 760 893

5 174 720

Просперитет — глобални
предизвикателства

6

108 642 004

4 366 170

Партньорства — гло
бални предизвикателства

6

32 190 223

1 293 680

938 881 513

85 167 000

14 02 02 11

14 02 02 20

14 02 02 41

14 02 02 42

14 02 02 43

Статия 14 02 02 —
Междинен сбор
14 02 03

Действия за бързо
реагиране

14 02 03 10

Реакция при кризи

6

261 039 460

128 074 000

14 02 03 20

Устойчивост

6

159 524 114

22 235 000

14 02 03 30

Нужди на външната
политика

6

49 291 517

12 090 000

469 855 091

162 399 000

6

1 407 907 936

264 126 000

6

p.m.

Статия 14 02 03 —
Междинен сбор
14 02 04

Резерв за
нововъзникващи пре
дизвикателства и
приоритети

14 02 99

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

14 02 99 01

Приключване на пре
дишни действия в рам
ките на програмата
„Европейска политика за
съседство и отношения с
Русия“ (преди 2021 г.)

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР

2 386 617 319

Поети задължения

2 840 723 605

Плащания

Поети задължения

Плащания

2 422 104 175 2 693 161 815,— 2 016 398 007,64

% Плащания
2019/2021

84,49
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС) (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

ФР
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

14 02 99

(продължение)

14 02 99 02

Приключване на пре
дишни инструменти за
сътрудничество за разви
тие (преди 2021 г.)

6

p.m.

2 501 419 000

3 226 361 217

Приключване на отно
шения с трети държави
по линия на инструмента
за партньорство и
финансовия инструмента
за сътрудничество с
индустриализираните
страни (преди 2021 г.)

6

p.m.

133 201 130

156 145 000

127 102 724

143 165 863,31

128 702 651,32

96,62

Приключване на Евро
пейския инструмент за
демокрация и права на
човека и на предишни
действия в областта на
мисиите за наблюдение
на избори (преди 2021 г.)

6

p.m.

133 000 000

184 656 707

163 000 000

167 347 350,—

150 393 733,54

113,08

Приключване на пре
дишни действия в
областта на глобалните
заплахи за сигурността,
реагирането и готовността
за реагиране при кризи
(преди 2021 г.)

6

p.m.

242 000 000

383 107 177

339 000 000

366 237 177,—

307 972 909,60

127,26

Статия 14 02 99 —
Междинен сбор

p.m.

5 396 237 449

6 790 993 706

5 891 771 138 6 501 234 718,05 5 107 708 381,54

94,65

Глава 14 02 — Общо

11 744 125 623

6 187 424 534

6 790 993 706

5 891 771 138 6 501 234 718,05 5 107 708 381,54

82,55

14 02 99 03

14 02 99 04

14 02 99 05

2 840 564 239 3 131 322 512,74 2 504 241 079,44

100,11

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на оперативните разходи, свързани с действия,
извършени съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство,
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС), чиято обща цел е да се утвърждават и
насърчават ценностите и интересите на Съюза в световен мащаб, за да се преследват целите и да се прилагат
принципите на външната дейност на Съюза, определени в член 3, параграф 5 и членове 8 и 21 от ДЕС.

В съответствие с тази обща цел специфичните цели на ИССРМС са следните:

а) да се подкрепят и насърчават диалогът и сътрудничеството с трети държави и региони в съседството на Съюза, в
Субсахарска Африка, в Азия и Тихоокеанския басейн, както и в Северна и Южна Америка и Карибския басейн;

б) на световно равнище — да се укрепват и подкрепят демокрацията, принципите на правовата държава и правата на
човека, да се подпомагат организациите на гражданското общество, да се укрепват стабилността и мира и да се
преодоляват други глобални предизвикателства, включително миграцията и мобилността;
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

в) да се реагира бързо на ситуации на криза, нестабилност и конфликти, да се преодоляват предизвикателства пред
устойчивостта, да се осигури връзка между хуманитарната помощ и действията в подкрепа на развитието и да се
отговаря на потребностите и приоритетите на външната политика.
Най-малко 92 % от разходите по ИССРМС отговарят на критериите за официална помощ за развитие, установени от
Комитета за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
Освен това въз основа на действията по ИССРМС се очаква 25 % от общия му финансов пакет да бъдат предоставени за
цели, свързани с климата, а 10 % ще бъдат заделени за противодействие на първопричините за незаконната миграция и
принудителното разселване и за подпомагане на управлението и регулирането на миграцията.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, страни кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 14 юни 2018 г., за
създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (COM(2018)
0460).

14 02 01

Географски програми

Забележки
Географските програми могат да обхващат всички трети държави с изключение на страните кандидатки и
потенциалните кандидати, определени в регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент
за предприсъединителна помощ (ИПП III), и отвъдморските страни и територии, определени в решение на Съвета
относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между
Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна. Географските програми в
държавите, обхванати от политиката за съседство, могат да включват всяка от държавите, определени в регламент на
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и
международно сътрудничество. За постигането на целите, установени в посочения регламент, географските програми се
изпълняват чрез национални и многонационални програми въз основа на следните области на сътрудничество:
— добро управление, демокрация, принципи на правовата държава и права на човека,
— изкореняване на бедността, борба с неравенствата и човешко развитие,
— миграция и мобилност,
— околна среда и изменение на климата,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 01

(продължение)
— приобщаващ и устойчив икономически растеж и достойна заетост,
— сигурност, стабилност и мир,
— партньорство.

14 02 01 10

Южно съседство
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 470 187 766

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

153 274 953

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа на южните партньорски държави, обхванати от европейската
политика за съседство (Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, окупираната палестинска територия,
Сирия, Тунис), и за покриване на действия в областите на сътрудничество, посочени в ИССРМС. Освен това ще бъдат
обхванати следните области на сътрудничество, характерни за държавите, обхванати от политиката за съседство:
насърчаване на задълбоченото политическо сътрудничество; подкрепа за изпълнението на споразуменията за
асоцииране или други съществуващи и бъдещи споразумения, както и на съвместно договорените програми за
асоцииране и приоритети на партньорството или еквивалентни документи; насърчаване на засиленото партньорство
между обществата в Съюза и държавите партньори, включително чрез лични контакти; засилено регионално
сътрудничество, по-специално в рамките на Съюза за Средиземноморието и сътрудничество в рамките на целия район
на европейското съседство; постигане на постепенна интеграция във вътрешния пазар на Съюза и засилено секторно и
междусекторно сътрудничество, включително чрез сближаване на законодателството и на нормативните уредби със
стандартите на Съюза и други свързани с това международни стандарти, и подобрен достъп до пазара, включително
чрез задълбочени и всeобхватни зони за свободна търговия и свързаното с това институционално изграждане и
инвестиции.
Част от бюджетния кредит може да се използва и за прилагане на основания на резултатите подход, посочен в ИССРМС.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

14 02 01 11

p.m. 6 5 0 0

Източно съседство
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

730 004 692

Плащания

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 01

(продължение)

14 02 01 11

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа на източните партньорски държави, обхванати от европейската
политика за съседство (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова, Украйна), и за покриване на
действия в областите на сътрудничество, посочени в ИССРМС. Освен това ще бъдат обхванати следните области на
сътрудничество, характерни за държавите, обхванати от политиката за съседство: насърчаване на задълбоченото
политическо сътрудничество; подкрепа за изпълнението на споразуменията за асоцииране или други съществуващи и
бъдещи споразумения, както и на съвместно договорените програми за асоцииране и приоритети на партньорството
или еквивалентни документи; насърчаване на засиленото партньорство между обществата в Съюза и държавите
партньори, включително чрез лични контакти; засилено регионално сътрудничество, по-специално в рамките на
Източното партньорство и сътрудничество в рамките на целия район на европейското съседство; постигане на
постепенна интеграция във вътрешния пазар на Съюза и засилено секторно и междусекторно сътрудничество,
включително чрез сближаване на законодателството и на нормативните уредби със стандартите на Съюза и други
свързани с това международни стандарти, и подобрен достъп до пазара, включително чрез задълбочени и всeобхватни
зони за свободна търговия и свързаното с това институционално изграждане и инвестиции.
Част от бюджетния кредит може да се използва и за прилагане на основания на резултатите подход, посочен в ИССРМС
.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

14 02 01 12

p.m. 6 5 0 0

Съседство — териториално и трансгранично сътрудничество и мерки за подкрепа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

87 470 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

6 247 548

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на програмите за териториално и трансгранично сътрудничество по
външните граници на Съюза между държавите членки, от една страна, и партньорските държави и/или Руската
федерация, от друга страна, с цел да се насърчат интегрираното и устойчиво регионално развитие и сътрудничеството
между съседните гранични райони, както и хармоничната териториална интеграция в целия Съюз и със съседните
държави.
Освен това този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с многогодишни действия за
подготовка, последващи действия, мониторинг, одит и оценка.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 01

(продължение)

14 02 01 12

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

14 02 01 20

p.m. 6 5 0 0

Западна Африка
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 570 844 222

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

36 288 430

Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия в региона на Западна Африка в областите на
сътрудничество, посочени в ИССРМС.

Държавите, включени в региона на Западна Африка, са следните: Бенин, Буркина Фасо, Кабо Верде, Чад, Кот д’Ивоар,
Гана, Гвинея, Гвинея Бисау, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сиера Леоне, Гамбия, Того.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

14 02 01 21

p.m. 6 5 0 0

Източна и Централна Африка
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 135 550 040

Плащания

26 232 600

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 01

(продължение)

14 02 01 21

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия в региона на Източна и Централна Африка в областите
на сътрудничество, посочени в ИССРМС. Държавите, включени в региона на Източна и Централна Африка, са следните:
Бурунди, Камерун, Централноафриканската република, Конго, Демократична република Конго, Джибути, Екваториална
Гвинея, Еритрея, Етиопия, Габон, Кения, Руанда, Сао Томе и Принсипи, Сомалия, Южен Судан, Судан, Танзания, Уганда.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

14 02 01 22

p.m. 6 5 0 0

Южната част на африканския континент и Индийският океан
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 078 772 538

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

24 920 970

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия в региона на южната част на африканския континент и
Индийския океан в областите на сътрудничество, посочени в ИССРМС. Държавите, включени в региона на южната част
на африканския континент и Индийския океан, са: Ангола, Ботсуана, Коморски острови, Есватини, Лесото, Мадагаскар,
Малави, Мавриций, Мозамбик, Намибия, Сейшелски острови, Южна Африка, Замбия, Зимбабве.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

14 02 01 30

p.m. 6 5 0 0

Близкият изток и Централна Азия
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

449 537 010

Плащания

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

17.3.2021 г.
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L 93/917
КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 01

(продължение)

14 02 01 30

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия в региона на Близкия изток и Централна Азия в
областите на сътрудничество, посочени в ИССРМС.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

14 02 01 31

p.m. 6 5 0 0

Южна и Източна Азия
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

521 029 643

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

p.m.

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия в региона на Южна и Източна Азия в областите на
сътрудничество, посочени в ИССРМС.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

14 02 01 32

p.m. 6 5 0 0

Тихоокеанският басейн
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

112 655 058

Плащания

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 01

(продължение)

14 02 01 32

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия в региона на Тихоокеанския басейн в областите на
сътрудничество, посочени в ИССРМС.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

14 02 01 40

p.m. 6 5 0 0

Северна и Южна Америка
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

254 243 790

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

p.m.

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия в региона на Северна и Южна Америка в областите на
сътрудничество, посочени в ИССРМС.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

14 02 01 41

p.m. 6 5 0 0

Карибският басейн
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

178 880 214

Плащания

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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L 93/919
КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 01

(продължение)

14 02 01 41

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия в региона на Карибския басейн в областите на
сътрудничество, посочени в ИССРМС.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

14 02 01 50

p.m. 6 5 0 0

Еразъм+ — вноска от ИССРМС
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

20 000 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

4 302 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовата помощ, предоставяна по линия на ИССРМС за
насърчаване на международното измерение на програмата Еразъм+.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
ЕАСТ—ЕИП

14 02 01 60

540 000 6 6 0 0

Европейски фонд за развитие — обратни постъпления от Инвестиционния инструмент за АКТБ
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 01

(продължение)

14 02 01 60

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Тази позиция е предназначена за получаване на върнат капитал и приходи от Инвестиционния инструмент за АКТБ.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

325 000 000 6 5 0 0

Правно основание
Решение (ЕС) 2020/2233 на Съвета от 23 декември 2020 година относно заделянето на средствата, произтичащи от
обратните потоци по Инвестиционния механизъм за АКТБ от операции по линия на 9-ия, 10-ия и 11-ия Европейски
фонд за развитие (OВ L 437, 28.12.2020 г., стр. 188).

14 02 01 70

ИССРМС — обезпечаване на общия фонд „Провизии“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 318 306 110

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

28 228 584

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за осигуряване на финансови ресурси за обезпечаване на общия фонд „Провизии“
за бюджетни гаранции и финансова подкрепа в регионите, обхванати от ИССРМС. Целевите приходи могат да доведат
до отпускане на допълнителни бюджетни кредити, също и по бюджетни гаранции от предишни МФР.
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално дял X от него.
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L 93/921
КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 02

Тематични програми

Забележки

За да може да се постигнат целите, определени в ИССРМС, тематичните програми следва да включват действия, свързани
с реализирането на целите за устойчиво развитие на световно равнище в следните области на интервенция:
— Права на човека и демокрация,
— Организации на гражданското общество,
— Стабилност и мир,
— Глобални предизвикателства.

14 02 02 10

Мисии за наблюдение на избори — права на човека и демокрация
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

50 297 224

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

23 717 000

Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия в областите на интервенция, посочени в ИССРМС ,
които са следните:
— развитие, укрепване и защита на демокрацията чрез подкрепа за надеждни, приобщаващи и прозрачни изборни
процеси, включително пътни и дневни разходи, свързани с логистичните аспекти и аспектите на сигурността, които
са в основата на различните мисии за наблюдение на избори в държавата партньор и допълнителни дейности.

14 02 02 11

Основни права и свободи — права на човека и демокрация
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

150 891 672

Плащания

10 781 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

L 93/922
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 02

(продължение)

14 02 02 11

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия в областите за интервенция за правата на човека и
демокрацията, посочени в ИССРМС, които са следните:
— принос за постигането на напредък в областта на основните ценности: демокрацията, принципите на правовата
държава, универсалността и неделимостта на правата на човека, зачитането на човешкото достойнство, принципите
на недискриминация, равенство и солидарност и зачитането на принципите на Устава на Организацията на
обединените нации и на международното право,
— предоставяне на възможности за сътрудничество и партньорство с гражданското общество относно въпросите,
свързани с правата на човека и демокрацията, и закрила и предоставяне на възможности на защитниците на правата
на човека,
— утвърждаване на правата на човека и основните свободи като цяло,
— развитие, засилване на подкрепата, консолидиране и защита на демокрацията, цялостно разглеждане на всички
аспекти на демократичното управление (включително укрепване на политическия плурализъм, представителството
и отчетността, участие на гражданите и гражданското общество и подкрепа за честни, приобщаващи и прозрачни
избори, независими и плуралистични медии, свобода на интернет, борба срещу цензурата, парламенти и
политически партии и борба с корупцията),
— насърчаване на ефективното многостранно сътрудничество и стратегическо партньорство, осъществяване на принос
към укрепването на капацитета на международните, регионалните и националните рамки при насърчаването и
защитата на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава.

14 02 02 20

Организации на гражданското общество
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

201 188 896

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

2 156 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия в областите за интервенция за организациите на
гражданското общество, посочени в ИССРМС, които са следните:
— приобщаващо, отворено за участие, предоставящо възможности и независимо гражданско пространство за
гражданското общество в държавите партньори,
— диалог със и между организациите на гражданското общество относно политиката за развитие,
— осведоменост, познания и ангажираност на европейските граждани по въпроси, свързани с развитието.

17.3.2021 г.
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L 93/923
КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 02

(продължение)

14 02 02 30

Стабилност и мир
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

134 125 930

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

32 342 000

Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия в областите на интервенция, посочени в ИССРМС ,
които са следните:
— помощ за предотвратяване на конфликти, укрепване на мира и готовност за действие при кризи: техническа и
финансова помощ, обхващаща подкрепата за мерки, които целят изграждане и засилване на капацитета на
партньорите за предотвратяване на конфликти, укрепване на мира и справяне с предкризисни и следкризисни
нужди в тясно сътрудничество с Организацията на обединените нации и други международни, регионални и
подрегионални организации, държавни субекти и представители на гражданското общество по отношение на
техните усилия главно в следните области, включително като се обръща специално внимание на участието на
жените: а) ранно предупреждение и анализ на риска от конфликти; мерки за изграждане на доверие,
посредничество, диалог и помиряване; б) възстановяване след конфликт, както и възстановяване след бедствие; в)
действия за подкрепа за укрепването на мира и изграждането на държавни структури; г) предотвратяване на
конфликти и реакция при кризи; д) изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието (ИКПСР).
— помощ за справяне с глобалните, трансрегионалните и възникващите заплахи: техническа и финансова помощ за
подкрепа на усилията на партньорите и действията на Съюза за справяне с глобалните, трансрегионалните и
възникващите заплахи най-вече в следните области: а) заплахи за законността и реда, както и за сигурността и
безопасността на хората, включително тероризъм, насилнически екстремизъм, организирана престъпност,
киберпрестъпност, хибридни заплахи, незаконен трафик, търговия и транзит; б) заплахи за обществените
пространства, критичната инфраструктура, киберсигурността, както и за общественото здраве или за стабилността
на околната среда, заплахи за морската сигурност, заплахи, произтичащи от въздействията от изменението на
климата; в) намаляване на рискове, породени от умишлени действия, аварии или природни бедствия, свързани с
химични, биологични, радиологични и ядрени материали или агенти, и рискове, свързани с инсталации или
обекти; г) изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието (ИКПСР).

14 02 02 40

Хора — глобални предизвикателства
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

132 784 671

Плащания

5 336 430

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 02

(продължение)

14 02 02 40

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия в областта на тематичните програми за глобалните
предизвикателства, посочени в ИССРМС, сред които са следните: здравеопазване, образование, равенство между
половете и овластяване на жените и момичетата, деца и младежи, миграция и принудително разселване, достоен труд,
социална закрила и неравенство, култура.

14 02 02 41

Планета — глобални предизвикателства
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

128 760 893

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

5 174 720

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия в областта на тематичните програми за глобалните
предизвикателства, посочени в ИССРМС, сред които са следните: здравословна околна среда и изменение на климата,
устойчива енергия.

14 02 02 42

Просперитет — глобални предизвикателства
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

108 642 004

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

4 366 170

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия в областта на тематичните програми за глобалните
предизвикателства, посочени в ИССРМС, сред които са следните: устойчив и приобщаващ растеж, достойни работни
места и ангажираност на частния сектор, продоволствена и хранителна сигурност.

17.3.2021 г.
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L 93/925
КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 02

(продължение)

14 02 02 43

Партньорства — глобални предизвикателства
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

32 190 223

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

1 293 680

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия в областта на тематичните програми за глобалните
предизвикателства, посочени в ИССРМС, сред които са следните: укрепване на ролята на местните органи като
участници в развитието, насърчаване на приобщаващи общества, добро икономическо управление, включително
справедливо и приобщаващо мобилизиране на национални приходи, прозрачно управление на публичните финанси и
ефективни и приобщаващи публични разходи, подкрепа за оценката и документирането на напредъка в прилагането на
принципите на партньорство и ефективност.

14 02 03

Действия за бързо реагиране

Забележки
Действията, финансирани по настоящата статия, се основават на областите за интервенция, посочени в ИССРМС, и дават
възможност за ранни действия за:
— допринасяне за стабилността и предотвратяване на конфликти в спешни ситуации, нововъзникващи кризи,
кризисни и следкризисни ситуации;
— допринасяне за засилване на устойчивостта на държавите, обществата, общностите и отделните лица и за
установяване на връзка между хуманитарната помощ и действията за развитие;
— посрещане на нуждите и приоритетите на външната политика.

14 02 03 10

Реакция при кризи
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

261 039 460

Плащания

128 074 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 03

(продължение)

14 02 03 10

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия за допринасяне за стабилността и предотвратяване на
конфликти в спешни ситуации, нововъзникващи кризи, кризисни и следкризисни ситуации.

14 02 03 20

Устойчивост
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

159 524 114

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

22 235 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия за допринасяне за засилване на устойчивостта на
държавите, обществата, общностите и отделните лица и за установяване на връзка между хуманитарната помощ и
действията за развитие.

14 02 03 30

Нужди на външната политика
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

49 291 517

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

12 090 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия за посрещане на нуждите и приоритетите на външната
политика.

17.3.2021 г.
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L 93/927
КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 04

Резерв за нововъзникващи предизвикателства и приоритети

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

1 407 907 936

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

264 126 000

Забележки
Нова статия
В съответствие с ИССРМС резервът за нововъзникващи предизвикателства и приоритети се използва, наред с другото:
— за да се гарантира подходяща реакция на Съюза в случай на непредвидени обстоятелства,
— за да се отговори на нови потребности или нововъзникващи предизвикателства, като например тези на границите на
Съюза или на неговите съседи, свързани с кризисни и следкризисни ситуации или миграционен натиск,
— за да се насърчат нови ръководени от Съюза или международни инициативи или приоритети.

14 02 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

14 02 99 01

Приключване на предишни действия в рамките на програмата „Европейска политика за съседство и отношения с Русия“
(преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

2 386 617 319

2 840 723 605

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

2 422 104 175

2 693 161 815,—

Плащания

2 016 398 007,64

Забележки
Предишни статии и позиции (* частично прехвърлени)
01 03 06*

01 03 08*

13 03 64 03

22 04 01 01

22 04 01 02

22 04 01 03

22 04 01 04

22 04 02 02

22 04 02 03

22 04 03 01

22 04 03 03

22 04 03 04

22 04 20

22 04 51

22 04 02 01
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 99

(продължение)

14 02 99 01

(продължение)
Правно основание
Регламент (ЕИО) № 2210/78 на Съвета от 26 септември 1978 г. относно сключване на Споразумението за
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Народна демократична република Алжир (OВ L 263,
27.9.1978 г., стр. 1).
Регламент (ЕИО) № 2211/78 на Съвета от 26 септември 1978 г. относно сключване на Споразумение за сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Кралство Мароко (OВ L 264, 27.9.1978 г., стр. 1).
Регламент (ЕИО) № 2212/78 на Съвета от 26 септември 1978 г. относно сключване на Споразумението за
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Тунис (OВ L 265, 27.9.1978 г., стр. 1).
Регламент (ЕИО) № 2213/78 на Съвета от 26 септември 1978 г. относно сключване на Споразумението за
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Арабска република Египет (OВ L 266, 27.9.1978 г., стр.
1).
Регламент (ЕИО) № 2214/78 на Съвета от 26 септември 1978 г. относно сключване на Споразумението за
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Ливан (OВ L 267, 27.9.1978 г., стр. 1).
Регламент (ЕИО) № 2215/78 на Съвета от 26 септември 1978 г. относно сключване на Споразумение за сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Хашемитското кралство Йордания (OВ L 268, 27.9.1978 г., стр. 1).
Регламент (ЕИО) № 2216/78 на Съвета от 26 септември 1978 г. относно сключване на Споразумение за сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република (OВ L 269, 27.9.1978 г., стр. 1).
Регламент (ЕИО) № 3177/82 на Съвета от 22 ноември 1982 г. относно сключване на протокол за финансово и
техническо сътрудничество между Европейската икономическа общност и Народна демократична република Алжир
(OВ L 337, 29.11.1982 г., стр. 1).
Регламент (ЕИО) № 3178/82 на Съвета от 22 ноември 1982 г. относно сключване на протокол за финансово и
техническо сътрудничество между Европейската икономическа общност и Арабска република Египет (OВ L 337,
29.11.1982 г., стр. 8).
Регламент (ЕИО) № 3179/82 на Съвета от 22 ноември 1982 г. относно сключване на протокол за финансово и
техническо сътрудничество между Европейската икономическа общност и Хашемитското кралство Йордания (OВ L
337, 29.11.1982 г., стр. 15).
Регламент (ЕИО) № 3180/82 на Съвета от 22 ноември 1982 г. относно сключване на протокол за финансово и
техническо сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Ливан (OВ L 337, 29.11.1982 г.,
стр. 22).
Регламент (ЕИО) № 3181/82 на Съвета от 22 ноември 1982 г. относно сключване на протокол за финансово и
техническо сътрудничество между Европейската икономическа общност и Кралство Мароко (OВ L 337, 29.11.1982 г.,
стр. 29).
Регламент (ЕИО) № 3182/82 на Съвета от 22 ноември 1982 г. относно сключване на протокол за финансово и
техническо сътрудничество между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република (OВ L 337,
29.11.1982 г., стр. 36).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 99

(продължение)

14 02 99 01

(продължение)
Регламент (ЕИО) № 3183/82 на Съвета от 22 ноември 1982 г. относно сключване на протокол за финансово и
техническо сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Тунис (OВ L 337, 29.11.1982 г.,
стр. 43).
Решение 88/30/ЕИО на Съвета от 21 декември 1987 г. за сключване на протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Народна демократична република Алжир (OВ L 22,
27.1.1988 г., стр. 1).
Решение 88/31/ЕИО на Съвета от 21 декември 1987 г. за сключване на протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Арабска република Египет (OВ L 22, 27.1.1988 г., стр.
9).
Решение 88/32/ЕИО на Съвета от 21 декември 1987 г. за сключване на протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Хашемитското кралство Йордания (OВ L 22, 27.1.1988
г., стр. 17).
Решение 88/33/ЕИО на Съвета от 21 декември 1987 г. за сключване на протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Ливан (OВ L 22, 27.1.1988 г., стр. 25).
Решение 88/34/ЕИО на Съвета от 21 декември 1987 г. за сключване на протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Тунис (OВ L 22, 27.1.1988 г., стр. 33).
Решение 88/453/ЕИО на Съвета от 30 юни 1988 г. за сключване на протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Кралство Мароко (OВ L 224, 13.8.1988 г., стр. 32).
Решение 92/44/ЕИО на Съвета от 19 декември 1991 г. за сключване на протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Тунис (OВ L 18, 25.1.1992 г., стр. 34).
Решение 92/206/ЕИО на Съвета от 16 март 1992 г. за сключване на протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Народна демократична република Алжир (OВ L 94,
8.4.1992 г., стр. 13).
Решение 92/207/ЕИО на Съвета от 16 март 1992 г. за сключване на протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Арабска република Египет (OВ L 94, 8.4.1992 г., стр.
21).
Решение 92/208/ЕИО на Съвета от 16 март 1992 г. за сключване на протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Хашемитското кралство Йордания (OВ L 94, 8.4.1992
г., стр. 29).
Решение 92/209/ЕИО на Съвета от 16 март 1992 г. за сключване на протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Ливан (OВ L 94, 8.4.1992 г., стр. 37).
Регламент (EИО) № 1762/92 на Съвета от 29 юни 1992 г. относно прилагането на протоколите за финансово и
техническо сътрудничество, сключени между Общността и средиземноморски страни, които не са членове на
Общността (OВ L 181, 1.7.1992 г., стр. 1).
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(продължение)

14 02 99

(продължение)

14 02 99 01

(продължение)
Решение 92/548/ЕИО на Съвета от 16 ноември 1992 г. за сключване на протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Кралство Мароко (OВ L 352, 2.12.1992 г., стр. 13).
Решение 92/549/ЕИО на Съвета от 16 ноември 1992 г. за сключване на протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република (OВ L 352, 2.12.1992 г.,
стр. 21).
Решение 94/67/ЕО на Съвета от 24 януари 1994 г. за сключване на протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република (OВ L 32, 5.2.1994 г.,
стр. 44).
Регламент (ЕО) № 1734/94 на Съвета от 11 юли 1994 г. за финансово и техническо сътрудничество със Западния бряг и
Ивицата Газа (OВ L 182, 16.7.1994 г., стр. 4).
Регламент (ЕО) № 213/96 на Съвета от 29 януари 1996 г. за прилагане на финансовия инструмент за инвестиционните
партньори на Европейските общности за страните от Латинска Америка, Азия, Средиземноморския регион и Южна
Африка (OВ L 28, 6.2.1996 г., стр. 2).
Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи
разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство (OВ L 310, 9.11.2006 г., стр.
1).
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999
(ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).
Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“
— програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения
№ 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).
Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални
разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално
сътрудничество“ (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 259).
Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Европейски
инструмент за съседство (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 27).
Актове за справка
Регламент за изпълнение (ЕС) № 897/2014 на Комисията от 18 август 2014 г. за определяне на специални разпоредби
за изпълнението на програми за трансгранично сътрудничество, финансирани по Регламент (ЕС) № 232/2014 на
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски инструмент за съседство (ОВ L 244, 19.8.2014 г., стр.
12).
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 99

(продължение)

14 02 99 02

Приключване на предишни инструменти за сътрудничество за развитие (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

2 501 419 000

3 226 361 217

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

2 840 564 239

3 131 322 512,74

Плащания

2 504 241 079,44

Забележки
Предишни статии и позиции (* частично прехвърлени)
01 03 06*

01 03 08*

21 02 01

21 02 02

21 02 03

21 02 04

21 02 05

21 02 06

21 02 07 01

21 02 07 01

21 02 07 02

21 02 07 03

21 02 07 04

21 02 07 05

21 02 08 01

21 02 08 02

21 02 09

21 02 20

21 02 51 01

21 02 51 02

21 02 51 03

21 02 51 04

21 02 51 05

21 02 51 06

21 02 51 07

21 02 51 08

Правно основание
Регламент (ЕО) № 856/1999 на Съвета от 22 април 1999 г. относно установяване на специална рамка за подпомагане
на традиционните доставчици на банани от страните от АКТБ (ОВ L 108, 27.4.1999 г., стр. 2).
Регламент (ЕО) № 491/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за създаване на програма за
техническа и финансова помощ в полза на трети страни в областта на миграцията и на убежището (AENEAS) (ОВ L 80,
18.3.2004 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов
инструмент за сътрудничество за развитие (ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41).
Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“
— програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения
№ 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).
Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов
инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014—2020 г. (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 44).
Актове за справка
Стратегическо партньорство Африка—ЕС, съвместна стратегия Африка—ЕС, приета на срещата на високо равнище в
Лисабон, 8—9 декември 2007 г.
Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 3 август 2005 г., озаглавено „Външни дейности чрез
тематични програми в рамките на бъдещите финансови перспективи 2007—2013 г.“ (COM(2005)0324).
Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 25 януари 2006 г., озаглавено „Тематична програма
за сътрудничество с трети страни в областта на миграцията и убежището“ (COM(2006)0026).
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(продължение)

14 02 99

(продължение)

14 02 99 02

(продължение)
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите от 13 октомври 2011 г., озаглавено „Засилване на влиянието на политиката на ЕС за развитие:
програма за промяна“ (COM(2011)0637).

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите от 18 ноември 2011 г., озаглавено „Глобалният подход към миграцията и мобилността“ (COM
(2011)0743).

14 02 99 03

Приключване на отношения с трети държави по линия на инструмента за партньорство и финансовия инструмента за
сътрудничество с индустриализираните страни (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

133 201 130

Поети задължения

156 145 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

127 102 724

143 165 863,31

Плащания

128 702 651,32

Забележки

Предишни статии и позиции
19 05 01

19 05 20

19 05 51

21 09 51 01

21 09 51 02

21 09 51 03

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1934/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно създаването на финансов инструмент за
сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход (ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 41).

Регламент (EС) № 1338/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1934/2006 на Съвета относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и
други страни и територии с нисък доход (OВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 21).

Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“
— програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения
№ 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

Регламент (ЕС) № 234/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за
партньорство за сътрудничество с трети държави (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 77).
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ГЛАВА 14 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИССРМС)
(продължение)

14 02 99

(продължение)

14 02 99 04

Приключване на Европейския инструмент за демокрация и права на човека и на предишни действия в областта на
мисиите за наблюдение на избори (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

133 000 000

Поети задължения

184 656 707

Плащания

163 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

167 347 350,—

Плащания

150 393 733,54

Забележки
Предишни статии
19 04 01

19 04 51

21 04 01

21 04 51

Правно основание
Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно създаване на
финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (OВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 235/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов
инструмент за демокрация и права на човека по света (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 85).

14 02 99 05

Приключване на предишни действия в областта на глобалните заплахи за сигурността, реагирането и готовността за
реагиране при кризи (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

242 000 000

Поети задължения

383 107 177

Плащания

339 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

366 237 177,—

Плащания

307 972 909,60

Забележки
Предишни статии
19 02 01

19 02 02

19 02 51

21 05 01

21 05 51

Правно основание
Регламент (EО) № 1724/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2001 г. относно действията срещу
противопехотните мини в развиващите се страни (OВ L 234, 1.9.2001 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1725/2001 на Съвета от 23 юли 2001 г. относно действията за обезвреждане на противопехотни
мини в други трети страни, освен развиващи се страни (ОВ L 234, 1.9.2001 г., стр. 6).
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(продължение)

14 02 99

(продължение)

14 02 99 05

(продължение)
Регламент (EО) № 1717/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на инструмент
за стабилност (ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент,
допринасящ за стабилността и мира (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 1).
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ГЛАВА 14 03 — ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019
% Плащания
2019/2021

ФР
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

14 03

ХУМАНИТАРНА
ПОМОЩ

14 03 01

Хуманитарна помощ

6

1 416 512 450

1 820 000 000

1 527 234 779

14 03 02

Предотвратяване на
бедствия, намаляване
на риска от бедствия
и повишаване на под
готвеността за тях

6

75 000 000

68 615 000

50 000 000

1 491 512 450

1 888 615 000

1 577 234 779

Глава 14 03 — Общо

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 212 000 000 1 907 222 254,05 1 684 748 412,45

53 700 000

50 000 000,—

92,57

46 201 740,29

67,33

1 265 700 000 1 957 222 254,05 1 730 950 152,74

91,65

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на оперативните разходи, свързани с хуманитарната
помощ, предотвратяването на бедствия, намаляването на риска от бедствия и готовността в трети държави.
Помощта се предоставя на жертвите без дискриминация или неблагоприятни разграничения въз основа на тяхната раса,
етнически произход, религия, увреждания, пол, възраст, гражданство или политическа принадлежност. Тази помощ се
предоставя в съответствие с международното хуманитарно право и не следва да подлежи на ограничения, налагани от
други донори партньори, докато това е необходимо с оглед на удовлетворяване на хуманитарните потребности,
пораждани от такива ситуации.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, страни кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Правно основание
Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ (ОВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1).

14 03 01

Хуманитарна помощ

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 416 512 450

Плащания

1 820 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

1 527 234 779

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

1 212 000 000

1 907 222 254,05

Плащания

1 684 748 412,45
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ГЛАВА 14 03 — ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ (продължение)

14 03 01

(продължение)
Забележки
Предишна статия
23 02 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансирането на хуманитарни операции и операции, свързани
с хранителна помощ от хуманитарно естество, за хора в трети страни, които са жертви на конфликти или бедствия,
природни или предизвикани от човека (войни, бойни действия и т.н.), или съпоставими с тях извънредни ситуации, в
продължение на толкова време, колкото е необходимо за посрещане на хуманитарните нужди, които тези ситуации
пораждат.
Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на закупуването и доставката на всякакви стоки или
оборудване, необходими за изпълнението на операции за хуманитарна помощ и помощ за храна, включително за
построяване на жилища или убежища за засегнатите групи от лица, за краткосрочни операции по възстановяване и
реконструкция, по-конкретно на инфраструктурата и оборудването, разходи, свързани с външен, експатриран или
местен персонал, складиране, международен и национален превоз, логистична подкрепа и разпределение на помощите,
както и за всяка друга дейност, насочена към улесняване на свободния достъп за лицата, които получават помощта.
Този бюджетен кредит може също да покрива всякакви други разходи, пряко свързани с провеждането на операции за
хуманитарна помощ, като техническа помощ в рамките на изискваните срокове, и по начин, който отговаря на нуждите
на получателите, изпълнява изискването за постигане на възможно най-голяма ефективност на разходите и осигурява
по-голяма прозрачност.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

14 03 02

4 000 000 3 3 0, 3 3 8, 3 3 9, 6 5 0 1

Предотвратяване на бедствия, намаляване на риска от бедствия и повишаване на подготвеността за
тях

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

75 000 000

Забележки
Предишна статия
23 02 02

Плащания

68 615 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

50 000 000

Плащания

53 700 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

50 000 000,—

Плащания

46 201 740,29
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ГЛАВА 14 03 — ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ (продължение)

14 03 02

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансирането на операции на държавно, регионално и
световно равнище за подготвяне на реакцията и смекчаване на въздействието от бедствия, причинени от бързи и бавни
природни опасности (като наводнения, циклони, земетресения, суша, покачване на морското равнище), или сравними
извънредни ситуации, причинени от други заплахи (като насилие, конфликти, промишлени опасности, опасности,
свързани със здравето, включително епидемии). Този бюджетен кредит е предназначен да осигури разработването на
подходящи мерки за готовност, като например системи за ранно предупреждение, закупуване и транспортиране на
оборудване (ако е необходимо), планове за действие при извънредни ситуации и изграждане на капацитет на
националните и местните заинтересовани страни.
Този бюджетен кредит може също да покрива всички други разходи, пряко свързани с осъществяването на операции за
готовност при бедствия, като например:
— финансиране на научни изследвания, при които се генерират данни и знания в подкрепа на по-добрата готовност,
— създаване на запаси от стоки и оборудване за извънредни ситуации за използване във връзка с операции за
хуманитарна помощ,
— техническа помощ, необходима за изготвяне и изпълнение на проекти за готовност при бедствия, по-специално
разходи за покриване на разноски по договори на индивидуални експерти в тази област и разходи за
инфраструктура и логистична подкрепа, покрити от сметки за авансови средства и разрешавания на разходи — от
отдели на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на различни места по света.
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на цялостни действия на Съюза, чрез които да се ограничат и
управляват последиците от изменението на климата за уязвимото население в развиващите се страни, включително за
разселените лица в контекста на бедствията и на изменението на климата.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

100 000 6 5 0 1
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ГЛАВА 14 04 — ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019
% Плащания
2019/2021

ФР
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

14 04

ОБЩА ВЪНШНА
ПОЛИТИКА И ПОЛИ
ТИКА НА СИГУРНОСТ

14 04 01

Гражданско измере
ние на общата поли
тика за сигурност и
отбрана (ОПСО)

14 04 01 01

EULEX Kosovo

6

79 893 015

75 847 798

79 000 000

74 050 000

59 965 885,83

64 175 067,62

14 04 01 02

Мисия за наблюдение в
Грузия

6

22 248 687

19 723 461

22 000 000

37 750 000

17 821 789,02

0,—

Други мисии по линия
на гражданското измере
ние на ОПСО

6

188 507 060

187 091 235

190 427 000

180 000 000

220 095 275,97

197 865 482,97

Спешни мерки по линия
на гражданското измере
ние на ОПСО

6

11 124 344

0,—

0,—

Подготвителни мерки по
линия на гражданското
измерение на ОПСО

6

1 011 304

303 391

1 000 000

350 000

65 204,99

134 054,99

44,19

302 784 410

282 965 885

303 427 000

292 150 000

297 948 155,81

262 174 605,58

92,65

14 04 01 03

14 04 01 04

14 04 01 05

Статия 14 04 01 —
Междинен сбор
14 04 02

14 04 03

p.m.

11 000 000

p.m.

84,61

105,76

Специални предста
вители на Европейс
кия съюз

6

20 226 079

18 203 472

20 000 000

14 000 000

19 009 349,32

17 585 371,91

96,60

Неразпространение
на оръжия за масово
унищожение и
разоръжаване

6

28 316 511

26 898 713

28 000 000

22 000 000

25 899 494,87

28 440 022,51

105,73

351 327 000

328 068 070

351 427 000

328 150 000

342 857 000,—

308 200 000,—

93,94

Глава 14 04 — Общо

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на мерки и операции за управление на кризи по
линия на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), на разходи, свързани с назначаването на
специални представители на Европейския съюз (СПЕС), както и на мерки, които допринасят за неразпространението на
оръжия за масово унищожение (ядрени, химически и биологични).

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, страни кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
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ГЛАВА 14 04 — ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ (продължение)

Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 52, параграф 1, буква ж) от него.

Актове за справка
Междуинституционално споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския
съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто
финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови
собствени ресурси (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 28).

14 04 01

Гражданско измерение на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО)

Забележки
В тази статия попадат мерките за управление на кризи в областта на ОВППС и операциите в областта на наблюдението и
проверката на мирни процеси, разрешаването на конфликти и други дейности по стабилизиране, върховенството на
закона и полицейските мисии. Могат да бъдат въведени операции за наблюдение на граничните пунктове, на
споразумения за мир или примирие или на развитието на политическата ситуация и състоянието на сигурността в
по-общ план. Както при всички дейности, финансирани по тази глава, съответните мерки трябва да бъдат от цивилен
характер.

14 04 01 01

EULEX Kosovo
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

79 893 015

Плащания

75 847 798

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

79 000 000

Плащания

74 050 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

59 965 885,83

Плащания

64 175 067,62

Забележки
Предишна позиция
19 03 01 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по мисията на Европейския съюз в областта на
върховенството на закона в Косово, в съответствие със съответното правно основание, прието от Съвета. Той е
предназначен също за разходите за специализираните състави за Косово.
Правно основание
Съвместно действие 2008/124/ОВППС на Съвета от 4 февруари 2008 г. относно мисията на Европейския съюз в
областта на върховенството на закона в Косово, EULEX Kosovo (ОВ L 42, 16.2.2008 г., стр. 92).
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ГЛАВА 14 04 — ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ (продължение)

14 04 01

(продължение)

14 04 01 02

Мисия за наблюдение в Грузия
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

22 248 687

19 723 461

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

22 000 000

Плащания

37 750 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

17 821 789,02

0,—

Забележки
Предишна позиция
19 03 01 01

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия в
съответствие със съответното правно основание, прието от Съвета.
Правно основание
Решение 2010/452/ОВППС на Съвета от 12 август 2010 г. относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в
Грузия, EUMM Georgia (OВ L 213, 13.8.2010 г., стр. 43).

14 04 01 03

Други мисии по линия на гражданското измерение на ОПСО
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

188 507 060

Плащания

187 091 235

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

190 427 000

Плащания

180 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

220 095 275,97

Плащания

197 865 482,97

Забележки
Предишни позиции
19 03 01 03

19 03 01 04

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по други мерки и операции по управление на кризи,
различни от EULEX Косово, специализираните състави за Косово, EUMM Грузия. Той е предназначен и за осигуряване
на функционирането на секретариата на Европейския колеж по сигурност и отбрана и на неговата модерна онлайн
система за дистанционно обучение, както и разходите за склада на гражданските мисии в контекста на ОПСО.
Правно основание
Съвместно действие 2005/889/ОВППС на Съвета от 12 декември 2005 г. за създаване на мисия на Европейския съюз за
подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah) (OВ L 327, 14.12.2005 г., стр. 28).
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ГЛАВА 14 04 — ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ (продължение)

14 04 01

(продължение)

14 04 01 03

(продължение)
Решение 2012/389/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 г. относно мисията на Европейския съюз за изграждане на
регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR) (OВ L 187, 17.7.2012 г., стр. 40).
Решение 2012/392/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 г. относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в
Нигер (EUCAP Sahel Niger) (ОВ L 187, 17.7.2012 г., стр. 48).
Решение 2013/233/ОВППС на Съвета от 22 май 2013 г. относно мисията на Европейския съюз за подкрепа за
интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya) (ОВ L 138, 24.5.2013 г., стр. 15).
Решение 2013/354/ОВППС на Съвета от 3 юли 2013 г. относно полицейската мисия на Европейския съюз за
палестинските територии (EUPOL COPPS) (OВ L 185, 4.7.2013 г., стр. 12).
Решение 2014/219/ОВППС на Съвета от 15 април 2014 г. относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в
Мали (EUCAP Sahel Mali) (OВ L 113, 16.4.2014 г., стp. 21).
Решение (ОВППС) 2017/1869 на Съвета от 16 октомври 2017 г. относно консултативна мисия на Европейския съюз за
подкрепа на реформата в сектора за сигурност в Ирак (EUAM Iraq) (ОВ L 266, 17.10.2017 г., стр. 12).
Решение (ОВППС) 2018/653 на Съвета от 26 април 2018 г. за създаване на складова база за граждански мисии за
управление на кризи (OB L 108, 27.4.2018 г., стр. 22).
Решение (ОВППС) 2019/2110 на Съвета от 9 декември 2019 г. относно консултативна мисия на Европейския съюз по
линия на ОПСО в Централноафриканската република (EUAM RCA) (OВ L 318, 10.12.2019 г., стр. 141).
Решение (ОВППС) 2020/1131 на Съвета от 30 юли 2020 година за започване на консултативна мисия на Европейския
съюз по линия на ОПСО в Централноафриканската република (EUAM RCA) (ОB L 247, 31.7.2020 г., стр. 16).
Решение (ОВППС) 2020/1465 на Съвета от 12 октомври 2020 година относно действие на Европейския съюз в
подкрепа на Механизма за проверки и инспекции на ООН в Йемен (OВ L 335, 13.10.2020 г., стр. 13).
Решение (ОВППС) 2020/1515 на Съвета от 19 октомври 2020 г. за създаване на Европейски колеж по сигурност и
отбрана (ЕКСО) и за отмяна на Решение (ОВППС) 2016/2382 (OВ L 348, 20.10.2020 г., стр. 1)..

14 04 01 04

Спешни мерки по линия на гражданското измерение на ОПСО
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

11 124 344

Забележки
Предишна позиция
19 03 01 05

Плащания

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

11 000 000

Плащания

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—
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(продължение)

14 04 01 04

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансирането на всички непредвидени мерки по статия 19 03
01, за които е взето решение в хода на финансовата година и които трябва да се приложат спешно.
Тази статия има също за цел да бъде елемент на гъвкавост в бюджета за ОВППС, както е описано в Междуинститу
ционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия
относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно
новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (ОВ L 433 I,
22.12.2020 г., стр. 28).

14 04 01 05

Подготвителни мерки по линия на гражданското измерение на ОПСО
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 011 304

Бюджетни кредити 2020

Плащания

303 391

Поети задължения

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

350 000

Поети задължения

65 204,99

Плащания

134 054,99

Забележки
Предишна позиция
19 03 01 06

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходи, свързани със задачи, произтичащи от прерогативите
на Комисията на институционално равнище, и в рамките на специфичните правомощия, предоставени ѝ пряко с
член 210, параграф 2 и член 214, параграф 6 от ДФЕС, както е посочено в член 58, параграф 2, буква г) от
Финансовия регламент, по-специално за покриване на финансирането на подготвителни мерки за установяване на
условията за действия на Съюза в областта на ОВППС и на приемането на необходимите правни инструменти. Той
може да покрива мерки за оценка и анализ (предварителна оценка на средствата, специфични проучвания,
организиране на срещи, проучвания на място). В областта на операциите на Съюза по управление на кризи, и
по-специално по отношение на СПЕС, подготвителните мерки могат, inter alia, да служат за оценяване на оперативните
нужди за планирано действие, за осигуряване на бързо първоначално разгръщане на персонал и ресурси (например
разходи за мисии, закупуване на оборудване, предварително финансиране на текущи и застрахователни разходи в
началната фаза) или за предприемане на необходимите мерки на място за подготовка за започване на операцията. Те
може също така да обхващат експертите, подпомагащи операции на Съюза по управление на кризи във връзка със
специфични технически въпроси (например установяване и оценка на нуждите от доставки), или обучението по
сигурност за служителите, които ще участват в мисия по ОВППС/екип на СПЕС.
Правно основание
Подготвителни мерки по смисъла на член 58, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския
парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за
изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС)
№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна
на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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Специални представители на Европейския съюз

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

20 226 079

Плащания

18 203 472

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

20 000 000

Плащания

14 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

19 009 349,32

Плащания

17 585 371,91

Забележки
Предишна позиция
19 03 01 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи, свързани с назначаването на специални
представители (СПЕС) на Европейския съюз в съответствие с член 33 от ДЕС.
СПЕС следва да се назначават, като се спазват надлежно политиките на равенство между половете и на включването на
принципа за равенство между половете, и следователно следва да се насърчава назначаването на жени като СПЕС.
Този бюджетен кредит покрива разходите за заплати на СПЕС, за екипите им и/или за обслужващите структури,
включително разходи за персонал освен тези, свързани с персонала, командирован от държавите членки или
институциите на Съюза. Той покрива също разходите за проекти, изпълнявани под пряката отговорност на СПЕС.

Правно основание
Решение (ОВППС) 2018/904 на Съвета от 25 юни 2018 г. за удължаване на мандата на специалния представител на
Европейския съюз за Централна Азия (OВ L 161, 26.6.2018 г., стр. 12).
Решение (ОВППС) 2018/905 на Съвета от 25 юни 2018 г. за удължаване на мандата на специалния представител на
Европейския съюз за Африканския рог (OВ L 161, 26.6.2018 г., стр. 16).
Решение (ОВППС) 2018/906 на Съвета от 25 юни 2018 г. за удължаване на мандата на специалния представител на
Европейския съюз за Сахел (OВ L 161, 26.6.2018 г., стр. 22).
Решение (ОВППС) 2018/907 на Съвета от 25 юни 2018 г. за удължаване на мандата на специалния представител на
Европейския съюз за Южен Кавказ и за кризата в Грузия (OВ L 161, 26.6.2018 г., стр. 27).
Решение (ОВППС) 2018/1248 на Съвета от 18 септември 2018 г. за назначаване на специален представител на
Европейския съюз за близкоизточния мирен процес (OВ L 235, 19.9.2018 г., стр. 9).
Решение (ОВППС) 2019/346 на Съвета от 28 февруари 2019 г. за назначаване на специален представител на
Европейския съюз за правата на човека (OВ L 62, 1.3.2019 г., стр. 12).
Решение (ОВППС) 2019/1340 на Съвета от 8 август 2019 г. за назначаване на специален представител на Европейския
съюз в Босна и Херцеговина (OВ L 209, 9.8.2019 г., стр. 10).
Решение (ОВППС) 2020/489 на Съвета от 2 април 2020 г. за назначаване на специалния представител на Европейския
съюз за диалога Белград – Прищина и други регионални въпроси за Западните Балкани (OВ L 105, 3.4.2020 г., стр. 3).
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(продължение)
Решение (ОВППС) 2020/1135 на Съвета от 30 юли 2020 г. за назначаване на специален представител на Европейския
съюз в Косово (OВ L 247, 31.7.2020 г., стр. 25).

14 04 03

Неразпространение на оръжия за масово унищожение и разоръжаване

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

28 316 511

Плащания

26 898 713

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

28 000 000

Плащания

22 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

25 899 494,87

Плащания

28 440 022,51

Забележки
Предишна статия
19 03 02

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на мерки, допринасящи за неразпространението на оръжия за
масово унищожение (ядрени, химически, биологични), предимно в рамките на стратегията на Съюза срещу
разпространението на оръжия за масово унищожение от декември 2003 г. Това включва подкрепа за мерки, прилагани
в тази област от международни организации.
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на мерки, допринасящи за неразпространението на
конвенционални оръжия, и на операции за борба с дестабилизиращото натрупване и трафика на малки оръжия и леко
въоръжение (МОЛВ). Това включва подкрепа за мерки, прилагани в тази област от международни организации.

Правно основание
Решение 2014/912/ОВППС на Съвета от 15 декември 2014 г. в подкрепа на действията в областта на физическата
сигурност и управлението на запасите (ФСУЗ) с цел намаляване на риска от незаконна търговия с малки оръжия и леки
въоръжения (МОЛВ) и боеприпаси за тях в региона на Сахел (OВ L 360, 17.12.2014 г., стp. 30).
Решение 2014/913/ОВППС на Съвета от 15 декември 2014 г. за подкрепа на Хагския кодекс за поведение и
неразпространението на балистични ракети в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението
на оръжия за масово унищожение (OВ L 360, 17.12.2014 г., стp. 44).
Решение (ОВППС) 2015/203 на Съвета от 9 февруари 2015 г. в подкрепа на предложението на Съюза за международен
кодекс за поведение при дейности в космическото пространство като принос към мерките за прозрачност и изграждане
на доверие при дейности в космическото пространство (ОВ L 33, 10.2.2015 г., стр. 38).
Решение (ОВППС) 2015/259 на Съвета от 17 февруари 2015 г. в подкрепа на дейностите на Организацията за забрана
на химическото оръжие (ОЗХО) в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия
за масово унищожение (ОВ L 43, 18.2.2015 г., стр. 14).
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Решение (ОВППС) 2015/2215 на Съвета от 30 ноември 2015 г. в подкрепа на Резолюция 2235 (2015) на ССООН за
създаване на съвместен механизъм за разследване между ОЗХО и ООН с цел идентифициране на извършителите на
химически атаки в Сирийската арабска република (ОВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 51).
Решение (ОВППС) 2016/51 на Съвета от 18 януари 2016 г. за подкрепа на Конвенцията за забрана на биологични и
токсични оръжия в рамките на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (ОВ L
12, 19.1.2016 г., стр. 50).
Решение (ОВППС) 2016/2001 на Съвета от 15 ноември 2016 г. относно принос на Съюза за създаването и сигурното
управление на банка за нискообогатен уран под контрола на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в
рамките на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (ОВ L 308, 16.11.2016 г.,
стр. 22).
Решение (ОВППС) 2016/2356 на Съвета от 19 декември 2016 г. в подкрепа на дейностите на SEESAC по разоръжаване
и контрол на оръжията в Югоизточна Европа в рамките на Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и
трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях (ОВ L 348, 21.12.2016 г., стр. 60).
Решение (ОВППС) 2017/633 на Съвета от 3 април 2017 г. в подкрепа на Програмата за действие на Организацията на
обединените нации за предотвратяване, борба и премахване на незаконната търговия с малки оръжия и леки
въоръжения във всичките ѝ аспекти (ОВ L 90, 4.4.2017 г., стр. 12).
Решение (ОВППС) 2017/809 на Съвета от 11 май 2017 г. в подкрепа на изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на
Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации относно неразпространението на оръжия за масово
унищожение и средствата за доставянето им (ОВ L 121, 12.5.2017 г., стр. 39).
Решение (ОВППС) 2017/915 на Съвета от 29 май 2017 г. относно информационни дейности на Съюза в подкрепа на
прилагането на Договора за търговията с оръжие (ОВ L 139, 30.5.2017 г., стр. 38).
Решение (ОВППС) 2017/1252 на Съвета от 11 юли 2017 г. в подкрепа на укрепването на химичната безопасност и
сигурност в Украйна с оглед изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на ООН относно
неразпространението на оръжия за масово унищожение и средствата за доставянето им (ОВ L 179, 12.7.2017 г., стр. 8).
Решение (ОВППС) 2017/1424 на Съвета от 4 август 2017 г. в подкрепа на дейностите на ОССЕ за намаляване на риска
от незаконен трафик и прекомерно натрупване на малки оръжия и леко въоръжение и на конвенционални боеприпаси в
бившата югославска република Македония и Грузия (ОВ L 204, 5.8.2017 г., стр. 82).
Решение (ОВППС) 2017/1428 на Съвета от 4 август 2017 г. в подкрепа на изпълнението на плана за действие от
Мапуто за прилагане на Конвенцията от 1997 г. за забрана на използването, складирането, производството и трансфера
на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (ОВ L 204, 5.8.2017 г., стр. 101).
Решение (ОВППС) 2017/2283 на Съвета от 11 декември 2017 г. за подкрепа на глобален механизъм за докладване
относно незаконни малки оръжия и леки въоръжения и други незаконни конвенционални оръжия и боеприпаси, с цел
намаляване на риска за незаконна търговия с тях ( „iTrace III“) (ОВ L 328, 12.12.2017 г., стр. 20).
Решение (ЕС) 2017/2284 на Съвета от 11 декември 2017 г. за предоставяне на подкрепа за държавите от регионите на
Африка, Азия и Тихоокеанския басейн, Латинска Америка и Карибския басейн за участие в консултативния процес на
експертната подготвителна група на високо равнище относно договор за забрана на разпадащи се материали (ОВ L 328,
12.12.2017 г., стр. 32).
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Решение (ОВППС) 2017/2302 на Съвета от 12 декември 2017 г. в подкрепа на дейностите на ОЗХО за подпомагане на
операциите по почистване на бившия обект за съхранение на химическо оръжие в Либия в рамките на изпълнението на
Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (ОВ L 329, 13.12.2017 г., стр. 49).
Решение на Съвета (ОВППС) 2017/2303 от 12 декември 2017 г. в подкрепа на непрекъснатото прилагане на Резолюция
2118 (2013) на Съвета за сигурност на ООН и на Решението EC-M-33/DEC.1 на Изпълнителния съвет на ОЗХО
относно унищожаването на сирийските химически оръжия в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу
разпространението на оръжия за масово унищожение (ОВ L 329, 13.12.2017 г., стр. 55).
Решение (ОВППС) 2017/2370 на Съвета от 18 декември 2017 г. за подкрепа на Хагския кодекс за поведение срещу
разпространението на балистични ракети в рамките на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за
масово унищожение (OВ L 337, 19.12.2017 г., стp. 28).
Решение (ОВППС) 2018/299 на Съвета от 26 февруари 2018 г. за популяризиране на Европейската мрежа от
независими експертни центрове по въпросите на неразпространението и разоръжаването в подкрепа на изпълнението
на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (OB L 56, 28.2.2018 г., стр. 46).
Решение (ОВППС) 2018/1788 на Съвета от 19 ноември 2018 г. в подкрепа на Центъра за Югоизточна и Източна Европа
за контрол на малките оръжия и леките въоръжения (SEESAC) относно прилагането на регионалната пътна карта за
борба с незаконния трафик на оръжия в Западните Балкани (OB L 293, 20.11.2018 г., стр. 11).
Решение (ОВППС) 2018/1789 на Съвета от 19 ноември 2018 г. в подкрепа на борбата с незаконната търговия и
разпространение на малки оръжия и леки въоръжения в държавите-членки на Лигата на арабските държави (OB L
293, 20.11.2018 г., стр. 24).
Решение (ОВППС) 2018/1939 на Съвета от 10 декември 2018 г. относно подкрепата от Съюза за всеобщото приемане и
ефективното прилагане на Международната конвенция за предотвратяването на актове на ядрен тероризъм (OB L 314,
11.12.2018 г., стр. 41).
Решение (ОВППС) 2018/2010 на Съвета от 17 декември 2018 г. в подкрепа на борбата с незаконното разпространение
и трафика на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и боеприпаси за тях и тяхното въздействие в Латинска Америка
и Карибския басейн в рамките на Стратегията на ЕС срещу незаконните огнестрелни оръжия, малки оръжия и леки
въоръжения и боеприпаси за тях „Гарантиране на сигурността на оръжията и защитата на гражданите“ (OB L 322,
18.12.2018 г., стр. 27).
Решение (ОВППС) 2018/2011 на Съвета от 17 декември 2018 г. в подкрепа на интегрирането на политики, програми и
действия за равенство между половете в борбата с трафика и злоупотребата с малки оръжия, в съответствие с Програмата
за жените, мира и сигурността (OB L 322, 18.12.2018 г., стр. 38).
Решение (ОВППС) 2019/97 на Съвета от 21 януари 2019 г. за подкрепа на Конвенцията за забрана на биологични и
токсични оръжия в рамките на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (ОВ L
19, 22.1.2019 г., стр. 11).
Решение (ОВППС) 2019/538 на Съвета от 1 април 2019 г. в подкрепа на дейностите на Организацията за забрана на
химическото оръжие (ОЗХО) в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за
масово унищожение (ОВ L 93, 2.4.2019 г., стр. 3).
Решение (ОВППС) 2019/615 на Съвета от 15 април 2019 г. относно подкрепата на Съюза за дейностите, предшестващи
Конференцията за преглед на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2020 г. (ОВ
L 105, 16.4.2019 г., стр. 25).
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ГЛАВА 14 04 — ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ (продължение)

14 04 03

(продължение)
Решение (ОВППС) 2019/938 на Съвета от 6 юни 2019 г. в подкрепа на процес на изграждане на доверие с цел
установяване в Близкия изток на зона, свободна от ядрени оръжия и всякакви други оръжия за масово унищожение
(ОВ L 149, 7.6.2019 г., стр. 63).
Решение (ОВППС) 2019/1296 на Съвета от 31 юли 2019 г. в подкрепа на укрепването на биологичната безопасност и
сигурност в Украйна в съответствие с изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на ООН относно
неразпространението на оръжия за масово унищожение и средствата за доставянето им (ОВ L 204, 2.8.2019 г., стр. 29).
Решение (ОВППС) 2019/1298 на Съвета от 31 юли 2019 г. в подкрепа на диалога и сътрудничеството между Африка,
Китай и Европа за предотвратяване на отклоняването на оръжия и боеприпаси в Африка (ОВ L 204, 2.8.2019 г., стр.
37).
Решение (ОВППС) 2019/2009 на Съвета от 2 декември 2019 г. в подкрепа на усилията на Украйна за борба с
незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества в сътрудничество с ОССЕ (ОВ L 312, 3.12.2019 г., стр.
42).
Решение (ОВППС) 2019/2108 на Съвета от 9 декември 2019 г. в подкрепа на укрепването на биологичната безопасност
и сигурност в Латинска Америка в съответствие с изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на
ООН относно неразпространението на оръжия за масово унищожение и средствата за доставянето им (ОВ L 318,
10.12.2019 г., стр. 123).
Решение (ОВППС) 2019/2111 на Съвета от 9 декември 2019 г. в подкрепа на дейността на SEESAC по разоръжаване и
контрол над въоръженията в Югоизточна Европа за намаляване на заплахата от незаконни малки оръжия и леки
въоръжения и боеприпаси за тях (ОВ L 318, 10.12.2019 г., стр. 147).
Решение (ОВППС) 2019/2191 на Съвета от 19 декември 2019 г. в подкрепа на глобален механизъм за докладване
относно незаконни конвенционални оръжия и боеприпаси за тях с цел намаляване на риска от отклоняването и
незаконния им трансфер (iTrace IV) (ОВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 53).
Решение (ОВППС) 2020/732 на Съвета от 2 юни 2020. за подкрепа на механизма на генералния секретар на ООН за
разследване на предполагаемо използване на химическо и биологично или токсично оръжие (OВ L 172I, 3.6.2020 г.,
стр. 5).
Решение (ОВППС) 2020/755 на Съвета от 8 юни 2020 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2016/2383 за подкрепа от
Съюза на дейностите на Международната агенция за атомна енергия в областите на ядрената сигурност и в рамките на
изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (OВ L 179I,
9.6.2020 г., стр. 2).
Решение (ОВППС) 2020/901 на Съвета от 29 юни 2020 г. относно подкрепата от страна на Съюза за дейностите на
Подготвителната комисия на Организацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ОДВЗЯО) с оглед
укрепване на капацитета ѝ за наблюдение и контрол и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу
разпространението на оръжия за масово унищожение (OВ L 207, 30.6.2020 г., стр. 15).
Решение (ОВППС) 2020/979 на Съвета от 7 юли 2020 г. в подкрепа на разработването на международно призната
система за валидиране на управлението на оръжията и боеприпасите съгласно отворените международни стандарти (ОВ
L 218, 8.7.2020 г., стр. 1).
Решение (ОВППС) 2020/1464 на Съвета от 12 октомври 2020 г. за насърчаване на ефективния контрол върху износа на
оръжие (OВ L 335, 13.10.2020 г., стр. 3).
Решение (ОВППС) 2020/1656 на Съвета от 6 ноември 2020 г. за подкрепа от Съюза за дейностите на Международната
агенция за атомна енергия (МААЕ) в областите на ядрената сигурност и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС
срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (OВ L 372I, 9.11.2020 г., стр. 4).
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ГЛАВА 14 05 — ОТВЪДМОРСКИ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Плащания

14 05

ОТВЪДМОРСКИ
СТРАНИ И ТЕРИТО
РИИ

14 05 01

Всички отвъд
морски страни и
територии

6

5 159 729

p.m.

Отвъдморски
страни и терито
рии, с изключение
на Гренландия

6

30 255 461

p.m.

14 05 03

Гренландия

6

30 255 461

14 05 99

Приключване на
предишни про
грами и дейности

14 05 02

14 05 99 01 Приключване на
сътрудничеството с
Гренландия (преди
2021 г.)
Статия 14 05 99 —
Междинен сбор
Глава 14 05 —
Общо

6

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

24 204 369

p.m.

7 894 000

33 220 000

33 104 000

32 640 000,—

29 137 600,—

369,11

p.m.

7 894 000

33 220 000

33 104 000

32 640 000,—

29 137 600,—

369,11

32 098 369

33 220 000

33 104 000

32 640 000,—

29 137 600,—

90,78

65 670 651

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на оперативни разходи, свързани с действия,
извършвани по силата на новото решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии (ОСТ)
към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство
Дания, от друга страна, чиято обща цел е да се насърчи икономическото и социалното развитие на ОСТ и да се
установят тесни икономически връзки между тях и Съюза като цяло. Асоциирането е насочено към постигането на
посочената обща цел чрез подобряване на конкурентоспособността на OCT, укрепване на устойчивостта на OCT,
намаляване на тяхната уязвимост по отношение на икономиката и околната среда и насърчаване на сътрудничество
между тях и други партньори.

В съответствие с член 3, параграф 5 и член 21 от ДЕС специфичните цели на асоциирането са следните:
— да насърчи и подкрепи сътрудничеството с ОСТ,
— да се осигурят подкрепа и сътрудничество на Гренландия, за да се справи с основните си предизвикателства, като
например издигането на равнището на образование, и да се допринесе за капацитета на администрацията на
Гренландия да формулира и осъществява национални политики.

Освен това посредством действията съгласно посоченото решение се очаква 20 % от общия му финансов пакет да бъдат
предоставени за цели, свързани с климата.
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА 14 05 — ОТВЪДМОРСКИ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ (продължение)

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, страни кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка
Предложение за Решение на Съвета, представено от Комисията на 14 юни 2018 г., относно асоциирането на
отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от
една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна ( „Решение за отвъдморско асоцииране“) (COM(2018)
0461).

14 05 01

Всички отвъдморски страни и територии

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

5 159 729

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

p.m.

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване, наред с другото, на:
— проучвания или техническа помощ, включително административна подкрепа, свързана с подготовката,
последващите действия, мониторинга, контрола, одита и оценката, необходими за изпълнението на новото решение
на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително
отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна и за
постигането на заложените в него цели, информационни и комуникационни действия и институционални
информационни и технологични системи,
— неразпределените средства, предназначени наред с другото за осигуряване на подходяща реакция на Съюза в случай
на непредвидени обстоятелства; за отговаряне на новите потребности или за справяне с нови предизвикателства като
миграционния натиск на границите на Съюза или на съседните държави; за насърчаване на нови международни
инициативи и приоритети.
— междурегионални операции, които се осъществяват в координация с регионалното сътрудничество, по-специално
що се отнася до областите от взаимен интерес и чрез консултация с органите на партньорството между ЕС и ОСТ.
То ще бъде насочено към сътрудничество с други съответни финансови програми и инструменти на Съюза, и
по-специално с тези, които се отнасят до най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС.
По тази статия може да се получават също върнат капитал и приходи от Инвестиционния инструмент за АКТБ.
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14 05 02

Отвъдморски страни и територии, с изключение на Гренландия

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

30 255 461

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

p.m.

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа на териториалните и регионалните програми за ОСТ и за
безвъзмездни средства за подпомагане, което може да бъде разпределено за двустранни програми за дългосрочно
развитие на ОСТ, с изключение на Гренландия, по-специално за финансиране на инициативите, посочени в програмния
документ.

14 05 03

Гренландия

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

30 255 461

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

24 204 369

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за подпомагане, което може да бъде разпределено за двустранни програми за
дългосрочно развитие на Гренландия, по-специално за финансиране на инициативите, посочени в програмния
документ.

14 05 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.
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14 05 99

(продължение)

14 05 99 01

Приключване на сътрудничеството с Гренландия (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

7 894 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

33 220 000

Плащания

33 104 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

32 640 000,—

Плащания

29 137 600,—

Забележки
Предишна статия
21 07 01

Правно основание
Решение 2014/137/EC на Съвета от 14 март 2014 г. за отношенията между Европейския съюз, от една страна, и
Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (ОВ L 76, 15.3.2014 г., стр. 1).
Актове за справка
Решение 2013/755/EC на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към
Европейския съюз ( „Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
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ГЛАВА 14 06 — ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ (EINS)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

14 06

ЕВРОПЕЙСКИ ИНС
ТРУМЕНТ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО В
ОБЛАСТТА НА
ЯДРЕНАТА БЕЗО
ПАСНОСТ (EINS)

14 06 01

Ядрена безопас
ност, радиационна
защита и
гаранции
6

14 06 02

14 06 99

EINS — обезпе
чаване на общия
фонд „Провизии“

Поети
задължения

36 115 200

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

p.m.

6

p.m.

p.m.

6

p.m.

31 000 000

31 394 290

31 200 000

32 154 049,—

34 252 976,26

110,49

p.m.

31 000 000

31 394 290

31 200 000

32 154 049,—

34 252 976,26

110,49

31 000 000

31 394 290

31 200 000

32 154 049,—

34 252 976,26

110,49

Приключване на
предишни про
грами и дейности

14 06 99 01 Приключване на
предишни действия
за сътрудничество в
областта на ядрената
безопасност (преди
2021 г.)
Статия 14 06 99 —
Междинен сбор
Глава 14 06 —
Общо

36 115 200

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на оперативните разходи, свързани с действия,
извършвани по силата на регламент на Съвета за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на
ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно
сътрудничество въз основа на Договора за Евратом, чиято обща цел е да се допълнят тези дейности за сътрудничество в
областта на ядрената безопасност, които се финансират по силата на ИССРМС, по-специално с цел подкрепа на
насърчаването на високо равнище на ядрена безопасност и радиационна защита и на прилагането на ефективни и
ефикасни гаранции за ядрените материали в трети държави, като се надграждат дейностите в рамките на Общността и в
съответствие със съответния регламент.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, страни кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
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L 93/953
КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 06 — ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ (EINS) (продължение)

Актове за справка
Предложение за Регламент на Съвета, представено от Комисията на 14 юни 2018 г., за създаване на Европейски
инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество
за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом (COM(2018)0462).

14 06 01

Ядрена безопасност, радиационна защита и гаранции

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

36 115 200

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

p.m.

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейности, насочени към:
— насърчаване на култура на ефективна ядрена безопасност и прилагане на най-високи стандарти за ядрена
безопасност и радиационна защита, както и постоянно подобряване на ядрената безопасност,
— отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация и
възстановяване на околната среда на бивши ядрени обекти и инсталации,
— създаване на ефективни и ефикасни защитни системи.

14 06 02

EINS — обезпечаване на общия фонд „Провизии“

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за осигуряване на финансови ресурси за обезпечаване на общия фонд „Провизии“
за бюджетни гаранции за заеми от Евратом в трети държави. Целевите приходи могат да доведат до отпускане на
допълнителни бюджетни кредити, включително по бюджетни гаранции за заеми, отпуснати по предишни МФР.
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Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 06 — ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ (EINS) (продължение)

14 06 02

(продължение)
Правно основание
Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. относно създаване на Гаранционен фонд за външни
дейности (OВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 10).
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално дял X от него.
Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 14 юни 2018 г., за
създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (COM(2018)
0460).

14 06 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

14 06 99 01

Приключване на предишни действия за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

31 000 000

Поети задължения

31 394 290

Плащания

31 200 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

32 154 049,—

Плащания

34 252 976,26

Забележки
Предишни статии
21 06 01

21 06 02

21 06 51

Правно основание
Решение 2006/908/ЕО, Евратом на Съвета от 4 декември 2006 г. относно първата вноска на третия принос на
Общността към Европейската банка за възстановяване и развитие за Фонда за изграждане на защитен саркофаг в
Чернобил (ОВ L 346, 9.12.2006 г., стр. 28).
Регламент (Евратом) № 300/2007 на Съвета от 19 февруари 2007 г. за създаване на Инструмент за сътрудничество в
областта на ядрената безопасност (ОВ L 81, 22.3.2007 г., стр. 1).
Регламент (Евратом) № 237/2014 на Съвета от 13 декември 2013 г. за създаване на Инструмент за сътрудничество в
областта на ядрената безопасност (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 109).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР
Поети задължения

14 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ,
ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГА
ТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТ
ВИЯ

14 20 01

Пилотни проекти

6

14 20 02

Подготвителни
действия

6

175 000

p.m.

Плащания

43 750

p.m.

14 20 03

Други действия

14 20 03 01

Безвъзмездни средства за
макрофинансова помощ
(МФП)

6

Гаранция за външна
дейност за ИССРМС,
EINS, ИПП III и МФП

6

p.m.

p.m.

Обезпечаване на общия
фонд „Провизии“ —
обратни постъпления

6

p.m.

p.m.

Европейска банка за
възстановяване и разви
тие - обезпечаване на
изплатени акции от
записания капитал

6

p.m.

Европейска банка за
възстановяване и разви
тие - изискуема част от
записания капитал

6

p.m.

Международни органи
зации и споразумения

6

14 20 03 02

14 20 03 03

14 20 03 04

14 20 03 05

14 20 03 06

Статия 14 20 03 —
Междинен сбор

14 20 04

Действия, финанси
рани съгласно преро
гативите на Коми
сията и
специфичните право
мощия, предоставени
на Комисията

14 20 04 01

Международни органи
зации по лозарство и
винарство

6

56 449 042

26 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

% Плащания
2019/2021

Плащания

p.m.

2 030 153

1 080 000,—

4 380 703,—

4 000 000

1 000 000

0,—

1 614 139,—

20 000 000

27 000 000

125 900,—

10 304 949,90

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

—

—

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 013,04

39,63

15 605 027

15 605 027

15 576 890

15 576 890

12 682 385,57

12 682 385,57

81,27

72 054 069

41 605 027

35 576 890

42 576 890

12 808 285,57

22 987 335,47

55,25

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000,—

140 000,—

100
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

ФР
Поети задължения

Поети
задължения

Плащания

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

% Плащания
2019/2021

Плащания

14 20 04

(продължение)

14 20 04 02

Външнотърговски отно
шения и помощ за
търговията

6

18 100 000

17 300 000

17 121 000

16 300 000

17 084 000,—

16 416 000,—

94,89

Информационна поли
тика и стратегическа
комуникация във връзка
с външната дейност

6

43 384 564

35 112 542

28 335 000

29 057 988

32 396 000,—

28 946 431,83

82,44

Стратегически оценки и
одит

6

24 132 200

22 775 017

32 644 000

30 498 459

28 032 000,—

21 859 817,29

95,98

Насърчаване на сътруд
ничеството между Съюза
и държавите членки в
областта на сътрудни
чеството за развитие и
хуманитарната помощ

6

7 266 750

2 666 750

2 500 000

2 187 500

2 700 000,—

161 712,85

6,06

Статия 14 20 04 —
Междинен сбор

93 023 514

77 994 309

80 740 000

78 183 947

80 352 000,—

67 523 961,97

86,58

Глава 14 20 — Общо

165 252 583

119 643 086

120 316 890

123 790 990

94 240 285,57

96 506 139,44

80,66

14 20 04 03

14 20 04 04

14 20 04 05

14 20 01

Пилотни проекти

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

175 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

43 750

Поети задължения

p.m.

Плащания

2 030 153

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

1 080 000,—

Плащания

4 380 703,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с експериментален
характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях.
Списъкът на пилотните проекти е поместен в глава PР 15 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни действия“
към настоящия раздел.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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L 93/957
КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

14 20 02

Подготвителни действия

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

4 000 000

Плащания

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

1 614 139,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в областите на
прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на приемането на бъдещи
действия.
Списъкът на пилотните проекти е поместен в глава PА 14 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни действия“
към настоящия раздел.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

14 20 03

Други действия

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за финансиране на действия и дейности, които не са включени в
предходните глави от настоящия дял, но за които е приет основен акт.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, страни кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

14 20 03

(продължение)

14 20 03 01

Безвъзмездни средства за макрофинансова помощ (МФП)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

56 449 042

Плащания

26 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

20 000 000

Плащания

27 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

125 900,—

Плащания

10 304 949,90

Забележки
Предишна статия
01 03 02

Макрофинансовата помощ (МФП) е вид финансова помощ от Съюза за държави партньори, които изпитват кризи с
платежния баланс. МФП е предназначена за държави, които са близки до Съюза в географски, икономически и
политически аспект. Това са страни кандидатки и потенциални кандидатки, държави, попадащи в обхвата на
Европейската Политика за Съседство, а при определени обстоятелства — други трети държави. По принцип МФП се
предоставя само на държави, включени в програми на Международния валутен фонд.
МФП е с извънреден характер и се предоставя за конкретни случаи, за да се окаже помощ на държави, които са
изправени пред затруднения по отношение на платежния си баланс. Целта на помощта е да се възстанови стабилността
на външните финанси на страната, като същевременно се насърчи провеждането на макроикономически мерки и
структурни реформи.
Макар че макрофинансовата помощ може да се предоставя под формата на средносрочни или дългосрочни заеми или
като безвъзмездни средства (или като комбинация от тези мерки), тази статия покрива единствено безвъзмездните
средства като елемент от операциите на МФП.
Бюджетните кредити по тази статия ще се използват и за покриване на разходите във връзка с операциите по
макрофинансова помощ, и по-специално: i) разходите за извършването на оперативни оценки в държавите бенефициери
с цел да се получат разумни гаранции за функционирането на административните процедури и финансовите потоци, ii)
разходите за прилагането на насоките за по-добро регулиране, и по специално разходите за последващи оценки на
операциите по МФП, и iii) разходите във връзка с изискванията в рамките на комитологията.
Комисията редовно ще информира Европейския парламент и Съвета за макроикономическата ситуация в държавите
бенефициери и ежегодно ще докладва подробно за прилагането на МФП.
Правно основание
Решение (ЕС) 2016/1112 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за предоставяне на допълнителна
макрофинансова помощ на Тунис (ОВ L 186, 9.7.2016 г., стр. 1).
Решение (ЕС) 2016/2371 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за предоставяне на
допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (ОВ L 352, 23.12.2016 г., стр. 18).
Решение (EС) 2017/1565 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. за предоставяне на
макрофинансова помощ на Република Молдова (OВ L 242, 20.9.2017 г., стp. 14).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

14 20 03

(продължение)

14 20 03 01

(продължение)
Решение (ЕС) 2018/598 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. за предоставяне на допълнителна
макрофинансова помощ на Грузия (ОВ L 103, 23.4.2018 г., стр. 8).
Решение (ЕС) 2018/947 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. за предоставяне на допълнителна
макрофинансова помощ на Украйна (ОВ L 171, 6.7.2018 г., стр. 11).
Решение (ЕС) 2020/33 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 януари 2020 г. за предоставяне на допълнителна
макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (ОВ L 14, 17.1.2020 г., стр. 1).

14 20 03 02

Гаранция за външна дейност за ИССРМС, EINS, ИПП III и МФП
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишни статии
01 03 03

01 03 04

01 03 05

01 03 07

Тази статия представлява структурата за предоставяната от Съюза гаранция за външна дейност. Тя ще позволи на
Комисията при необходимост да обслужва дълга (погасяване на главницата, лихви и други разходи), ако длъжникът не
изпълнява задълженията си по заем, отпуснат по тази гаранция или предишни бюджетни гаранции.
За да изпълни задълженията си, Комисията може да използва своите налични средства за временно обслужване на
дълга. В този случай се прилага член 14 от Регламент (ЕО, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно
методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на
база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39).
В специално приложение към тази част от отчета за разходите в този раздел се съдържа обобщение на операциите за
вземане и отпускане на заеми, гарантирани от общия бюджет, включително за управлението на дълга, по отношение на
главницата и лихвата.
Правно основание
Решение 77/270/Евратом на Съвета от 29 март 1977 г. за упълномощаване на Комисията да предоставя заеми по
Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали (OВ L 88, 6.4.1977 г., стр. 9).
Решение на Съвета от 8 март 1977 г. (Средиземноморски протоколи).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

14 20 03

(продължение)

14 20 03 02

(продължение)
Регламент (ЕИО) № 1273/80 на Съвета от 23 май 1980 г. за сключване на Временен протокол между Европейската
икономическа общност и Социалистическа федеративна република Югославия относно предварителното прилагане на
протокол 2 към Споразумението за сътрудничество (ОВ L 130, 27.5.1980 г., стр. 98).
Решение на Съвета от 19 юли 1982 г. (извънредна допълнителна помощ за възстановяването на Ливан).
Регламент (ЕИО) № 3180/82 на Съвета от 22 ноември 1982 г. за сключване на Протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Ливан (ОВ L 337, 29.11.1982 г., стр. 22).
Регламент (ЕИО) № 3183/82 на Съвета от 22 ноември 1982 г. за сключване на Протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Тунис (ОВ L 337, 29.11.1982 г., стр. 43).
Решение на Съвета от 9 октомври 1984 г. (заем извън Протокола за Югославия).
Решение 87/604/ЕИО на Съвета от 21 декември 1987 г. за сключване на Втори протокол за финансово сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Социалистическа федеративна република Югославия (ОВ L 389,
31.12.1987 г., стр. 65).
Решение 88/33/ЕИО на Съвета от 21 декември 1987 г. за сключване на Протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Ливан (ОВ L 22, 27.1.1988 г., стр. 25).
Решение 88/34/ЕИО на Съвета от 21 декември 1987 г. за сключване на Протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Тунис (ОВ L 22, 27.1.1988 г., стр. 33).
Решение 88/453/ЕИО на Съвета от 30 юни 1988 г. за сключване на Протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Кралство Мароко (ОВ L 224, 13.8.1988 г., стр. 32).
Решение 90/62/ЕИО на Съвета от 12 февруари 1990 г. за предоставяне на гаранция на Общността на Европейската
инвестиционна банка срещу загуби по заеми за проекти в Унгария, Полша, Чехословакия, България и Румъния (ОВ L
42, 16.2.1990 г., стр. 68).
Решение 91/252/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 г. за включване на Чехословакия, България и Румъния в обхвата на
Решение 90/62/ЕИО за предоставяне на гаранция на Общността на Европейската инвестиционна банка срещу загуби по
заеми за проекти в Унгария и Полша (ОВ L 123, 18.5.1991 г., стр. 44).
Решение 92/44/ЕИО на Съвета от 19 декември 1991 г. за сключване на протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Тунис (ОВ L 18, 25.1.1992 г., стр. 34).
Решение 92/207/ЕИО на Съвета от 16 март 1992 г. за сключване на Протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Арабска република Египет (ОВ L 94, 8.4.1992 г., стр.
21).
Решение 92/208/ЕИО на Съвета от 16 март 1992 г. за сключване на Протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Хашемитското кралство Йордания (ОВ L 94, 8.4.1992
г., стр. 29).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

14 20 03

(продължение)

14 20 03 02

(продължение)
Решение 92/209/ЕИО на Съвета от 16 март 1992 г. за сключване на Протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Ливан (ОВ L 94, 8.4.1992 г., стр. 37).

Решение 92/210/ЕИО на Съвета от 16 март 1992 г. за сключване на протокол, свързан с финансовото сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Държавата Израел (ОВ L 94, 8.4.1992 г., стр. 45).

Регламент (ЕИО) № 1763/92 на Съвета от 29 юни 1992 г. относно финансово сътрудничество по отношение на всички
средиземноморски страни, които не са държави членки (ОВ L 181, 1.7.1992 г., стр. 5).

Решение 92/548/ЕИО на Съвета от 16 ноември 1992 г. за сключване на Протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Кралство Мароко (ОВ L 352, 2.12.1992 г., стр. 13).

Решение 92/549/ЕИО на Съвета от 16 ноември 1992 г. за сключване на Протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република (ОВ L 352, 2.12.1992 г.,
стр. 21).

Решение 93/115/ЕИО на Съвета от 15 февруари 1993 г. за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка срещу загуби по заеми за проекти от взаимен интерес в някои трети държави (ОВ L 45,
23.2.1993 г., стр. 27).

Решение 93/166/ЕИО на Съвета от 15 март 1993 г. за предоставяне на гаранция на Общността на Европейската
инвестиционна банка срещу загуби по заеми за инвестиционни проекти, осъществявани в Естония, Латвия и Литва (ОВ
L 69, 20.3.1993 г., стр. 42).

Решение 93/408/ЕИО на Съвета от 19 юли 1993 г. за сключване на Протокол за финансово сътрудничество между
Европейската икономическа общност и Република Словения (ОВ L 189, 29.7.1993 г., стр. 152).

Решение 93/696/ЕО на Съвета от 13 декември 1993 г. за предоставяне на гаранция на Общността на Европейската
инвестиционна банка срещу загуби по заеми за проекти в страните от Централна и Източна Европа (Полша, Унгария,
Чешката република, Словашката република, Румъния, България, Естония, Латвия, Литва и Албания) (ОВ L 321,
23.12.1993 г., стр. 27).

Решение 94/67/ЕО на Съвета от 24 януари 1994 г. за сключване на Протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република (ОВ L 32, 5.2.1994 г.,
стр. 44).

Решение 95/207/ЕО на Съвета от 1 юни 1995 г. за предоставяне на гаранция на Общността на Европейската
инвестиционна банка срещу загуби по заеми за проекти в Южна Африка (ОВ L 131, 15.6.1995 г., стр. 31).

Решение 95/485/ЕО на Съвета от 30 октомври 1995 г. за сключване на Протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската общност и Република Кипър (ОВ L 278, 21.11.1995 г., стр. 22).
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

14 20 03

(продължение)

14 20 03 02

(продължение)
Решение 96/723/ЕО на Съвета от 12 декември 1996 г. за предоставяне на гаранция на Общността на Европейската
инвестиционна банка срещу загуби по заеми за проекти от взаимен интерес в страните от Латинска Америка и Азия, с
които Общността е сключила споразумения за сътрудничество (Аржентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста
Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Ел Салвадор, Уругвай и Венецуела;
Бангладеш, Бруней, Китай, Индия, Индонезия, Макао, Малайзия, Пакистан, Филипини, Сингапур, Шри Ланка, Тайланд
и Виетнам) (ОВ L 329, 19.12.1996 г., стр. 45).
Решение 97/256/ЕО на Съвета от 14 април 1997 г. за предоставяне на гаранция на Общността на Европейската
инвестиционна банка срещу загуби по заеми за проекти извън Общността (в страните от Централна и Източна Европа,
средиземноморските страни, страните от Латинска Америка и Азия, Южна Африка, бившата югославска република
Македония и Босна и Херцеговина) (ОВ L 102, 19.4.1997 г., стр. 33).
Решение 97/471/ЕО на Съвета от 22 юли 1997 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Бившата югославска
република Македония (OВ L 200, 29.7.1997 г., стр. 59) (при максимален размер на главницата 40 000 000 EUR).
Решение 98/348/ЕО на Съвета от 19 май 1998 г. за предоставяне на гаранция на Общността на Европейската
инвестиционна банка срещу загуби по заеми за проекти в Бившата югославска република Македония и за изменение на
Решение 97/256/ЕО за предоставяне на гаранция на Общността на Европейската инвестиционна банка срещу загуби по
заеми за проекти извън Общността (в страните от Централна и Източна Европа, средиземноморските страни, страните от
Латинска Америка и Азия, и Южна Африка (ОВ L 155, 29.5.1998 г., стр. 53).
Решение 98/729/ЕО на Съвета от 14 декември 1998 г. за изменение на Решение 97/256/ЕО с цел включване в
гаранцията на Общността, предоставена на Европейската инвестиционна банка, на заемите за проекти в Босна и
Херцеговина (ОВ L 346, 22.12.1998 г., стр. 54).
Решение 1999/325/ЕО на Съвета от 10 май 1999 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Босна и Херцеговина
(ОВ L 123, 13.5.1999 г., стр. 57) (при максимален размер на главницата 30 000 000 EUR под формата на 15-годишен
заем).
Решение 1999/732/ЕО на Съвета от 8 ноември 1999 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на
Румъния (ОВ L 294, 16.11.1999 г., стр. 29) (при максимален размер на главницата 200 000 000 EUR).
Решение 1999/733/ЕО на Съвета от 8 ноември 1999 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на
Бившата югославска република Македония (ОВ L 294, 16.11.1999 г., стр. 31) (при максимален размер на главницата
50 000 000 EUR).
Решение 1999/786/ЕО на Съвета от 29 ноември 1999 г. за предоставяне на гаранция на Общността на Европейската
инвестиционна банка (ЕИБ) срещу загуби по заеми за проекти за възстановяване на регионите в Турция, пострадали от
земетресения (ОВ L 308, 3.12.1999 г., стр. 35).
Решение 2000/24/ЕО на Съвета от 22 декември 1999 г. за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка срещу загуби по заеми за проекти извън Общността (Централна и Източна Европа, средиземно
морските страни, Латинска Америка и Азия и Южноафриканската република) (ОВ L 9, 13.1.2000 г., стр. 24).
Решение 2000/244/ЕО на Съвета от 20 март 2000 г. за изменение на Решение 97/787/ЕО за отпускане на извънредна
финансова помощ на Армения и Грузия, с оглед разширяването ѝ и за Таджикистан (OВ L 77, 28.3.2000 г., стр. 11)
(при максимален размер на главницата 245 000 000 EUR).
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14 20 03 02

(продължение)
Решение 2000/688/ЕО на Съвета от 7 ноември 2000 г. за изменение на Решение 2000/24/ЕО с цел включване в
гаранцията на Общността, предоставена на Европейската инвестиционна банка, на заемите за проекти в Хърватия (ОВ L
285, 10.11.2000 г., стр. 20).
Решение 2000/788/ЕО на Съвета от 4 декември 2000 г. за изменение на Решение 2000/24/ЕО с цел създаване на
специална програма за действие на Европейската инвестиционна банка в подкрепа на консолидирането и засилването
на митническия съюз EО—Турция (ОВ L 314, 14.12.2000 г., стр. 27).
Решение 2001/549/EО на Съвета от 16 юли 2001 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Федеративна
република Югославия (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 38).
Решение 2001/777/EО на Съвета от 6 ноември 2001 г. за предоставяне на гаранция на Общността на Европейската
инвестиционна банка срещу загуби при специално отпускане на заеми за избрани проекти в областта на околната среда
в руската част на басейна на Балтийско море в рамките на инициативата „Северно измерение“ (ОВ L 292, 9.11.2001 г.,
стр. 41).
Решение 2001/778/EО на Съвета от 6 ноември 2001 г. за изменение на Решение 2000/24/EО с цел включване в
гаранцията на Общността, предоставена на Европейската инвестиционна банка, за покриване на заемите за проекти във
Федеративна република Югославия (ОВ L 292, 9.11.2001 г., стр. 43).
Решение 2002/639/EО на Съвета от 12 юли 2002 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на
Украйна (ОВ L 209, 6.8.2002 г., стр. 22).
Решение 2002/882/EО на Съвета от 5 ноември 2002 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на
Федеративна република Югославия (ОВ L 308, 9.11.2002 г., стр. 25).
Решение 2002/883/EО на Съвета от 5 ноември 2002 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на
Босна и Херцеговина (ОВ L 308, 9.11.2002 г., стр. 28).
Решение 2003/825/EО на Съвета от 25 ноември 2003 г. за изменение на Решение 2002/882/EО за предоставяне на
допълнителна макрофинансова помощ на Федеративна република Югославия по отношение на допълнителна
макрофинансова помощ за Сърбия и Черна гора (ОВ L 311, 27.11.2003 г., стр. 28).
Решение 2004/580/EО на Съвета от 29 април 2004 г. за отпускане на макрофинансова помощ на Албания и за отмяна
на Решение 1999/282/ЕО (OВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 116).
Решение 2004/861/EО на Съвета от 7 декември 2004 г. за изменение на Решение 2002/883/EО на Съвета за
предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Босна и Херцеговина (ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 80).
Решение 2004/862/EО на Съвета от 7 декември 2004 г. относно макрофинансова помощ за Сърбия и Черна гора и за
изменение на Решение 2002/882/EО за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Федеративна
република Югославия (ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 81).
Решение 2005/47/EО на Съвета от 22 декември 2004 г. за изменение на Решение 2000/24/EО с цел да се вземат
предвид разширяването на Европейския съюз и европейската политика за съседство (OВ L 21, 25.1.2005 г., стр. 9).
Решение 2005/48/EО на Съвета от 22 декември 2004 г. за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка срещу загуби от заеми за определени видове проекти в Русия, Украйна, Молдова и Беларус (OВ L
21, 25.1.2005 г., стр. 11).
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(продължение)

14 20 03 02

(продължение)
Решение 2006/174/ЕО на Съвета от 27 февруари 2006 г. за изменение на Решение 2000/24/ЕО, за да се включат
Малдивските острови в списъка на обхванатите страни след цунамите в Индийския океан през декември 2004 г. (OВ L
62, 3.3.2006 г., стр. 26).
Решение 2007/860/EО на Съвета от 10 декември 2007 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Ливан от
страна на Общността (OВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 111).
Решение 2009/890/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Армения (OВ L
320, 5.12.2009 г., стр. 3).
Решение 2009/891/EО на Съвета от 30 ноември 2009 г. за отпускане на макрофинансова помощ на Босна и
Херцеговина (OВ L 320, 5.12.2009 г., стр. 6).
Решение 2009/892/EО на Съвета от 30 ноември 2009 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Сърбия (OВ L
320, 5.12.2009 г., стр. 9).
Решение № 388/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за предоставяне на макрофинансова
помощ на Украйна (OВ L 179, 14.7.2010 г., стр. 1).
Решение № 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставяне на гаранция
от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън
Съюза и за отмяна на Решение № 633/2009/ЕО (ОВ L 280, 27.10.2011 г., стр. 1).
Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителна
макрофинансова помощ на Грузия (OВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 15).
Решение № 1025/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за предоставяне на
макрофинансова помощ на Киргизката република (OВ L 283, 25.10.2013 г., стр. 1).
Решение № 1351/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за предоставяне на
макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (OВ L 341, 18 декември 2013 г., стр. 4).
Решение 2014/215/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна (OВ L
111, 15.4.2014 г., стр. 85).
Решение № 466/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от
ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън
Съюза (ОВ L 135, 8.5.2014 г., стр. 1).
Решение № 534/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за предоставяне на макрофинансова
помощ на Република Тунис (OВ L 151, 21.5.2014, стр. 9).
Решение (ЕС) 2015/601 на Европейския парламент и на Съвета от 15 април 2015 г. за предоставяне на макрофинансова
помощ на Украйна (OВ L 100, 17.4.2015 г., стр. 1).
Решение (ЕС) 2016/1112 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за предоставяне на допълнителна
макрофинансова помощ на Тунис (ОВ L 186, 9.7.2016 г., стр. 1).
Решение (ЕС) 2016/2371 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за предоставяне на
допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (ОВ L 352, 23.12.2016 г., стр. 18).
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

14 20 03

(продължение)

14 20 03 02

(продължение)
Решение (EС) 2017/1565 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. за предоставяне на
макрофинансова помощ на Република Молдова (OВ L 242, 20.9.2017 г., стp. 14).
Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета от 26 септември 2017 г. за създаване на Европейски
фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), гаранция от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР (OВ L 249, 27.9.2017 г., стp. 1).
Решение (ЕС) 2018/598 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. за предоставяне на допълнителна
макрофинансова помощ на Грузия (ОВ L 103, 23.4.2018 г., стр. 8).
Решение (ЕС) 2018/947 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. за предоставяне на допълнителна
макрофинансова помощ на Украйна (ОВ L 171, 6.7.2018 г., стр. 11).
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално дял X от него.
Решение (ЕС) 2020/33 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 януари 2020 г. за предоставяне на допълнителна
макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (ОВ L 14, 17.1.2020 г., стр. 1).
Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 14 юни 2018 г., за
създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (COM(2018)
0460).

14 20 03 03

Обезпечаване на общия фонд „Провизии“ — обратни постъпления
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Нова позиция
Тази позиция е предназначена за получаване на върнат капитал и приходи от бюджетни гаранции, които не могат да
бъдат отнесени към други редове.
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ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

14 20 03

(продължение)

14 20 03 03

(продължение)
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално дял X от него.
Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 14 юни 2018 г., за
създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (COM(2018)
0460).

14 20 03 04

Европейска банка за възстановяване и развитие - обезпечаване на изплатени акции от записания капитал
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

—

—

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
01 03 01 01

Тази позиция е предназначена да покрие финансирането на капитала, записан от Съюза в Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР).
Правно основание
Решение 90/674/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1990 г. за сключване на Споразумението за създаване на Европейската
банка за възстановяване и развитие (OВ L 372, 31.12.1990 г., стр. 1).
Решение 97/135/ЕО на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно участие на Европейската общност с допълнителни акции
в капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие в резултат на решението за неговото удвояване (ОВ L 52,
22.2.1997 г., стр. 15).
Решение № 1219/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно записването от
Европейския съюз на допълнителни акции в капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
вследствие решението за увеличаване на този капитал (OВ L 313, 26.11.2011 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

14 20 03

(продължение)

14 20 03 05

Европейска банка за възстановяване и развитие - изискуема част от записания капитал
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки

Предишна позиция
01 03 01 02

Тази позиция е предназначена да покрие финансирането на капитала, записан от Съюза в Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР).

Настоящият записан капитал на ЕБВР възлиза на 29 742 790 000 EUR, а капиталът на акциите, записани от Съюза,
възлиза общо на 900 440 000 EUR (3 %). Внесеният дял от записания капитал възлиза на 187 810 000 EUR, което
означава, че изискуемата му част е 712 630 000 EUR.
Правно основание

Решение 90/674/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1990 г. за сключване на Споразумението за създаване на Европейската
банка за възстановяване и развитие (OВ L 372, 31.12.1990 г., стр. 1).

Решение 97/135/ЕО на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно участие на Европейската общност с допълнителни акции
в капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие в резултат на решението за неговото удвояване (ОВ L 52,
22.2.1997 г., стр. 15).

Решение № 1219/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно записването от
Европейския съюз на допълнителни акции в капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
вследствие решението за увеличаване на този капитал (OВ L 313, 26.11.2011 г., стр. 1).

14 20 03 06

Международни организации и споразумения
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

15 605 027

Плащания

15 605 027

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

15 576 890

Плащания

15 576 890

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

12 682 385,57

Плащания

12 682 385,57
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ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

14 20 03

(продължение)

14 20 03 06

(продължение)
Забележки
Предишни статии
05 06 01

07 02 04

14 02 02

14 03 02

17 03 13

17 04 10

21 02 30

21 02 40

34 02 04

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на задължителния и доброволния принос към и на членския внос
за редица международни конвенции, протоколи и споразумения, по които Съюзът е страна, и за подготвителната
работа за бъдещи международни споразумения с участието на Съюза.
В някои случаи вноските за последващи протоколи са включени във вноските за техните основни конвенции.
Ще бъдат обхванати:
— вноските на Съюза в Световната митническа организация (СМО),
— вноските на Съюза в Международния диалог за данъците (МДД),
— вноската в Международния съюз за защита на новите сортове растения (UPOV), създаден с Международната
конвенция за защита на новите сортове растения, последно изменена на 19 март 1991 г., която предвижда
изключително право на собственост за създателите на нови сортове растения,
— вноската по Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация (РККТ), която е
ратифицирана от Общността и по която Съюзът е страна,
— вноската, дължима от Съюза за покриване на административния бюджет, произтичащ от членството му във ФАО,
както и по Международния договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие след ратифицирането
му,
— вноските по многостранни и международни споразумения в областта на околната среда.
Годишния членски внос, който Съюзът трябва да заплаща за участието си в следните международни споразумения въз
основа на своята изключителна компетентност в съответната област:
— Международна организация за кафето,
— Международна организация за какаото,
— Международен консултативен съвет за памука, когато бъде одобрен,
— Международно споразумение за захарта,
— Международен съвет по зърното,
— Международно споразумение за маслиновото масло,
— Лисабонски съюз на Световната организация за интелектуална собственост.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

14 20 03

(продължение)

14 20 03 06

(продължение)
Правно основание
Решение 77/585/ЕИО на Съвета от 25 юли 1977 г. за сключване на Конвенцията за опазване на Средиземно море от
замърсяване (OВ L 240, 19.9.1977 г., стр. 1).
Решение 81/462/ЕИО на Съвета от 11 юни 1981 г. за сключване на Конвенция за трансгранично замърсяване на
въздуха на далечни разстояния (ОВ L 171, 27.6.1981 г., стр. 11).
Решение 82/72/ЕИО на Съвета от 3 декември 1981 г. за сключване на Конвенцията за опазване на дивата европейска
флора и фауна и естествените местообитания (ОВ L 38, 10.2.1982 г., стр. 1).
Решение 82/461/ЕИО на Съвета от 24 юни 1982 г. за сключване на Конвенцията за опазване на мигриращите видове
диви животни (ОВ L 210, 19.7.1982 г., стр. 10) и свързаните споразумения.
Решение 84/358/ЕИО на Съвета от 28 юни 1984 г. за сключване на Споразумение за сътрудничество в борбата срещу
замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества (ОВ L 188, 16.7.1984 г., стр. 7).
Решение 86/277/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за сключване на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за
трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно дългосрочно финансиране на Съвместна
програма за мониторинг и оценка на разпространението на замърсители на въздуха на далечни разстояния в Европа
(ЕМЕР) (ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 1).
Решение 88/540/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1988 г. за сключване на Виенската конвенция за защита на озоновия
слой и Монреалския протокол за веществата, които разрушават озоновия слой (ОВ L 297, 31.10.1988 г., стр. 8).
Решение на Съвета от 25 ноември 1991 г. относно присъединяването на Общността към Организацията на ООН по
прехрана и земеделие (ФАО) (OВ C 326, 16.12.1991 г., стр. 238).
Решение 92/580/EИО на Съвета от 13 ноември 1992 г. относно подписването и сключването на Международното
споразумение за захарта от 1992 г. (OВ L 379, 23.12.1992 г., стp. 15).
Решение 93/98/ЕИО на Съвета от 1 февруари 1993 г. за сключване от името на Общността на Конвенцията за контрол
на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (Базелска конвенция) (ОВ L 39, 16.2.1993
г., стр. 1).
Решение 93/550/ЕИО на Съвета от 20 октомври 1993 г. за сключването на споразумение за сътрудничество за защита
на бреговете и водите на североизточния Атлантически океан срещу замърсяване (OВ L 267, 28.10.1993 г., стр. 20).
Решение 93/626/ЕИО на Съвета от 25 октомври 1993 г. за сключване на Конвенцията за биологичното разнообразие
(ОВ L 309, 13.12.1993 г., стр. 1).
Решение 94/69/EО на Съвета от 15 декември 1993 г. за сключване на Рамковата конвенция на Обединените нации по
изменение на климата (ОВ L 33, 7.2.1994 г., стр. 11).
Решение 94/156/ЕО на Съвета от 21 февруари 1994 г. за присъединяване на Общността към Конвенцията за опазване
на морската околна среда в района на Балтийско море от 1974 г. (Конвенция от Хелзинки) (ОВ L 73, 16.3.1994 г., стр.
1).
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Решение 95/308/ЕО на Съвета от 24 юли 1995 г. относно сключването от името на Общността на Конвенция за
опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера (ОВ L 186, 5.8.1995 г., стр.42).
Решение 96/88/ЕО на Съвета от 19 декември 1995 г. относно одобряването от Европейската общност на Конвенцията
за търговия със зърно и Конвенцията за продоволствената помощ, които съставляват Международното споразумение за
зърното от 1995 г. (OВ L 21, 27.1.1996 г., стр. 47).
Решение на Съвета от 27 юни 1997 г. за сключването от името на Общността на Конвенция за оценка на въздействието
върху околната среда в трансграничен контекст (Конвенция ESPOO) (предложение ОВ C 104, 24.4.1992 г., стр. 5;
решението не е публикувано).
Решение 97/825/ЕО на Съвета от 24 ноември 1997 г. за сключване на Конвенция за сътрудничество при опазване и
устойчиво използване на река Дунав (ОВ L 342, 12.12.1997 г., стр. 18).
Решение 98/216/ЕО на Съвета от 9 март 1998 г. за сключване, от името на Европейската общност, на Конвенцията на
Организацията на обединените нации за борба с опустиняването в страни, сериозно засегнати от засушаване и/или
опустиняване, по-специално в Африка (OВ L 83, 19.3.1998 г., стр. 1).
Решение 98/249/ЕО на Съвета от 7 октомври 1997 г. за сключване на Конвенция за защита на морската среда на
Североизточния Атлантически океан (ОВ L 104, 3.4.1998 г., стр. 1).
Решение 98/685/ЕО на Съвета от 23 март 1998 г. за сключване на Конвенцията за трансграничните последствия от
промишлени аварии (ОВ L 326, 3.12.1998 г., стр. 1).
Решение 2000/706/ЕО на Съвета от 7 ноември 2000 г. за сключване, от името на Общността, на Конвенцията за защита
на Рейн (ОВ L 289, 16.11.2000 г., стр. 30).
Решение 2002/358/ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. за одобрение от името на Европейската общност на Протокола от
Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промените на климата и съвместното
изпълнение на ангажиментите, произтичащи от нея (OВ L 130, 15.5.2002 г., стр. 1).
Решение 2002/628/ЕО на Съвета от 25 юни 2002 г. относно присъединяването, от името на Европейската общност,
към Протокола от Картахена за биологична безопасност (OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 48).
Решение 2002/970/ЕО на Съвета от 18 ноември 2002 г. за сключване от страна на Европейската общност на
Международното споразумение за какаото от 2001 г. (ОВ L 342, 17.12.2002 г., стр. 1).
Решение 2004/513/EО на Съвета от 2 юни 2004 г. относно сключването на Рамковата конвенция на Световната
здравна организация (СЗО) за контрол на тютюна (ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 8).
Решение 2004/869/EО на Съвета от 24 февруари 2004 г. за сключване от името на Европейската общност на
Международния договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие (ОВ L 378, 23.12.2004 г., стр. 1).
Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 г. за сключване, от името на Европейската общност, на
Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до
правосъдие по екологични въпроси (OВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 1).
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Решение 2005/523/ЕО на Съвета от 30 май 2005 г. за одобряване на присъединяването на Европейската общност към
Международната конвенция за закрила на новите сортове растения, преразгледана в Женева на 19 март 1991 г. (ОВ L
192, 22.7.2005 г., стр. 63).
Решение 2005/800/ЕО на Съвета от 14 ноември 2005 г. относно сключването на Международното споразумение за
маслиновото масло и трапезните маслини от 2005 г. (ОВ L 302, 19.11.2005 г., стр. 46).
Решение 2006/61/EО на Съвета от 2 декември 2005 г. за сключването, от името на Европейската общност, на
Протокола на Икономическата комисия за Европа на ООН за регистри за изпускането и преноса на замърсители на
околната среда (ОВ L 32, 4.2.2006 г., стр. 54).
Решение 2006/507/EО на Съвета от 14 октомври 2004 г. за сключване, от името на Европейската общност, на
Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (ОВ L 209, 31.7.2006 г., стр. 1).
Решение 2006/730/ЕО на Съвета от 25 септември 2006 г. относно одобрението, от името на Европейската общност, на
Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с
определени опасни химични вещества и пестициди (OВ L 299, 28.10.2006 г., стр. 23).
Решение на 2006/871/EО на Съвета от 18 юли 2005 г. за сключването, от името на Европейската общност, на
Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия (ОВ L 345, 8.12.2006 г., стр. 24).
Решение 2007/668/EО на Съвета 25 юни 2007 г. за присъединяване на Европейските общности към Световната
митническа организация и упражняване на права и задължения, сходни с тези на временните ѝ членове (ОВ L 274,
18.10.2007 г., стр. 11).
Решение 2008/76/ЕО на Съвета от 21 януари 2008 г. относно позицията, която трябва да заеме Общността в рамките
на Международния съвет за какаото относно продължаването на Международното споразумение за какаото от 2001 г.
(ОВ L 23, 26.1.2008 г., стр. 27).
Решение 2008/579/ЕО на Съвета от 16 юни 2008 г. за подписване и сключване от страна на Европейската общност на
Международното споразумение относно кафето от 2007 г. (ОВ L 186, 15.7.2008 г., стр. 12).
Решение 2008/871/ЕО на Съвета от 20 октомври 2008 г. относно одобрението, от името на Европейската общност, на
Протокола за стратегическа екологична оценка към Конвенцията на ИКЕ/ООН за оценка на въздействието върху
околната среда в трансграничен контекст, съставена в Еспо през 1991 г. (ОВ L 308, 19.11.2008 г., стр. 33).
Решение 2011/634/ЕС на Съвета от 17 май 2011 г. за подписване от името на Европейския съюз и за временно
прилагане на Международното споразумение за какаото от 2010 г. (ОВ L 259, 4.10.2011 г., стр. 7).
Решение 2011/731/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно сключването, от името на Европейския съюз, на
Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. (OВ L 294, 12.11.2011 г., стр. 1).
Решение 2012/189/ЕС на Съвета от 26 март 2012 г. относно сключването, от името на Европейския съюз, на
Международното споразумение за какаото от 2010 г. (OВ L 102, 12.4.2012 г., стр. 1).
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Решение 2014/283/ЕС от 14 април 2014 г. за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола от Нагоя за
достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване,
към Конвенцията за биологичното разнообразие (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 231).
Решение 2014/664/EС на Съвета от 15 септември 2014 г. относно позицията, която да бъде заета от името на
Европейския съюз в рамките на Съвета на членовете на Международния съвет за маслиновите продукти по отношение
на удължаването на срока на действие на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини
от 2005 г. (OВ L 275, 17.9.2014 г., стp. 6).
Решение (ЕС) 2015/451 на Съвета от 6 март 2015 г. относно присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията
по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) (ОВ L 75, 19.3.2015 г., стр. 1).
Решение (ЕС) 2016/1892 на Съвета от 10 октомври 2016 г. за подписване от името на Европейския съюз и за временно
прилагане на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 г. (ОВ L 293,
28.10.2016 г., стр. 2).
Решение (EС) 2017/876 на Съвета от 18 май 2017 г. относно присъединяването на Европейския съюз към
Международния консултативен комитет по памука (ICAC) (OВ L 134, 23.5.2017 г., стр. 23).
Решение (ЕС) 2017/939 на Съвета от 11 май 2017 г. за сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията
Минамата относно живака (ОВ L 142, 2.6.2017 г., стр. 4).
Решение (ЕС) 2019/1754 на Съвета от 7 октомври 2019 г. относно присъединяването на Европейския съюз към
Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (OВ L 271,
24.10.2019 г., стр. 12).
Актове за справка
Решение на Комисията от 4 юни 2008 г. относно участието на Общността в работата на Международния диалог за
данъците.
Договор за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него.
Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него.
Международно споразумение за кафето, предоговорено през 2007 и 2008 г., влязло в сила на 2 февруари 2011 г. за
първоначален период от 10 години до 1 февруари 2021 г., с възможност за продължаване за един или повече
последователни периоди, които общо не трябва да превишават осем години.
Международно споразумение за какаото, предоговорено през 2001 г. и за последен път през 2010 г., влязло в сила на
1 октомври 2012 г. за първоначален период от 10 години до 30 септември 2022 г., с преглед след 5 години и с
възможност за удължаване за два допълнителни периода, всеки от тях ненадвишаващ период от 2 години.
Заключения на Съвета от 29 април 2004 г. (8972/04), Заключения на Съвета от 27 май 2008 г. (9986/08) и
Заключения на Съвета от 30 април 2010 г. (8674/10) относно Международния консултативен съвет по памука.
Правилата и разпоредбите на Международния консултативен комитет по памука, приети от 31-вото пленарно заседание
— 16 юни 1972 г. (с измененията от 74-ото пленарно заседание — 11 декември 2015 г.).
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14 20 04

Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия,
предоставени на Комисията

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за финансиране на разходи, свързани със задачи, произтичащи от
прерогативите на Комисията на институционално равнище, и в рамките на специфичните правомощия, предоставени ѝ
пряко с член 210, параграф 2 и член 214, параграф 6 от ДФЕС, както е посочено в член 58, параграф 2, буква г) от
Финансовия регламент.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

14 20 04 01

Международни организации по лозарство и винарство
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

140 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

140 000

Поети задължения

140 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

140 000

Поети задължения

140 000,—

Плащания

140 000,—

Забележки
Предишна статия
05 06 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската на Съюза към Международната организация по
лозарство и винарство (OIV).
Съгласно член 239 от Финансовия регламент Съюзът може да плаща вноски под формата на такси за членство в органи,
в които членува или е наблюдател.
Актове за справка
Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на
Международната организация по лозата и виното във връзка със специалния статут на Европейския съюз в рамките на
Международната организация по лозата и виното, прието на 21 септември 2017 г. (2017/0211(NLE)).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

14 20 04

(продължение)

14 20 04 02

Външнотърговски отношения и помощ за търговията
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

18 100 000

Плащания

17 300 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

17 121 000

Плащания

16 300 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

17 084 000,—

Плащания

16 416 000,—

Забележки
Предишни статии
20 02 01

20 02 03

Този бюджетен кредит е предназначен за подпомагане на следните дейности:
— дейности в подкрепа на провеждането на вече започнали и на нови търговски и инвестиционни преговори,
— проучвания, общи оценки и оценки на въздействието във връзка с търговските и инвестиционните споразумения и
политики,
— помощ за търговската и инвестиционната политика, участие в преговори и изпълнение на търговски и
инвестиционни споразумения и други инициативи, свързани с търговията и инвестициите, обучение и други
действия за изграждане на капацитет, насочени към трети държави,
— дейности за достъп до пазара в подкрепа на прилагането на стратегията на Съюза за достъп до пазара,
— дейности в подкрепа на прилагането на съществуващите правила и мониторинга на търговските и инвестиционните
задължения,
— правна и друга експертна помощ,
— системи за разрешаване на спорове във връзка с инвестиции съгласно установеното в международните споразумения,
— дейности в подкрепа на търговията и устойчивото развитие,
— разработване, поддръжка и експлоатация на информационни системи, включително придобиване на ИТ оборудване,
— други дейности в подкрепа на търговската и инвестиционната политика.

14 20 04 03

Информационна политика и стратегическа комуникация във връзка с външната дейност
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

43 384 564

Плащания

35 112 542

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

28 335 000

Плащания

29 057 988

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

32 396 000,—

Плащания

28 946 431,83
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

14 20 04

(продължение)

14 20 04 03

(продължение)
Забележки
Предишни статии (* частично прехвърлени)
19 06 01

21 08 02*

По този бюджетен кредит се финансират мерки за комуникация, информация и връзки с обществеността, системи и
мрежи, разработени така, че да се даде израз на силен и единен глас на Европа в света. Действията по този бюджетен
кредит ще засилят капацитета на Съюза за насърчаване на неговите ценности и интереси в световен мащаб, ще повишат
осведомеността за световната роля на Съюза и в този контекст ще привлекат вниманието върху мащаба, амбициите и
въздействието на неговата обща външна политика и политика на сигурност, външни отношения, международно
сътрудничество и партньорства, както и на неговите политики и програми в областта на съседството, разширяването,
предотвратяването на конфликти и хуманитарната помощ. Те ще се основават на координиран подход, свързващ
вътрешните и външните аспекти на политиките на Съюза.
Съответните мерки за комуникация, информация и връзки с обществеността могат да бъдат насочени към широката
общественост или към специфични целеви групи или групи от заинтересовани страни в държавите членки или в трети
държави. Те могат да се изпълняват пряко от Съюза на централно или на децентрализирано равнище в делегациите и
службите на Съюза в трети държави или в сътрудничество с партньори от публичния и частния сектор, с доставчици на
услуги, международни организации и други заинтересовани страни.
Мерките за комуникация, информация и връзки с обществеността, финансирани от този бюджетен кредит, включват
проектирането и изпълнението на:
— действия в областта на публичната дипломация,
— стратегическа комуникация, включително мерки за борба с дезинформацията в световен мащаб чрез системно
проследяване и разкриване на дезинформация, разпространявана от представители на държавата и други лица,
— (интегрирани) кампании, прояви и други дейности за комуникация, информация и връзки с обществеността,
— програмата на ЕС за посетителите, управлявана съвместно от Комисията и Европейския парламент, и други програми
за посетители и мрежи и програми за обмен за специалисти в областта на медиите и други заинтересовани страни,
— информационни дейности във връзка с правата на гражданите на Съюза след оттеглянето на Обединеното кралство
от Съюза.
Дейностите, извършвани при осъществяването на тези мерки, включват (съвместно) изготвяне, осигуряване,
разпространение, организиране и/или управление на:
— брифинги и информационни пакети, проучвателни посещения и посещения на журналисти, предназначени за
медийни специалисти и други заинтересовани страни,
— печатно, аудиовизуално и електронно съдържание,
— традиционни и онлайн публикации и публикации в социалните медии,
— мониторинг на медиите,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

14 20 04

(продължение)

14 20 04 03

(продължение)
— прояви, семинари, работни срещи, конференции и курсове за обучение,
— комуникационни и информационни системи и мрежи,
— конкурси и награди за традиционна и онлайн журналистика и репортажи,
— проучване на общественото мнение.

14 20 04 04

Стратегически оценки и одит
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

24 132 200

Плащания

22 775 017

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

32 644 000

Плащания

30 498 459

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

28 032 000,—

Плащания

21 859 817,29

Забележки

Предишна статия
21 08 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансирането на нуждите от стратегическа оценка, външно
наблюдение и одит, свързани с изпълнението на програми в областта на международното сътрудничество и развитието,
съседството и разширяването.

Разходите ще обхващат дейности, свързани с повече от един инструмент, и ще бъдат насочени към стратегически
оценки, външно наблюдение и одит както на ресорно, така и на секторно равнище.

Всички дейности ще предоставят основни данни, статистическа информация и информация за качеството, за да се
определят резултатите от външната дейност на Съюза в конкретни сектори с цел да се осигурят доказателства за
добавената стойност на Съюза.

Финансирането ще обхваща и метапроучвания за докладите за оценка, мониторинг и одит, обхващащи държави и
сектори, които отговарят на условията за финансиране по инструментите за външна дейност на ЕС.

Този бюджетен кредит може също така да покрива разходи за други проучвания, срещи на експерти, информация и
публикации, пряко свързани с мерките по тази област на политиката.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

14 20 04

(продължение)

14 20 04 05

Насърчаване на сътрудничеството между Съюза и държавите членки в областта на сътрудничеството за развитие и
хуманитарната помощ
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

7 266 750

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

2 666 750

2 500 000

Плащания

2 187 500

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

2 700 000,—

Плащания

161 712,85

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
21 08 02*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на мерки за координиране в рамките на сътрудничеството за
развитие и хуманитарната помощ на Съюза съгласно специфичните правомощия, предоставени на Комисията в
член 210 и член 214, параграф 6 от ДФЕС.
Съгласно член 210 от ДФЕС Съюзът и държавите членки координират своите политики, свързани със сътрудничеството
за развитие, на равнище на Съюза и на международно равнище и се консултират взаимно относно програмите си за
помощ, включително в рамките на международните организации и по време на международни конференции. Те могат
да предприемат съвместни действия. Държавите членки предоставят своята подкрепа, ако това е необходимо, за
осъществяването на програмите за помощ на Съюза. Комисията има право да предприема всякаква полезна инициатива
за поощряване на тази координация.
Съгласно член 214, параграф 6 от ДФЕС Комисията има право да предприема всякакви полезни инициативи,
допринасящи за насърчаването на координацията между действията на Съюза и тези на държавите членки, с цел да
засили ефективността и взаимното допълване на механизмите на Съюза и на националните механизми за хуманитарна
помощ.
Дейностите за координиране обхващат изцяло функция 6 и не са предвидени в ИССРМС.
Координацията на политиката е от съществено значение за последователността и взаимното допълване на помощта и за
ефективността на развитието. Мерките, предвидени по този бюджетен кредит, предоставят на Комисията помощните
средства, от които се нуждае за подготовката, формулирането и проследяването на дейностите за координиране в
рамките на нейната политика за развитие и на хуманитарната помощ на равнище на Съюза и на международно
равнище.
Координацията е не само основен фактор за добавената стойност на Комисията по отношение на политиките на
държавите членки, но и приоритет в дневния ред на Съюза като част от неговия принос за международната общност.
Действията, обхванати от тази позиция, са следните:
— проучвания на ефективността, ефикасността, уместността, въздействието и жизнеспособността в областта на
координацията,
— анализи, техническа помощ, методическа подкрепа, дейности за наблюдение и координиране в приоритетните
области на политиката за развитие (включително бюджетна подкрепа, управление на публичните финанси и
мобилизиране на националните приходи), ефективност на помощта и развитието (включително съвместно
програмиране/съвместно изпълнение и прозрачност), финансиране за целите на развитието и на хуманитарната
помощ, двустранни и многостранни партньорства,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 14 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

14 20 04

(продължение)

14 20 04 05

(продължение)
— срещи на експерти, организиране на прояви, диалози и обмен между Комисията, държавите членки, международни
организации (ООН, международни финансови институции и т.н.) и други международни участници, включително
подготовка и участие в международни форуми, като например Глобалното партньорство за ефективно
сътрудничество за развитие или форумите в рамките на направлението на политиката, свързано с финансирането за
целите на развитието и на хуманитарната помощ, средствата за изпълнение, Програмата до 2030 г. и новия
консенсус,
— мерки за подкрепа на външни инициативи в областта на координацията (включително разпространението на
информация и разработването на информационни системи),
— членски внос и финансов принос на Комисията за международни организации и мрежи.

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 15 — ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ

ДЯЛ 15
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Бюджетни кредити 2021
Дял
Глава

15 01

15 02

15 20

Бюджетен ред

АДМИНИСТРАТИВНИ
РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА
КЛЪСТЕР „ПРЕДПРИСЪЕДИ
НИТЕЛНА ПОМОЩ“
ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИС
ЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ
(ИПП III)
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОД
ГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ,
ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ

Поети
задължения

46 100 709

Плащания

46 100 709

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

45 384 051

Плащания

45 384 051

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

44 015 038,63

Плащания

44 015 038,63

1 855 337 764 1 836 295 364 1 714 782 429 1 700 335 208 2 347 279 094,56 1 335 457 452,01

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

145 863,—

Позиция 15 — Общо 1 901 438 473 1 882 396 073 1 760 166 480 1 745 719 259 2 391 294 133,19 1 379 618 353,64

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/981

КОМИСИЯ
ДЯЛ 15 — ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ

ДЯЛ 15
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ
ГЛАВА 15 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ“

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

15 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА КЛЪСТЕР „ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА
ПОМОЩ“

15 01 01

Разходи за подкрепа за Инструмента за
предприсъединителна помощ (ИПП)

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

15 01 01 01 Разходи за подкрепа за ИПП

6

45 465 709

44 749 051

43 326 038,63

95,29

15 01 01 65 Изпълнителната агенция за образование, аудио
визия и култура — финансов принос от ИПП за
приключване на предишни програми

6

635 000

635 000

689 000,—

108,50

15 01 01 75 Европейска изпълнителна агенция за образова
ние и култура — финансов принос от ИПП

6

p.m.

Статия 15 01 01 — Междинен сбор

46 100 709

45 384 051

44 015 038,63

95,48

Глава 15 01 — Общо

46 100 709

45 384 051

44 015 038,63

95,48

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени да обхващат разходите за външен персонал и за техническа помощ,
пряко свързани с изпълнението на програмите по настоящия дял. Техническата помощ включва дейности за подкрепа и
изграждане на капацитет, необходими за изпълнението на програма или действие, по-специално дейности по
подготовка, управление, комуникация, наблюдение, оценка, одит и контрол, включително TAIEX (инструмент за
техническа помощ и обмен на информация).

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.

Без да се засягат разпоредбите на член 235, параграф 5 от Финансовия регламент, сумите, вписани в реда за разходи за
административна подкрепа, ще бъдат определени със споразумението за финансов принос за всяка оперативна програма
и ще бъдат със средна стойност, ненадвишаваща 4 % от вноските за съответната програма по всяка глава.

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

L 93/982

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
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ГЛАВА 15 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ“ (продължение)

15 01 01

Разходи за подкрепа за Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)

Забележки
Мерките за подкрепа могат да покриват техническа и административна помощ за изпълнението на Инструмента за
предприсъединителна помощ (ИПП), като подготвителни дейности, мониторинг, контрол, одит и оценка, включително
корпоративни системи за информационни технологии и всички дейности, свързани с подготовката на следващата
програма за предприсъединителна помощ, в съответствие с член 20 от Регламента за Инструмента за съседство, развитие
и международно сътрудничество, напр.:
— проучвания, срещи, информация, повишаване на осведомеността, обучение, подготовка и обмен на извлечени поуки
и на най-добри практики, дейности, свързани с публикуването, и всякакви други административни разходи или
разходи за техническа помощ, необходими за програмиране и управление на действията, включително външни
експерти, получаващи възнаграждение,
— изследователски дейности и проучвания по съответни въпроси и разпространение на резултатите от тях,
— разходи, свързани с предоставянето на информация и комуникационни дейности.

Актове за справка
Вж. глава 15 02.

15 01 01 01

Разходи за подкрепа за ИПП
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

45 465 709

44 749 051

Резултат от изпълнението за 2019

43 326 038,63

Забележки
Предишна позиция
04 01 04 03

05 01 04 03

22 01 04 01

Освен за покриване на разходите, посочени в настоящата глава, този бюджетен кредит е предназначен по-специално и
за покриване на:
— разходи за външен персонал в централата (договорно нает персонал, командировани национални експерти или
персонал, нает чрез агенции) до 5 146 149 EUR. Тази стойност се основава на прогнозен годишен единичен разход
за човекогодина, от който според изчисленията 97 % са предназначени за възнаграждения за съответния персонал
и 3 % — за допълнителни разходи за обучение, срещи, командировки, информационни технологии и
телекомуникации във връзка с външния персонал, финансиран от този бюджетен кредит,
— разходи за външен персонал в делегациите на Съюза (договорно нает персонал, местен персонал или командировани
национални експерти) за целите на децентрализираното управление на програми в делегациите на Съюза в трети
държави или за вътрешно изпълнение на задачите на постепенно закриващи се бюра за техническа помощ, както и
за външен персонал в екипите на Комисията за преход след присъединяването, оставащи в новите държави членки
през периода на постепенно закриване (договорно нает персонал, персонал, нает чрез агенции) и работещи по
задачи, пряко свързани с приключването на програмите по присъединяването.
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ГЛАВА 15 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ“ (продължение)

15 01 01

(продължение)

15 01 01 01

(продължение)
И в двата случая той покрива допълнителните разходи за логистика и инфраструктура, като например разходите за
обучение, срещи, командировки и наем на жилища, възникнали пряко от присъствието в делегация на Съюза на
външен персонал, чиито възнаграждения се изплащат от бюджетните кредити, вписани в тази позиция.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други държави

15 01 01 65

1 943 388 6 5 2 0

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура — финансов принос от ИПП за приключване на
предишни програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

635 000

Резултат от изпълнението за 2019

635 000

689 000,—

Забележки
Предишна позиция
22 01 06 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Изпълнителната агенция за
образование, аудио-визия и култура, направени във връзка с изпълнението на международното измерение на
програмата „Еразъм+“, финансирано чрез ИПП (функция 6) и възложено на Агенцията по настоящата глава, както и на
неприключените действия от предходните периоди на програмиране за съответния предишен инструмент.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

17 145 6 6 0 0

Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Регламент (EО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ
(ИПП) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82).
Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“
— програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения
№ 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).
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ГЛАВА 15 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ“ (продължение)

15 01 01

(продължение)

15 01 01 65

(продължение)
Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ L 77, 15.03.2014 г., стр. 11).
Актове за справка

Решение за изпълнение 2013/776/ЕС на Комисията от 18 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
образование, аудиовизия и култура и за отмяна на Решение 2009/336/ЕО (ОВ L 343, 19.12.2013 г., стр. 46).

Решение C(2013) 9189 на Комисията от 18 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за образование, аудио-визия и култура с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на Съюза в
областта на образованието, аудио-визията и културата и включващи, по-специално, изпълнение на бюджетни кредити,
записани в общия бюджет на Съюза, и на средства по ЕФР.

15 01 01 75

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура — финансов принос от ИПП
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки

Нова позиция

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Европейската изпълнителна агенция за
образование и култура, направени в резултат на изпълнението на международното измерение на програмата „Еразъм+“,
финансирано чрез ИПП (функция 6) и възложено на Агенцията по настоящата глава.

Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.
Правно основание

Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. за установяване на статута на изпълнителните агенции,
отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаването на Европейска
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейска изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителна агенция
за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет и
Европейска изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение 2013/801/ЕС,
2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г., стр. 9).
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ГЛАВА 15 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА КЛЪСТЕР „ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ“ (продължение)

15 01 01

(продължение)

15 01 01 75

(продължение)
Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 30 май 2018 г., за
създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на
Регламент (ЕС) № 1288/2013 (COM(2018) 367 final).
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 14 юни 2018 г., за
създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (COM(2018) 465).
Решение C(2021) 951 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за образование и култура с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми
на Съюза в областта на образованието, аудиовизията и културата, гражданството и солидарността, и включващи
по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.
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ГЛАВА 15 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП III)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

Плащания

15 02

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕД
ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА
ПОМОЩ (ИПП III)

15 02 01

Основни принципи,
политики на Съюза и
контакти между
хората

15 02 01 01

Подготовка за присъе
диняване

6

585 017 632

„Еразъм+“ — Вноска от
ИПП III

6

3 500 000

1 026 000

588 517 632

1 026 000

15 02 01 02

Статия 15 02 01 —
Междинен сбор
Инвестиции за
растеж и заетост

15 02 02 01

Подготовка за присъе
диняване

6

926 663 798

p.m.

Преход към правилата на
Съюза

6

100 000 000

p.m.

ИПП III — провизиране
на общия фонд „Прови
зии“

6

174 957 142

14 111 549

1 201 620 940

14 111 549

65 199 192

4 100 000

15 02 02 03

Статия 15 02 02 —
Междинен сбор
15 02 03

Териториално и
трансгранично
сътрудничество

15 02 99

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

15 02 99 01

Приключване на пре
дишни инструменти за
предприсъединителна
помощ (отпреди 2021 г.)

Резултат от изпълнението за 2019

6

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

p.m.

15 02 02

15 02 02 02

Бюджетни кредити 2020

ФР

p.m.

1 817 057 815

1 714 782 429

1 700 335 208 2 347 279 094,56 1 335 457 452,01

73,50

Статия 15 02 99 —
Междинен сбор

p.m.

1 817 057 815

1 714 782 429

1 700 335 208 2 347 279 094,56 1 335 457 452,01

73,50

Глава 15 02 — Общо

1 855 337 764

1 836 295 364

1 714 782 429

1 700 335 208 2 347 279 094,56 1 335 457 452,01

72,73

6
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ГЛАВА 15 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП III) (продължение)

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на оперативните разходи, свързани с действия,
извършвани съгласно Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъе
динителна помощ (ИПП III), чиято обща цел ще бъде да се подпомагат бенефициерите по ИПП III в приемането и
осъществяването на политическите, институционалните, правните, административните, социалните и икономическите
реформи, които са необходими, за да могат бенефициерите да приемат ценностите на Съюза и постепенно да се
съобразят с правилата, стандартите, политиките и практиките на Съюза с оглед на членство в него, като по този начин
се допринася за тяхната стабилност, сигурност и просперитет.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, получени от трети държави (държави от ЕАСТ
съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, държави кандидатки и ако е приложимо,
потенциални кандидати от Западните Балкани или други държави) за участие в програми на Съюза, и всички други
целеви приходи, вписани в приходната част на бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до
изпълнение по настоящата глава.
Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 14 юни 2018 г., за
създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (COM(2018) 465).

15 02 01

Основни принципи, политики на Съюза и контакти между хората

15 02 01 01

Подготовка за присъединяване
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

585 017 632

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

p.m.

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действията за подкрепа на бенефициерите по ИПП III с цел да се
постигнат следните специфични цели:
а) укрепване на принципите на правовата държава, демокрацията, зачитането на правата на човека, основните права и
международното право, гражданското общество и сигурността и подобряване на управлението на миграцията,
включително управлението на границите;
б) повишаване на ефективността на публичната администрация и подкрепа за структурните реформи и доброто
управление на всички равнища;
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ГЛАВА 15 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП III) (продължение)

15 02 01

(продължение)

15 02 01 01

(продължение)
в) оформяне на правилата, стандартите, политиките и практиките на бенефициерите, посочени в приложение I, в
съответствие с тези на Съюза и укрепване на помирението и добрите съседски отношения, както и на
междуличностните контакти и комуникация.

15 02 01 02

„Еразъм+“ — Вноска от ИПП III
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

3 500 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 026 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовата помощ, предоставяна по ИПП III с цел насърчаване
на международното измерение на програмата „Еразъм+“.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

15 02 02

94 000 6 6 0 0

Инвестиции за растеж и заетост

Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на действията за подкрепа на бенефициерите по ИПП III с цел да
се постигнат следните специфични цели – укрепване на икономическото и социалното развитие, включително чрез
по-голяма свързаност и по-активно регионално развитие, селското стопанство и развитието на селските райони,
социалните политики и политиките за заетостта, подобряване на опазването на околната среда, повишаване на
устойчивостта към изменението на климата, ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика и развиване на
цифровата икономика и общество.

15 02 02 01

Подготовка за присъединяване
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

926 663 798

Плащания

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 15 — ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ

ГЛАВА 15 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП III) (продължение)

15 02 02

(продължение)

15 02 02 01

(продължение)
Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за подготовката на бенефициерите за присъединяване, с изключение на
развитието на селските райони.

15 02 02 02

Преход към правилата на Съюза
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

100 000 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

p.m.

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за подпомагане на бенефициерите да извършат прехода към правилата на Съюза,
включително тези относно развитието на селските райони.

15 02 02 03

ИПП III — провизиране на общия фонд „Провизии“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

174 957 142

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

14 111 549

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за осигуряване на финансовите ресурси за провизиране на общия фонд
„Провизии“ за бюджетните гаранции и финансовата помощ за бенефициерите по ИПП III. Целевите приходи могат да
доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити, също и по бюджетни гаранции от предишни многогодишни
финансови рамки.
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално дял X от него.
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ГЛАВА 15 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП III) (продължение)

15 02 02

(продължение)

15 02 02 03

(продължение)
Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, прието от Комисията на 14 юни 2018 г., за създаване
на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (COM(2018) 460).

15 02 03

Териториално и трансгранично сътрудничество

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

65 199 192

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

4 100 000

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действията за подкрепа на бенефициерите по ИПП III с цел да се
постигне следната специфична цел – подкрепа за териториалното и трансграничното сътрудничество.
Освен това този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани със:
— многогодишни действия за подготовка, последващи действия, мониторинг, одит и оценка,
— техническа помощ в бенефициерите за сближаване на законодателството с целия набор от достижения на правото
на Съюза, оказвана на всички органи, участващи в изпълнението и прилагането на достиженията на правото на
Съюза, включително неправителствените организации, за постигане на техните цели и за мониторинг на степента на
постигане.

15 02 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Бюджетните кредити по тази статия са предназначени за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети
задължения от предходни години.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/991

КОМИСИЯ
ДЯЛ 15 — ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ

ГЛАВА 15 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП III) (продължение)

15 02 99

(продължение)

15 02 99 01

Приключване на предишни инструменти за предприсъединителна помощ (отпреди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

1 817 057 815

1 714 782 429

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

1 700 335 208

2 347 279 094,56

Плащания

1 335 457 452,01

Забележки
Предишни статии и позиции (* прехвърлени частично)
01 03 06*

04 05 01 01

04 05 01 02

04 05 02 01

04 05 02 02

04 05 03 01

04 05 03 02

04 05 51

05 05 01 01

05 05 01 02

05 05 02

05 05 03 01

05 05 03 02

05 05 04 01

05 05 04 02

13 03 64 02

13 05 01 01

13 05 01 02

13 05 02

13 05 03 02

13 05 60 01

13 05 60 02

13 05 61 01

13 05 61 02

13 05 62 01

13 05 62 02

13 05 63 02

22 02 01 01

22 02 01 02

22 02 02 01

22 02 02 02

22 02 03 01

22 02 03 02

22 02 04 01

22 02 04 02

22 02 04 03

22 02 51

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

25 000 000 6 5 2 0

Правно основание
Регламент (ЕИО) № 3906/89 на Съвета от 18 декември 1989 г. относно икономическата помощ за Република Унгария и
Полската народна република (OВ L 375, 23.12.1989 г., стр. 11).
Регламент (ЕО) № 1488/96 на Съвета от 23 юли 1996 г. относно финансови и технически мерки (MEDA), които
съпътстват реформата на икономическите и социалните структури в рамките на Евро-средиземноморското партньорство
(OВ L 189, 30.7.1996 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1266/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. за координиране на помощта за страните кандидатки в
рамките на предприсъединителната стратегия (OВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 68).
Регламент (ЕО) № 1267/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно създаването на Инструмент за предприсъе
динителна структурна политика (OВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 73).
Регламент (ЕО) № 555/2000 на Съвета от 13 март 2000 г. относно изпълнението на операциите в рамките на
предприсъединителна стратегия за Република Кипър и Република Малта (OВ L 68, 16.3.2000 г., стр. 3).
Регламент (ЕО) № 764/2000 на Съвета от 10 април 2000 г. относно прилагането на мерки за интензифициране на
митническия съюз ЕО—Турция (ОВ L 94, 14.4.2000 г., стр. 6).
Регламент (ЕО) № 2666/2000 на Съвета от 5 декември 2000 г. относно помощта за Албания, Босна и Херцеговина,
Хърватия, Съюзна република Югославия и Бивша югославска република Македония, отменящ Регламент (ЕО)
№ 1628/96 и изменящ регламенти (ЕИО) № 3906/89 и (ЕИО) № 1360/90 и решения 97/256/ЕО и 1999/311/ЕО (ОВ
L 306, 7.12.2000 г., стр. 1).
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ДЯЛ 15 — ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ

ГЛАВА 15 02 — ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП III) (продължение)

15 02 99

(продължение)

15 02 99 01

(продължение)
Регламент (EО) № 2500/2001 на Съвета от 17 декември 2001 г. относно предприсъединителната финансова помощ за
Турция и за изменение на регламенти (ЕИО) № 3906/89, (EО) № 1267/1999, (EО) № 1268/1999 и (ЕО) № 555/2000
(OВ L 342, 27.12.2001 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 2257/2004 на Съвета от 20 декември 2004 г. за изменение на регламенти (ЕИО) № 3906/89, (ЕО)
№ 1267/1999, (ЕО) № 1268/1999 и (ЕО) № 2666/2000 с цел вземане предвид статута на Хърватия като страна
кандидатка (ОВ L 389, 30.12.2004 г., стр. 1).
Регламент (EО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ
(ИПП) (OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82).
Задачи, които произтичат от специфичните правомощия, предоставени пряко на Комисията от член 34 от Акта за
присъединяване от 16 април 2003 г. и член 31 от дял III от Акта за присъединяване от 25 април 2005 г. (част от
Договора относно присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз).
Решение 2006/500/ЕО на Съвета от 29 май 2006 г. за сключване от страна на Европейската общност на Договора за
създаване на Енергийна общност (OВ L 198, 20.7.2006 г., стр. 15).
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999
(ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).
Регламент (EО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ
(ИПП) (OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82).
Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 от 25 май 2009 г. относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности
(ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 10).
Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“
— програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения
№ 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).
Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 11), и по-специално член 2, параграф 1, буква г) от
него.
Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Европейски
инструмент за съседство (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 27).
Решение № 466/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от
ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън
Съюза (OB L 135, 8.5.2014 г., стр. 1).
Задача, която произтича от прерогативите на Комисията на институционално равнище, съгласно член 58, параграф 2 от
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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15 02 99

(продължение)

15 02 99 01

(продължение)
Задачи, произтичащи от специфичните правомощия, пряко предоставени на Комисията с член 30 от Акта за
присъединяването на Хърватия.
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ГЛАВА 15 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Бюджетни кредити 2020

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

15 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ,
ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРО
ГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ

15 20 01

Пилотни проекти

6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

15 20 02

Подготвителни
действия

6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

145 863,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

145 863,—

Глава 15 20 —
Общо

15 20 01

%
Плащания
2019/
2021

Пилотни проекти

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с експериментален
характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях.

Списъкът на пилотните проекти е поместен в глава PP 16 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни действия“
към настоящия раздел.

Правно основание

Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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ДЯЛ 15 — ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ

ГЛАВА 15 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

15 20 02

Подготвителни действия
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

145 863,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в областта на
прилагането на Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят
предложения с оглед на приемането на бъдещи действия.
Списъкът на подготвителните действия е поместен в глава PA 15 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни
действия“ към настоящия раздел.
Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ

ДЯЛ 16
РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ДЯЛ 16
РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Бюджетни кредити 2021
Дял
Глава

16 01

16 02

16 03

16 04

16 05

Бюджетен ред

АДМИНИСТРАТИВНИ
РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ,
ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГО
ДИШНАТА ФИНАНСОВА
РАМКА
МОБИЛИЗИРАНЕ НА
МЕХАНИЗМИТЕ ЗА СОЛИ
ДАРНОСТ (СПЕЦИАЛНИ ИНС
ТРУМЕНТИ)

Бюджетни кредити 2020

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

50 000 000

70 000 000 1 057 094 964 1 067 094 964

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

571 604,45

571 604,45

294 828 316,—

294 828 316,—

ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИТЕ
В НИСКОВЪГЛЕРОДНИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕСИ ПО
ЛИНИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА
ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ (СТЕ)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО
ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ
НА ЗАЕМИ ЗА ДЪРЖАВИТЕ
ЧЛЕНКИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ДРУГИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

295 399 920,45

295 399 920,45

Позиция 16 — Общо

50 000 000

70 000 000 1 057 094 964 1 067 094 964
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ДЯЛ 16
РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА
ГЛАВА 16 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА
ФИНАНСОВА РАМКА

Дял
Глава
Статия
Позиция

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

S

p.m.

p.m.

16 01 02 64 Изпълнителна агенция за иновации и мрежи —
финансов принос от Фонда за иновации за
приключване на предходни програми

O

p.m.

p.m.

16 01 02 74 Европейска изпълнителна агенция за климата,
инфраструктурата и околната среда — финансов
принос от Фонда за иновации

O

p.m.

Бюджетен ред

16 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА
ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В
МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

16 01 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за
приспособяване към глобализацията

16 01 02

16 01 04
16 01 05

571 604,45

p.m.

p.m.

Разходи за подкрепа за Европейския
механизъм за подкрепа на мира

O

p.m.

Разходи за подкрепа за управляваните от
Комисията доверителни фондове

O

p.m.

p.m.

0,—

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за
развитие

O

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

571 604,45

Глава 16 01 — Общо

16 01 01

% 2019/2021

Разходи за подкрепа за Фонда за иновации

Статия 16 01 02 — Междинен сбор
16 01 03

Резултат от
изпълнението за 2019

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Забележки

Предишна позиция
04 01 04 04

Резултат от изпълнението за 2019

571 604,45
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ГЛАВА 16 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА
ФИНАНСОВА РАМКА (продължение)

16 01 01

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен да бъде използван по инициатива на Комисията и при спазване на таван от 0,5 %
от максималната годишна сума, предвидена за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ).
Бюджетният кредит може да бъде използван за финансиране на подготовката, мониторинга, събирането на данни и
създаването на база от знания, необходима за изпълнението на ЕФПГ. Той може да бъде използван и за финансиране на
административната и техническата подкрепа, информационните и комуникационните дейности, дейностите за
повишаване на видимостта на ЕФПГ и други мерки за административна и техническа помощ, както и дейностите по
извършване на одит, контрол и оценка, необходими за изпълнението на операциите по ЕФПГ.
Актове за справка
Вж. статия 16 02 02.

16 01 02

Разходи за подкрепа за Фонда за иновации

16 01 02 64

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи — финансов принос от Фонда за иновации за приключване на предходни
програми
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Предишна позиция
34 01 06 01

Този бюджетен кредит представлява приносът за покриване на административните разходи за персонал и оперативните
разходи на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA), които произтичат от участието ѝ в управлението на
наследения Фонд за иновации (ФИ).
Необходимите бюджетни кредити ще бъдат генерирани от разпределените за ФИ приходи от търговете на квоти за
емисии и неизразходваните суми от предишната програма NER300 в съответствие с член 10 и член 10а, параграф 8 от
Директива 2003/87/ЕО.
Щатното разписание на INEA е поместено в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

Правно основание
Вж. статия 16 03 01.

4 600 000 6 6 0 1
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ГЛАВА 16 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА
ФИНАНСОВА РАМКА (продължение)

16 01 02

(продължение)

16 01 02 64

(продължение)
Актове за справка
Решение за изпълнение 2013/801/ЕС на Комисията от 23 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
иновации и мрежи и за отмяна на Решение 2007/60/EО, изменено с Решение 2008/593/ЕО (ОВ L 352, 24.12.2013 г.,
стр. 65).
Решение C(2013) 9235 на Комисията от 23 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за иновациите и мрежите с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на Съюза в областта на
инфраструктурата на транспорта, енергетиката и телекомуникациите и в областта на научните изследвания и
иновациите в сферата на транспорта и енергетиката и включващи, по-специално, изпълнение на бюджетни кредити,
записани в общия бюджет на Съюза.

16 01 02 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — финансов принос от Фонда за
иновации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит представлява приносът за покриване на административните разходи за персонал и оперативните
разходи на Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (СINEA), които
произтичат от участието ѝ в управлението на Фонда за иновации (ФИ).
Необходимите бюджетни кредити ще бъдат генерирани от разпределените за ФИ приходи от търговете на квоти за
емисии и неизразходваните суми от предишната програма NER300 в съответствие с член 10 и член 10а, параграф 8 от
Директива 2003/87/ЕО.
Щатното разписание на CINEA е поместено в приложение „Персонал“ към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

4 600 000 6 6 0 1

Правно основание
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаването на Европейска
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейска изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителна агенция
за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет и
Европейска изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение 2013/801/ЕС,
2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г., стр. 9).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ГЛАВА 16 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА
ФИНАНСОВА РАМКА (продължение)

16 01 02

(продължение)

16 01 02 74

(продължение)
Вж. статия 16 03 01.
Решение C(2021) 947 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда с цел изпълнение на задачи, свързани с
осъществяването на програми на Съюза в областта на транспортната и енергийната инфраструктура, на научните
изследвания и иновациите в сферата на климата, енергетиката и мобилността, на околната среда, на природата и
биологичното разнообразие, на прехода към нисковъглеродните технологии и на морското дело и рибарството, и
включващи по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза, и тези, произтичащи
от външни целеви приходи.

16 01 03

Разходи за подкрепа за Европейския механизъм за подкрепа на мира
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за административна подкрепа в съответствие с
решеното в рамките на Европейския механизъм за подкрепа на мира, и по-специално на разходите за външен персонал
в централата и в делегациите на Съюза.

Актове за справка
Предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност с
подкрепата на Комисията до Съвета за Решение на Съвета за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира
(HR(2018) 94).

16 01 04

Разходи за подкрепа за управляваните от Комисията доверителни фондове

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Забележки
Предишни позиции
21 01 04 08

22 01 04 03

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ГЛАВА 16 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА
ФИНАНСОВА РАМКА (продължение)

16 01 04

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на Комисията за управление на доверителните
фондове на стойност не повече от 5 % от събраните в доверителните фондове средства от годините, през които е
започнало използването на отпуснатите за всеки фонд средства съгласно решението, взето по силата на член 235,
параграф 5 от Финансовия регламент.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

13 805 000 3 3 0, 3 3 8, 3 3 9

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 21, параграф 2 и член 235, параграф 5 от него.

16 01 05

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за развитие

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки

Предишна позиция
21 01 04 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за административна подкрепа съгласно взетото
решение по европейските фондове за развитие, и по-специално на общите разходи за външен персонал в делегациите на
Съюза (договорно нает персонал, местен персонал или командировани национални експерти), като например наем,
охрана, почистване и поддръжка.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

141 377 187 3 3 0 , 3 3 8, 3 3 9

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ГЛАВА 16 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДКРЕПА ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА
ФИНАНСОВА РАМКА (продължение)

16 01 05

(продължение)
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.07.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 21, параграф 2 от него.

L 93/1004
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ГЛАВА 16 02 — МОБИЛИЗИРАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА СОЛИДАРНОСТ (СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

16 02

МОБИЛИЗИРАНЕ НА
МЕХАНИЗМИТЕ ЗА
СОЛИДАРНОСТ (СПЕ
ЦИАЛНИ ИНСТРУ
МЕНТИ)

16 02 01

Фонд „Солидарност“
на Европейския съюз
(ФСЕС)

16 02 01 01

Помощ за държавите
членки във връзка със
събития, които са
допустими за финанси
ране по фонд „Солидар
ност“ на Европейския
съюз (ФСЕС)

S

Помощ за държавите,
водещи преговори за
присъединяване, във
връзка със събития,
които са допустими за
финансиране по фонд
„Солидарност“ на Евро
пейския съюз (ФСЕС)

S

16 02 01 02

Статия 16 02 01 —
Междинен сбор
16 02 02

16 02 03

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019
% Плащания
2019/2021

ФР

50 000 000

p.m.

50 000 000

Плащания

50 000 000

p.m.

50 000 000

Поети задължения

Плащания

1 057 094 964

1 057 094 964

p.m.

p.m.

1 057 094 964

Поети задължения

Плащания

294 828 316,—

294 828 316,—

0,—

0,—

1 057 094 964

294 828 316,—

294 828 316,—

Европейски фонд за
приспособяване към
глобализацията
(ЕФПГ)

S

p.m.

Резерв за приспособя
ване във връзка с пос
ледиците от Брексит
(BAR)

S

p.m.

p.m.

S

p.m.

p.m.

p.m.

10 000 000

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

10 000 000

0,—

0,—

1 067 094 964

294 828 316,—

294 828 316,—

16 02 99

Приключване на пре
дишни програми и
дейности

16 02 99 01

Приключване на Евро
пейския фонд за прис
пособяване към глобали
зацията (преди 2021 г.)
Статия 16 02 99 —
Междинен сбор
Глава 16 02 — Общо

50 000 000

589,66

589,66

20 000 000

70 000 000

1 057 094 964

421,18

Забележки
Настоящата глава е предназначена за вписване на бюджетните кредити от мобилизирането на фонд „Солидарност“ на
Европейския съюз и на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и Резервa за приспособяване във
връзка с последиците от Брексит — специални инструменти, предвидени в Регламента на Съвета за определяне на
многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027.
В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент всички целеви приходи, вписани в приходната част на
бюджета, водят до отпускане на съответни бюджетни кредити и до изпълнение по настоящата глава.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ГЛАВА 16 02 — МОБИЛИЗИРАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА СОЛИДАРНОСТ (СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ) (продължение)

Свързаните с това прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета са посочени,
когато е възможно, в съответните бюджетни редове.

Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова
рамка за годините 2021—2027 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 11).
Междуинституционално споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския
съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто
финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови
собствени ресурси (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 28).

16 02 01

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС)

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на бюджетните кредити от мобилизирането на фонд „Солидарност“ на
Европейския съюз в случай на големи или регионални бедствия, както и на тежка извънредна ситуация в областта на
общественото здраве, в държавите членки и в държавите, водещи преговори със Съюза за присъединяване, в
съответствие с Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета.

Правно основание
Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския
съюз (ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3).

16 02 01 01

Помощ за държавите членки във връзка със събития, които са допустими за финансиране по фонд „Солидарност“ на
Европейския съюз (ФСЕС)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

50 000 000

Плащания

50 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

1 057 094 964

Плащания

1 057 094 964

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

294 828 316,—

Плащания

294 828 316,—

Забележки
Предишна статия
13 06 01

Тази позиция е предназначена за вписване на бюджетните кредити от мобилизирането на фонд „Солидарност“ на
Европейския съюз за допустими за финансиране събития в държавите членки. Предложената от Комисията сума за
вписване в проектобюджета съответства на максималния размер на авансовите плащания в съответствие с член 4а,
параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета.

L 93/1006
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ГЛАВА 16 02 — МОБИЛИЗИРАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА СОЛИДАРНОСТ (СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ) (продължение)

16 02 01

(продължение)

16 02 01 02

Помощ за държавите, водещи преговори за присъединяване, във връзка със събития, които са допустими за финансиране
по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна статия
13 06 02

Тази позиция е предназначена за вписване на бюджетните кредити от мобилизирането на фонд „Солидарност“ на
Европейския съюз за допустими за финансиране събития в държавите, водещи преговори със Съюза за присъединяване.

16 02 02

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

20 000 000

Забележки
Нова статия
Тази статия е предназначена за вписване на бюджетните кредити от мобилизирането на Европейския фонд за
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в съответствие с Регламент (ЕО) № XXXX/XXXX на Европейския парламент
и на Съвета.
Общата цел на ЕФПГ е да демонстрира солидарност и да предложи подкрепа на съкратените работници и на
самостоятелно заетите лица, които са преустановили дейността си в хода на неочаквани големи преструктурирания, и
по този начин да допринесе за по-добро разпределение на ползите от глобализацията и технологичния напредък.
Специфичната цел на ЕФПГ е да предложи помощ в случай на неочаквани големи преструктурирания, и по-специално
тези, причинени от предизвикателства, свързани с глобализацията, като например промени в моделите на световната
търговия, търговски спорове, финансови или икономически кризи, прехода към нисковъглеродна икономика или
вследствие на цифровизацията или автоматизацията. Особен акцент се поставя върху мерките, които помагат на групите
в най-неравностойно положение.
По този начин ЕФПГ допринася за прилагането на принципите, определени в рамките на Европейския стълб на
социалните права, и подобряването на социалното и икономическото сближаване между регионите и държавите
членки.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ГЛАВА 16 02 — МОБИЛИЗИРАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА СОЛИДАРНОСТ (СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ) (продължение)

16 02 02

(продължение)
Действията по ЕФПГ следва да допълват действията по ЕСФ+, като по тези инструменти не трябва да има двойно
финансиране. Подкрепените от ЕФПГ действия или мерки следва да имат за цел да се гарантира, че възможно найголям брой бенефициери, които участват в тези действия, намират дългосрочна работа във възможно най-кратък срок.

Правно основание
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 30 май 2018 г.,
относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (COM(2018) 380 final).

16 02 03

Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (BAR)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Нова статия
Тази статия е предназначена за вписване на бюджетни кредити, произтичащи от мобилизирането на Резерва за
приспособяване във връзка с последиците от Брексит (BAR) с цел противодействие на непредвидени и неблагоприятни
последици за държавите членки и секторите, които са най-засегнати в съответствие с Регламент (ЕО) № XXXX/XXXX на
Европейския парламент и на Съвета (Регламент за BAR).

Актове за справка
Заключения на Европейския съвет от 21 юли 2020 г. (EUCO 10/20), и по-специално точки А26 и 134.
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 25 декември 2020 г., за
създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (COM(2020) 854 final).

16 02 99

Приключване на предишни програми и дейности

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с неизпълнени поети задължения от
предходни години.

L 93/1008
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ГЛАВА 16 02 — МОБИЛИЗИРАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА СОЛИДАРНОСТ (СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ) (продължение)

16 02 99

(продължение)

16 02 99 01

Приключване на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (преди 2021 г.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Плащания

10 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна статия
04 04 01

Тази позиция е предназначена за вписване на бюджетните кредити за покриване на разходите, свързани с мерки за
подкрепа от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията преди 2021 г.
Получените целеви приходи могат да доведат до предоставянето на допълнителни бюджетни кредити по позиция 6611
от общата приходна част на бюджета в съответствие с член 22, параграф 1 от Финансовия регламент.
Правно основание
Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския
фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 855).

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ГЛАВА 16 03 — ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИТЕ В НИСКОВЪГЛЕРОДНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕСИ ПО ЛИНИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА
ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ (СТЕ)

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

16 03

ПОДКРЕПА НА ИНО
ВАЦИИТЕ В НИС
КОВЪГЛЕРОДНИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И
ПРОЦЕСИ ПО
ЛИНИЯ НА СИСТЕ
МАТА ЗА ТЪРГОВИЯ
С ЕМИСИИ (СТЕ)

16 03 01

Фонд за иновации
(ФИ) — опера
тивни разходи

ФР

O

Глава 16 03 —
Общо

16 03 01

Бюджетни кредити 2020

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

Фонд за иновации (ФИ) — оперативни разходи

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Предишна статия
34 03 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички оперативни разходи, необходими за изпълнението на
Фонда за иновации (ФИ) от Комисията в съответствие с член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/856, включително
други разходи за подкрепа, като например разходи за оценка на проекти, както и разходи за информационни
технологии и комуникация, такси за трети страни и т.н.

Подкрепата от ФИ може да бъде в следните форми:
— безвъзмездни средства, включително помощ за разработване на проекти,
— принос за операции за смесено финансиране в рамките на инструмента на Съюза за инвестиционна подкрепа,
— когато е необходимо за постигане на целите на Директива 2003/87/ЕО, финансиране под която и да е от другите
форми, предвидени във Финансовия регламент, и по-специално награди и възлагане на поръчки.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ГЛАВА 16 03 — ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИТЕ В НИСКОВЪГЛЕРОДНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕСИ ПО ЛИНИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА
ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ (СТЕ) (продължение)

16 03 01

(продължение)
Необходимите бюджетни кредити ще бъдат генерирани от разпределените за ФИ приходи от търговете на квоти за
емисии и неизразходваните суми от предишната програма NER300 в съответствие с член 10 и член 10а, параграф 8 от
Директива 2003/87/ЕО. За бюджетната 2021 година се планират и се очаква да бъдат стартирани през годината
покани за предложения за проекти на стойност 0,9 млрд. евро.
Правно основание
Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на система за
търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета
(ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).
Актове за справка
Делегиран регламент (ЕС) 2019/856 на Комисията от 26 февруари 2019 г. за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Фонда за иновации (ОВ L 140, 28.5.2019 г.,
стр. 6).
Решение C(2020) 1892 на Комисията от 25 март 2020 г. за делегиране на управлението на приходите на Фонда за
иновации на Европейската инвестиционна банка.
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ГЛАВА 16 04 — ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ДЪРЖАВИТЕ
ЧЛЕНКИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

16 04

ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕ
РАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА
ЗАЕМИ ЗА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

16 04 01

Подкрепа за платежния баланс

16 04 01 01 Гаранция на Европейския съюз за заеми на
Съюза в подкрепа на платежния баланс

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

O

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Статия 16 04 01 — Междинен сбор
16 04 02

Заеми по Евратом

16 04 02 01 Гаранция за заеми на Евратом

O

Статия 16 04 02 — Междинен сбор
16 04 03

Резултат от
изпълнението за 2019

Европейски механизъм за финансово ста
билизиране (ЕМФС)

16 04 03 01 Гаранция на Европейския съюз за заеми на
Съюза за финансова помощ съгласно европейс
кия механизъм за финансово стабилизиране
(ЕМФС)

O

p.m.

p.m.

0,—

16 04 03 02 Приходи във връзка със засиленото бюджетно
наблюдение, които трябва да бъдат прехвърлени
на европейския механизъм за финансово стаби
лизиране (ЕМФС)

O

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

0,—

Статия 16 04 03 — Междинен сбор
16 04 04

Европейски инструмент за временна под
крепа за смекчаване на рисковете от
безработица при извънредно положение
(SURE)

16 04 04 01 Гаранция на Европейския съюз за заеми на
Съюза за финансова помощ съгласно SURE

O

Статия 16 04 04 — Междинен сбор
16 04 05

p.m.
p.m.

Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване (ИЕСВ)

16 04 05 01 Гаранция на Европейския съюз за заеми на
Съюза за финансова помощ съгласно ИЕСВ

O

p.m.

Статия 16 04 05 — Междинен сбор

p.m.

Глава 16 04 — Общо

p.m.

% 2019/2021
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ГЛАВА 16 04 — ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ДЪРЖАВИТЕ
ЧЛЕНКИ (продължение)

Забележки
Бюджетните редове, включени в тази глава, представляват основно структурата за различните гаранции, предоставяни
от Съюза в рамките на инструменти или механизми за помощ за държавите членки. Те ще позволят на Комисията да
обслужва дълга, в случай че някоя от държавите не изпълни задълженията си.
За да изпълни задълженията си, Комисията може да използва своите налични средства за временно обслужване на
дълга. В този случай се прилага член 14 от Регламент (ЕО, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно
методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на
база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39).
В специално приложение в този раздел се съдържа обобщение на операциите за вземане и отпускане на заеми,
гарантирани от общия бюджет, включително за управлението на дълга, по отношение на главницата и лихвата.

16 04 01

Подкрепа за платежния баланс

16 04 01 01

Гаранция на Европейския съюз за заеми на Съюза в подкрепа на платежния баланс
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
01 02 02

В съответствие с член 143 от ДФЕС Съюзът предлага помощ на държавите членки извън еврозоната, които изпитват или
са застрашени от затруднения по отношение на платежния баланс (ПБ). Помощта за ПБ се осъществява под формата на
средносрочни заеми, обвързани с изпълнението на политики, целящи да се намери решение на причиняващите
затрудненията икономически проблеми. По принцип помощта за ПБ от Съюза се предлага в сътрудничество с
Международния валутен фонд (МВФ) и други международни институции или държави.
Гаранцията на Съюза е за заеми, отпуснати на капиталовите пазари или от финансови институции. Размерът на
главницата по заемите, които след това може да бъдат отпуснати на държавите членки, е ограничен до
50 000 000 000 EUR.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна
финансова подкрепа за платежния баланс на държавите членки (OВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1).
Решение 2009/102/ЕО на Съвета от 4 ноември 2008 г. за предоставяне на средносрочна финансова помощ от
Общността на Унгария (OВ L 37, 6.2.2009 г., стр. 5).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ГЛАВА 16 04 — ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ДЪРЖАВИТЕ
ЧЛЕНКИ (продължение)

16 04 01

(продължение)

16 04 01 01

(продължение)
Решение 2009/290/ЕО на Съвета от 20 януари 2009 г. за предоставяне на средносрочна финансова помощ от
Общността на Латвия (OВ L 79, 25.3.2009 г., стр. 39).
Решение 2009/459/ЕО на Съвета от 6 май 2009 г. за предоставяне на средносрочна финансова помощ от Общността на
Румъния (OВ L 150, 13.6.2009 г., стр. 8).
Решение 2011/288/ЕС на Съвета от 12 май 2011 г. за предоставяне на превантивна средносрочна финансова помощ от
ЕС на Румъния (OВ L 132, 19.5.2011 г., стр.15).
Актове за справка
Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 143 от него.

16 04 02

Заеми по Евратом

16 04 02 01

Гаранция за заеми на Евратом
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
01 04 03

В съответствие с Договора за Евратом Комисията е оправомощена да взема заеми от името на Евратом за финансиране на
инвестиционни проекти, свързани с производството на ядрена енергия и ядрения горивен цикъл в държавите членки, и
да помага за финансирането на подобрения в областта на безопасността или извеждането от експлоатация на ядрени
инсталации в някои съседни държави.
Общият размер на заемите за тези дейности е ограничен до 4 000 000 000 EUR.
Правно основание
Решение 77/270/Евратом на Съвета от 29 март 1977 г. за упълномощаване на Комисията да предоставя заеми по
Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали (OВ L 88, 6.4.1977 г., стр. 9).
Решение 77/271/Eвратом на Съвета от 29 март 1977 г. за прилагане на Решение 77/270/Евратом, с което се
упълномощава Комисията да предоставя заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни
електроцентрали (ОВ L 88, 6.4.1977 г., стр. 11).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ГЛАВА 16 04 — ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ДЪРЖАВИТЕ
ЧЛЕНКИ (продължение)

16 04 02

(продължение)

16 04 02 01

(продължение)
Решение 80/29/Евратом на Съвета от 20 декември 1979 г. за изменение на Решение 77/271/Евратом за прилагане на
Решение 77/270/Евратом, с което Комисията се упълномощава да предоставя заеми по Евратом с цел подпомагане
финансирането на атомни електроцентрали (OВ L 12, 17.1.1980 г., стр. 28).
Решение 82/170/Евратом на Съвета от 15 март 1982 г. за изменение на Решение 77/271/Евратом по отношение на
общия размер на заемите по Евратом, които Комисията е упълномощена да предоставя с цел подпомагане
финансирането на атомни електроцентрали (ОВ L 78, 24.3.1982 г., стр. 21).
Решение 85/537/Евратом на Съвета от 5 декември 1985 г. за изменение на Решение 77/271/Евратом по отношение на
общия размер на заемите по Евратом, които Комисията е упълномощена да предоставя с цел подпомагане
финансирането на атомни електроцентрали (OВ L 334, 12.12.1985 г., стр. 23).
Решение 90/212/Евратом на Съвета от 23 април 1990 г. за изменение на Решение 77/271/Евратом за прилагане на
Решение 77/270/Евратом за упълномощаване на Комисията да отпуска заеми по Евратом с цел подпомагане
финансирането на атомни електроцентрали (OВ L 112, 3.5.1990 г., стр. 26).
Актове за справка
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално членове 1, 2, 172 и 203 от него.

16 04 03

Европейски механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС)

16 04 03 01

Гаранция на Европейския съюз за заеми на Съюза за финансова помощ съгласно европейския механизъм за финансово
стабилизиране (ЕМФС)
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
01 02 03

В съответствие с член 122, параграф 2 от ДФЕС европейският механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС) бе
създаден, за да може Комисията да предоставя финансова помощ на държави членки, които изпитват или са застрашени
от тежки финансови трудности, причинени от извънредни обстоятелства извън техния контрол, като се използват
облигации, емитирани от името на Съюза, на капиталовите пазари или заеми от финансови институции. ЕМФС бе
създаден от и за държавите членки от еврозоната.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 16 — РАЗХОДИ ИЗВЪН ГОДИШНИТЕ ТАВАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

ГЛАВА 16 04 — ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ДЪРЖАВИТЕ
ЧЛЕНКИ (продължение)

16 04 03

(продължение)

16 04 03 01

(продължение)
Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 407/2010 неизплатените суми по заемите или кредитните линии,
отпуснати на държавите членки съгласно настоящия механизъм за стабилизиране, се ограничават до съществуващия
марж под тавана на собствените ресурси за бюджетни кредити за плащания.
Правно основание
Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово
стабилизиране (ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1).
Решение за изпълнение 2011/77/EС на Съвета от 7 декември 2010 г. за предоставяне на финансова помощ за Ирландия
от страна на Съюза (OВ L 30, 4.2.2011 г., стр. 34).
Решение за изпълнение 2011/344/ЕС на Съвета от 17 май 2011 г. за предоставяне на финансова помощ на Португалия
(OВ L 159, 17.6.2011 г., стр. 88).
Решение за изпълнение 2011/682/ЕС на Съвета от 11 октомври 2011 г. за изменение на Решение за изпълнение
2011/344/ЕС за предоставяне на финансова помощ на Ирландия (OВ L 269, 14.10.2011 г., стр. 31).
Решение за изпълнение 2011/683/ЕС на Съвета от 11 октомври 2011 г. за изменение на Решение за изпълнение
2011/682/EС за предоставяне на финансова помощ на Португалия (OВ L 269, 14.10.2011 г., стр. 32).
Актове за справка
Договорът за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 122, параграф 2 от него.

16 04 03 02

Приходи във връзка със засиленото бюджетно наблюдение, които трябва да бъдат прехвърлени на европейския
механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС)
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
01 02 05

Тази позиция е предназначена за покриване на прехвърлянето към европейския механизъм за финансово стабилизиране
(ЕМФС) на глобите, събрани съгласно членове 6 и 8 от Регламент (ЕС) № 1173/2011, в съответствие с член 10 от същия
регламент. Всички приходи от глоби, вписани в статия 4 2 3 от приходната част на бюджета, могат да доведат до
отпускането на бюджетни кредити.
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ГЛАВА 16 04 — ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ДЪРЖАВИТЕ
ЧЛЕНКИ (продължение)

16 04 03

(продължение)

16 04 03 02

(продължение)
Чрез системата от санкции, предвидена в Регламент (ЕС) № 1173/2011, се подобрява прилагането на предпазните и
корективните мерки от Пакта за стабилност и растеж в еврозоната.
Правно основание
Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за ефективното прилагане
на бюджетното наблюдение в еврозоната (OВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1).

16 04 04

Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при
извънредно положение (SURE)

16 04 04 01

Гаранция на Европейския съюз за заеми на Съюза за финансова помощ съгласно SURE
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки
Нова позиция
В съответствие с член 122 от ДФЕС временната подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредно
положение (SURE) е на разположение на държавите членки, които трябва да мобилизират значителни финансови
средства за борба с отрицателните икономически и социални последици от разпространението на коронавируса на
тяхната територия. Този инструмент ще осигури финансова помощ на държавите членки за справяне с внезапните
увеличения на публичните разходи с цел запазване на заетостта. По-конкретно, SURE ще действа като втора защитна
линия, като подкрепя схемите за работа с намалено работно време и други подобни мерки, за да помогне на държавите
членки да защитят работните места и по този начин служителите и самостоятелно заетите лица срещу риска от
безработица и загуба на доходи.
SURE ще даде възможност за отпускане на финансова помощ в размер до 100 000 000 000 EUR под формата на заеми
от Съюза за засегнатите държави членки.
Правно основание
Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 година за създаване на Европейски инструмент за временна
подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на
избухването на COVID-19 (ОВ L 159, 20.5.2020 г., стр. 1).
Актове за справка
Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 122 от него.
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ГЛАВА 16 04 — ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ДЪРЖАВИТЕ
ЧЛЕНКИ (продължение)

16 04 05

Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (ИЕСВ)

16 04 05 01

Гаранция на Европейския съюз за заеми на Съюза за финансова помощ съгласно ИЕСВ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки
Нова позиция
Инструментът на Европейския съюз за възстановяване (ИЕСВ) ще осигури финансиране за различните политики,
обхванати от плана на ЕС за възстановяване. Той по-специално ще мобилизира ново финансиране от името на
държавите членки и ще предоставя подкрепа под формата на безвъзмездни средства и заеми за изпълнение на плановете
на държавите членки за възстановяване и устойчивост в рамките на механизма за подкрепа на реформите и
устойчивостта, ще предоставя нова инвестиционна подкрепа в рамките на съществуващите и предложените бюджетни
гаранции (ЕФСИ/фонд RecoverEU), както и по-голяма подкрепа за засегнатите от кризата ключови икономически
сектори посредством политиката на сближаване и здравната политика в извънредни ситуации. Тази позиция ще даде
възможност на Комисията, ако е необходимо, да обслужва дълга в случай на неизпълнение от страна на длъжника по
заем, отпуснат по тази гаранция.
Правно основание
Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 година за създаване на Инструмент на Европейския съюз за
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 23).
Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 28 май 2020 г., за
създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (COM(2020) 408).
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ГЛАВА 16 05 — ДРУГИ РАЗХОДИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

16 05

ДРУГИ РАЗХОДИ

16 05 01

Дефицит, пренесен
от предходната
финансова година

ФР

O

Глава 16 05 —
Общо

16 05 01

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

Дефицит, пренесен от предходната финансова година
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна статия
27 02 01

Тази статия е предназначена за вписване на салдото от предходната финансова година в случай на дефицит. Прогнозите
за тези бюджетни кредити за плащания се изготвят в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014.
В съответствие с член 18 от Финансовия регламент в срок от 15 дни след представянето на междинните отчети и
единствено за конкретната цел Комисията представя едновременно на Европейския парламент и на Съвета проект за
коригиращ бюджет.
Правно основание
Регламент (EС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на
собствените ресурси на Европейския съюз (OB L 168, 7.6.2014 г., стр. 29).
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС)
№ 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1).
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ДЯЛ 20
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Бюджетни кредити 2021
Дял
Глава

20 01

20 02
20 03
20 04

20 10
20 20

Бюджетен ред

ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ
ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ
СЛУЖИТЕЛИ

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

2 395 527 000 2 395 527 000 2 375 342 690 2 375 342 690 2 245 704 859,32 2 245 704 859,32

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ
ЗА ХОРА

284 312 767

284 312 767

291 515 280

291 515 280

274 276 774,05

274 276 774,05

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРА
ТИВНИ РАЗХОДИ

839 707 073

839 707 073

820 413 343

820 413 343

808 592 952,84

808 592 952,84

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМА
ЦИОННИ И КОМУНИКА
ЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

204 636 396

204 636 396

194 567 744

194 567 744

212 236 743,04

212 236 743,04

0,—

0,—

3 050 000,—

3 810 080,—

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
АГЕНЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОД
ГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ,
ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ

p.m.

1 275 089

p.m.

3 003 210

Позиция 20 — Общо 3 724 183 236 3 725 458 325 3 681 839 057 3 684 842 267 3 543 861 329,25 3 544 621 409,25
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ДЯЛ 20
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

20 01

ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО
НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

20 01 01

Членове

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

20 01 01 01 Заплати, надбавки и плащания на членовете на
институцията

7.2

10 305 000

10 609 690

10 035 548,60

97,39

20 01 01 02 Други разходи за управление на членовете на
институцията

7.2

4 600 000

4 600 000

4 150 000,—

90,22

20 01 01 03 Надбавки за бивши членове

7.2

3 055 000

3 662 000

626 696,41

20,51

17 960 000

18 871 690

14 812 245,01

82,47

2 178 843 000 2 067 623 661,73

94,16

Статия 20 01 01 — Междинен сбор
20 01 02

Разходи, свързани с длъжностните лица и
срочно наетите служители

20 01 02 01 Възнаграждения и надбавки — централа и
представителства

7.2

2 195 860 000

20 01 02 02 Разходи и обезщетения, свързани с набиране на
персонал, преместване и прекратяване на трудо
вите правоотношения — централа и представи
телства

7.2

13 607 000

12 089 000

13 696 992,54

100,66

20 01 02 03 Възнаграждения и надбавки — делегации на
Съюза

7.2

130 799 000

129 463 669

116 513 972,57

89,08

20 01 02 04 Разходи и обезщетения, свързани с набиране на
персонал, преместване и прекратяване на трудо
вите правоотношения — делегации на Съюза

7.2

7 595 000

8 251 331

7 001 000,—

92,18

2 328 647 000 2 204 835 626,84

93,91

Статия 20 01 02 — Междинен сбор
20 01 03

2 347 861 000

Длъжностни лица, временно назначени в
национални държавни администрации, в
международни организации или в публични
или частни институции или предприятия 7.2

230 000

230 000

245 000,—

106,52

7.2

8 451 000

6 567 000

5 195 320,16

61,48

20 01 05 01 Медицинска служба

7.2

4 934 000

5 028 000

4 800 554,17

97,30

20 01 05 02 Детски заведения

7.2

6 073 000

6 023 000

5 879 051,99

96,81

20 01 05 03 Други социални разходи

7.2

5 783 000

5 788 000

5 803 726,51

100,36

20 01 04

20 01 05

Длъжностни лица в неактивна заетост,
пенсионирани в интерес на службата или
уволнени
Управление на персонала и политика за
човешките ресурси
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ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

20 01 05

Бюджетен ред

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

(продължение)

20 01 05 04 Мобилност

7.2

2 675 000

2 623 000

2 801 922,95

104,74

20 01 05 05 Разходи за конкурси, подбори и назначения

7.2

1 560 000

1 565 000

1 331 411,69

85,35

Статия 20 01 05 — Междинен сбор

21 025 000

21 027 000

20 616 667,31

98,06

Глава 20 01 — Общо

2 395 527 000

2 375 342 690 2 245 704 859,32

93,75

20 01 01

Членове

20 01 01 01

Заплати, надбавки и плащания на членовете на институцията
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

10 305 000

10 609 690

Резултат от изпълнението за 2019

10 035 548,60

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
25 01 01 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— основните заплати на членовете на Комисията,
— надбавките за пребиваване на членовете на Комисията,
— семейните надбавки на членовете на Комисията, включващи:
— надбавка за жилищни нужди,
— надбавка за дете на издръжка,
— надбавка за образование,
— надбавки за представителни разходи на членовете на Комисията,
— вноска на работодателя за осигуряване за професионална болест и злополука на членовете на Комисията,
— безвъзмездни средства при раждане,
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ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

20 01 01

(продължение)

20 01 01 01

(продължение)
— при смърт на член на Комисията:
— пълното възнаграждение на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта,
— разходите за пренасяне на тялото до мястото на произход на починалия,
— разходите за корекционните коефициенти, прилагани към възнагражденията,
— разходите за корекционните коефициенти, прилагани към частта от възнагражденията, прехвърлена в държава,
различна от държавата по месторабота,
— разходите за актуализиране на възнагражденията през финансовата година.
Този бюджетен кредит е предназначен също за отчитане на бюджетни кредити, които могат да бъдат необходими за
покриване на:
— пътни разноски, дължими на членовете на Комисията (включително техните семейства) при встъпване в длъжност
или при напускане на институцията,
— надбавки за настаняване и пренастаняване, дължими на членовете на Комисията при встъпване в длъжност или при
напускане на институцията,
— разноски за пренасяне, дължими на членовете на Комисията при встъпване в длъжност или при напускане на
институцията.
Правно основание
Регламент (EС) 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).
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС)
№ 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1).

20 01 01 02

Други разходи за управление на членовете на институцията
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

4 600 000

Забележки
Предишна позиция
25 01 02 13

Бюджетни кредити 2020

4 600 000

Резултат от изпълнението за 2019

4 150 000,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

20 01 01

(продължение)

20 01 01 02

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— направени пътни разноски, дневни надбавки и допълнителни или извънредни разходи, направени при
командировка,
— разходи, свързани със задълженията на Комисията по отношение на приеми и представителна дейност (тези разходи
могат да бъдат направени индивидуално от членовете на Комисията в изпълнение на техните задължения и като
част от дейностите на институцията).
Възстановяванията на командировъчни разходи, платени от името на други институции или органи на Съюза и за трети
лица, ще бъдат предоставени като целеви приходи.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

20 000 3 3 8

Правно основание
Решение C(2007) 3494 на Комисията от 18 юли 2007 г. относно регламента за разходите за приеми и
представителните разходи, извършени от Комисията, председателя или членовете на Комисията.
Регламент (EС) 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).
Решение C(2018) 700 на Комисията от 31 януари 2018 г. относно Кодекс за поведение на членовете на Европейската
комисия.

20 01 01 03

Надбавки за бивши членове
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 055 000

3 662 000

Забележки
Предишни позиции
30 01 13 01

30 01 13 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— преходни обезщетения,
— семейни надбавки,
за членове на Комисията след прекратяване на служебните правоотношения.

Резултат от изпълнението за 2019

626 696,41

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

20 01 01

(продължение)

20 01 01 03

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на разходите за корекционните коефициенти, прилагани
към временните надбавки на бивши членове на Комисията и на други лица, които имат право на такива плащания.
Част от този бюджетен кредит е предназначена за покриване на разходите за актуализиране на временните надбавки
през финансовата година.
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).
Регламент (EС) 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).
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС)
№ 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1).

20 01 02

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите служители

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 195 860 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 178 843 000

2 067 623 661,73

Забележки
Предишни статии и позиции (* прехвърлени частично)
01 01 01*

02 01 01*

03 01 01*

04 01 01*

05 01 01*

06 01 01*

07 01 01*

08 01 01*

09 01 01*

11 01 01*

12 01 01*

13 01 01*

14 01 01*

15 01 01*

16 01 01*

17 01 01*

18 01 01*

19 01 01 01* 20 01 01 01* 21 01 01 01* 22 01 01 01* 23 01 01*

25 01 01 01* 26 01 01*

27 01 01*

28 01 01*

34 01 01*

29 01 01*

31 01 01*

32 01 01*

33 01 01*

L 93/1026
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

20 01 02

(продължение)

20 01 02 01

(продължение)
С изключение на персонала в трети държави, този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи
за длъжностни лица и срочно наети служители, заемащи длъжности от щатното разписание:
— заплати, надбавки и други плащания, свързани със заплатите,
— осигуряване за злополука и за болест и други разходи за социално осигуряване,
— осигуряване за безработица за срочно наетите служители и плащания, които Комисията трябва да извърши в полза
на срочно наетите служители за придобиване или запазване на пенсионни права в тяхната държава на произход,
— различни надбавки и безвъзмездни средства,
— по отношение на длъжностните лица и срочно наетите служители — надбавки за работа на смени или за дежурство
на работното място или от дома,
— обезщетения при уволнение поради явна некомпетентност на длъжностно лице в изпитателен период,
— обезщетения при прекратяване от институцията на договор на срочно нает служител,
— възстановяване на разходи за мерки за сигурност в домовете на длъжностните лица, работещи в представителствата
на Комисията в Съюза и в делегациите на Съюза на територията на Съюза,
— фиксирани надбавки и почасово заплащане за извънреден труд, положен от длъжностни лица в категория AST,
който съгласно установените разпоредби не може да бъде компенсиран с почивно време,
— разходи за корекционните коефициенти, прилагани към възнагражденията на длъжностните лица и срочно наетите
служители, и за корекционните коефициенти, прилагани към частта от възнагражденията, прехвърлена в държава,
различна от държавата по месторабота,
— разходите за актуализиране на възнагражденията през финансовата година.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

50 943 144 3 2 0 1

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

20 01 02

(продължение)

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, преместване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

13 607 000

Резултат от изпълнението за 2019

12 089 000

13 696 992,54

Забележки
Предишни статии и позиции (* прехвърлени частично)
01 01 01*

02 01 01*

03 01 01*

04 01 01*

05 01 01*

06 01 01*

07 01 01*

08 01 01*

09 01 01*

11 01 01*

12 01 01*

13 01 01*

14 01 01*

15 01 01*

16 01 01*

17 01 01*

18 01 01*

19 01 01 01* 20 01 01 01* 21 01 01 01* 22 01 01 01* 23 01 01*

25 01 01 01* 26 01 01*

27 01 01*

28 01 01*

34 01 01*

29 01 01*

31 01 01*

32 01 01*

33 01 01*

С изключение на персонала в трети държави, този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи
за длъжностни лица и срочно наети служители, заемащи длъжности от щатното разписание:
— пътни разноски, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители (включително техните семейства) при
встъпване в длъжност, при напускане на институцията или при преместване на ново място на работа,
— надбавки за настаняване и пренастаняване, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, които
трябва да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност, при преместване на ново място на работа и
при окончателно напускане на институцията и установяване на друго място,
— разноски за пренасяне, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, които трябва да променят
местопребиваването си при встъпване в длъжност, при преместване на ново място на работа и при окончателно
напускане на институцията и установяване на друго място,
— дневни надбавки, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители, които предоставят доказателство,
че трябва да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност или преместване на ново място на работа,
— преходни разходи за длъжностните лица, назначени на длъжности в новите държави членки преди
присъединяването им, от които се изисква да останат на длъжност в тези държави членки след датата на
присъединяване и които се ползват, по изключение, от същите финансови и материални условия, които се прилагат
от Комисията преди присъединяването, съгласно приложение Х към Правилника за персонала и Условията за
работа.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

L 93/1028
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

20 01 02

(продължение)

20 01 02 03

Възнаграждения и надбавки — делегации на Съюза
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

130 799 000

129 463 669

Резултат от изпълнението за 2019

116 513 972,57

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
19 01 01 02* 20 01 01 02* 21 01 01 02* 22 01 01 02*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за длъжностни лица и срочно наети
служители, заемащи длъжности от щатното разписание на Комисията в делегациите на Съюза в трети държави и в
международни организации:
— заплати, надбавки и плащания, свързани със заплатите,
— осигуряване за злополука и за болест и други разходи за социално осигуряване,
— осигуряване за безработица за срочно наетите служители и плащания за придобиване или запазване на пенсионни
права в тяхната държава на произход,
— различни надбавки и безвъзмездни средства,
— извънреден труд,
— разходи за корекционните коефициенти, прилагани към възнагражденията на длъжностните лица и срочно наетите
служители,
— разходи за актуализиране на възнагражденията през финансовата година.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

20 01 02 04

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, преместване и прекратяване на трудовите правоотношения —
делегации на Съюза
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

7 595 000

Бюджетни кредити 2020

8 251 331

Резултат от изпълнението за 2019

7 001 000,—

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

20 01 02

(продължение)

20 01 02 04

(продължение)
Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
19 01 01 02* 20 01 01 02* 21 01 01 02* 22 01 01 02*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за длъжностни лица и срочно наети
служители, заемащи длъжности от щатното разписание на Комисията в делегациите на Съюза в трети държави и в
международни организации:
— надбавки за настаняване и пренастаняване, дължими на персонала, който трябва да промени местопребиваването си
при встъпване в длъжност, при преместване на ново място на работа и при окончателно напускане на институцията
и установяване на друго място,
— пътни разноски, дължими на персонала (включително членовете на семейството) при встъпване в длъжност, при
напускане на институцията или при преместване на ново място на работа,
— разноски за пренасяне, дължими на персонала, който трябва да промени местопребиваването си при встъпване в
длъжност, при преместване на ново място на работа и при окончателно напускане на институцията и установяване
на друго място.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

20 01 03

Длъжностни лица, временно назначени в национални държавни администрации, в международни
организации или в публични или частни институции или предприятия

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

230 000

Резултат от изпълнението за 2019

230 000

245 000,—

Забележки
Предишна позиция
26 01 60 06

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на допълнителни разходи, възникнали вследствие на
командироването на длъжностни лица на Съюза, т.е. за изплащане на командировъчни и за възстановяване на
разходите, на които командировката дава право.
Той също така покрива разходи, свързани със специални схеми за обучение в рамките на власти и органи на държавитечленки и на трети държави.

L 93/1030
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

20 01 03

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

20 01 04

Длъжностни лица в неактивна заетост, пенсионирани в интерес на службата или уволнени

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

8 451 000

Резултат от изпълнението за 2019

6 567 000

5 195 320,16

Забележки
Предишни позиции
30 01 14 01

30 01 14 02

30 01 14 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетения за длъжностни лица:
— изведени от активна заетост вследствие на съкращение на броя длъжности в институцията,
— заемащи длъжност със степен AD 16, AD 15 или AD 14, пенсионирани в интерес на службата,
— задължени да ползват с решение на органа по назначаването отпуск в интерес на службата, за организационни
нужди, свързани с придобиването на нови компетентности в рамките на институциите.
Бюджетните кредити покриват също така разходи, произтичащи от прилагането на регламентите на Съвета относно
специални или временни мерки за прекратяване на трудовите правоотношения на длъжностни или срочно наети
служители.
Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на вноските на работодателя за здравно осигуряване на
лицата, които получават обезщетения като неактивно заети, пенсионирани в интерес на службата или уволнени.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за актуализиране на обезщетенията през текущата
финансова година.

Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС)
№ 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

20 01 05

Управление на персонала и политика за човешките ресурси

20 01 05 01

Медицинска служба
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

4 934 000

Резултат от изпълнението за 2019

5 028 000

4 800 554,17

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
16 01 03 03* 19 01 02 12* 20 01 02 12* 21 01 02 12* 22 01 02 12* 26 01 60 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за годишни медицински прегледи и за медицински прегледи преди назначаване, за фармацевтични
материали и продукти, медицински инструменти и специално оборудване, които се смятат за необходими, както и
разходите във връзка с работата на комисията по инвалидност,
— разходите за медицински и помощен медицински персонал и за психо-социални служители с договори по местното
законодателство или временно заместващи, както и разходите за външни услуги, извършени от медицински
специалисти, преценени като необходими от лекарите консултанти,
— разходите за медицински прегледи преди назначаване на служителите, работещи в центровете за грижи за деца,
— разходите за медицински прегледи на персонала, изложен на радиация.
— закупуването на оборудване или възстановяването на разходите за оборудване във връзка с прилагането на
директиви 89/391/ЕИО и 90/270/ЕИО,
— медицинските разходи, свързани с политически срещи на високо равнище, организирани от Комисията,
— медицинските разходи, произтичащи от разпоредби на Правилника за персонала,
— обучението, свързано със здравето и безопасността, съгласно Решението на Комисията от 10 април 2006 г. за
въвеждане на хармонизирана политика за опазване на здравето и за сигурност на работното място за целия
персонал на Комисията (C(2006) 1623),
— разходите, свързани с медицинските прегледи на местния персонал, нает по договор съгласно местното
законодателство, разходите за медицински и стоматологични консултанти и разходите, свързани с политиката
относно СПИН, прилагана на работното място.
Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се вписват в различни
позиции от съответните дялове.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

1 000 000 3 2 0 2

L 93/1032

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

20 01 05

(продължение)

20 01 05 01

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално глава III от него.
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
87/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14)
Национално законодателство за основните стандарти.

20 01 05 02

Детски заведения
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

6 073 000

6 023 000

Резултат от изпълнението за 2019

5 879 051,99

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
26 01 60 04*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— срочно нает персонал, работещ в занимални, ваканционни центрове и центрове на открито, управлявани от отдели
на Комисията,
— разходи по договори, управлявани от частното право, с персонал, заместващ титулярните медицински сестри и
възпитателки в детските ясли,
— финансов принос към разходите, направени от служителите за дейности в центровете на открито за деца,
— определени разходи за центровете за грижи за деца в ранна детска възраст и други детски ясли и заведения за грижи
за деца, приходите от вноските на родителите ще бъдат на разположение за повторна употреба.
Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се вписват в различни
позиции от съответните дялове.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

20 01 05

(продължение)

20 01 05 02

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

19 395 000 3 2 2, 3 2 0 2

Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

20 01 05 03

Други социални разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

5 783 000

Резултат от изпълнението за 2019

5 788 000

5 803 726,51

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
19 01 02 12* 20 01 02 12* 21 01 02 12* 22 01 02 12* 26 01 23 04* 26 01 60 04*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— правни консултации относно персонала,
— разходи за създаване и развиване на интранет сайта на Комисията ( My IntraComm) и за вътрешноведомствения
месечник Commission en direct,
— други разходи за вътрешна информация и комуникация, включително за рекламни кампании,
— проекти за насърчаване на социалните контакти между служители от различни националности и за интеграцията на
служители и техните семейства, както и превантивни проекти, отговарящи на нуждите на служители и техните
семейства,
— финансов принос към направени от служители разходи за различни дейности като домашни услуги, правни
консултации, детски центрове на открито, езикови курсове и кръжоци по изкуства,
— разходи по посрещането на новоназначени длъжностни лица и друг персонал и техните семейства, и помощ при
жилищното настаняване,
— разходи за помощ в натура, която може да бъде оказана на служители, бивши служители или роднини на починали
служители в крайно затруднено положение,
— разходи за ограничени мерки от социален характер, свързани с покупателната способност на определени служители,
намиращи се на най-ниските степени и работещи в Люксембург,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

20 01 05

(продължение)

20 01 05 03

(продължение)
— разходи за чествания на длъжностни лица, и по-специално за медали по случай 20 години служба в европейските
институции, както и за подаръци при пенсиониране,
— специфични плащания за получателите на пенсии от Съюза и за онези, които имат някакви права във връзка с това,
както и за преживели финансово зависими роднини, които са в крайно затруднено положение,
— финансиране на проекти за превенция, отговарящи на нуждите на бившите служители в различните държавичленки, и вноски в сдружения на бивши служители.
По отношение на политиката да се подпомагат лица с увреждания в следните категории:
— длъжностни лица и друг активно зает персонал,
— съпруги/съпрузи на активно заети длъжностни лица и срочно нает персонал,
— всички деца на издръжка по смисъла на Правилника за персонала,
в рамките на сумите, вписани в бюджета, и след като са предявени всички национални права, дадени в страната на
местожителство или на произход, този бюджетен кредит покрива всички надлежно обосновани немедицински
разходи, които са признати като необходими и са възникнали в резултат на физическия недъг.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на някои разходи за обучение на децата, които по неоспорими
педагогически причини не са приети или повече не се приемат в европейските училища, или не могат да посещават
европейско училище поради местоработата на някой от родителите (външни офиси).
Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се вписват в различни
позиции от съответните дялове.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

327 000 3 2 0 2

Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
87/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14)
Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за
отмяна на Директива 2004/18/ЕО (OB L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки
от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (OB L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

20 01 05

(продължение)

20 01 05 03

(продължение)
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

20 01 05 04

Мобилност
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

2 675 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

2 623 000

2 801 922,95

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
16 01 03 03* 26 01 22 04* 26 01 23 04*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— покупка на билети (еднократни и бизнес абонамент), свободен достъп до линии на градския транспорт с цел да се
улесни придвижването между сградите на Комисията или между сградите на Комисията и обществени места (напр.
летище), служебни велосипеди и други средства за насърчаване на използването на обществен транспорт и
свободното придвижване на персонала на Комисията, с изключение на служебни превозни средства.
Създаването на специален бюджетен кредит за възстановяване на разходите за абонаментни карти за обществения
транспорт представлява скромна, но важна мярка за потвърждаване на ангажимента на институциите на Съюза за
намаляване на техните емисии на CO 2 в съответствие с политиката им по Схемата за управление по околна среда и
одит (EMAS) и приетите цели относно изменението на климата.
Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се вписват в различни
позиции от съответните дялове.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

681 000 3 2 0 2

Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

20 01 05

(продължение)

20 01 05 04

(продължение)
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
87/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14)
Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за
отмяна на Директива 2004/18/ЕО (OB L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки
от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (OB L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

20 01 05 05

Разходи за конкурси, подбори и назначения
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 560 000

1 565 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 331 411,69

Забележки
Предишна позиция
26 01 60 02

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на:
— разходи, свързани с подбора и назначаването на ръководни кадри,
— разходи, свързани със събеседвания с допуснатите кандидати за работа,
— разходи, свързани с участието в конкурси и процедури за подбор на кадри на длъжностни лица и други служители
от делегациите,
— разходите за организиране на конкурси за подбор на персонал, предвидени в член 3 от Решение 2002/620/ЕО.
В надлежно обосновани случаи във връзка с оперативни нужди и след консултация с Европейската служба за подбор на
персонал тези бюджетни кредити могат да бъдат използвани за конкурси, организирани от самата институция.
Този бюджетен кредит не покрива разходи за персонала, за които са вписани бюджетни кредити в статии 01 04 и 01
05 на съответните дялове.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 01 — ЧЛЕНОВЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

20 01 05

(продължение)

20 01 05 05

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Решение 2002/620/ЕО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на ЕО, 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 (OВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 53).
Решение 2002/621/ЕО на генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на ЕО, на
Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на представителя на Европейския
омбудсман от 25 юли 2002 г. за организацията и функционирането на Службата за подбор на персонал на
Европейските общности (OВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 56).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

20 02

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА

20 02 01

Външен персонал — централа

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

20 02 01 01 Договорно нает персонал

7.2

80 274 999

76 546 000

79 260 191,02

98,74

20 02 01 02 Временен персонал, нает чрез агенции, и
техническа и административна помощ в под
крепа на различни дейности

7.2

13 859 667

17 251 000

15 931 629,42

114,95

20 02 01 03 Национални държавни служители, временно
назначени в институцията

7.2

38 649 556

39 029 000

24 112 282,84

62,39

132 784 222

132 826 000

119 304 103,28

89,85

Статия 20 02 01 — Междинен сбор
20 02 02

Външен персонал — представителства на
Комисията

20 02 02 01 Договорно нает персонал

7.2

15 192 545

15 074 000

15 770 000,—

103,80

20 02 02 02 Местни служители

7.2

2 180 000

2 137 000

2 623 424,42

120,34

20 02 02 03 Временен персонал, нает чрез агенции

7.2

500 000

481 000

532 809,44

106,56

20 02 02 04 Извънреден труд на външен персонал

7.2

20 000

20 000

2 986,50

14,93

17 892 545

17 712 000

18 929 220,36

105,79

Статия 20 02 02 — Междинен сбор
20 02 03

Външен персонал — делегации на Съюза

20 02 03 01 Договорно нает персонал

7.2

874 000

638 000

491 063,99

56,19

20 02 03 02 Местен персонал

7.2

9 883 000

9 216 000

8 958 000,—

90,64

20 02 03 03 Временен персонал, нает чрез агенции

7.2

55 000

60 000

51 000,—

92,73

20 02 03 04 Обучение на младши експерти и командировани
национални експерти
7.2

1 948 000

2 193 000

1 608 097,93

82,55

20 02 03 05 Разходи за други служители и плащания за други
услуги
7.2

387 000

386 000

390 000,—

100,78

13 147 000

12 493 000

11 498 161,92

87,46

Статия 20 02 03 — Междинен сбор
20 02 04

Разходи за провеждане на стажове в инс
титуцията

7.2

13 349 000

13 267 000

8 231 210,—

61,66

20 02 05

Специални съветници

7.2

979 000

980 000

1 530 000,—

156,28

20 02 06

Други разходи за управление — централа

7.2

53 230 000

58 250 000

58 219 106,34

109,37

20 02 06 01 Разходи за командировки и представителни
разходи

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

20 02 06

Бюджетен ред

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

(продължение)

20 02 06 02 Разходи за срещи, експертни групи и конфе
ренции

7.2

20 998 000

20 993 000

19 255 126,51

91,70

20 02 06 03 Заседания на комитети

7.2

9 500 000

9 500 000

8 661 902,07

91,18

20 02 06 04 Проучвания и консултации

7.2

2 900 000

5 260 000

7 979 850,39

275,17

20 02 06 05 Допълнително обучение и обучение по управле
ние
7.2

11 020 000

11 467 280

11 569 278,87

104,98

97 648 000

105 470 280

105 685 264,18

108,23

Статия 20 02 06 — Междинен сбор
20 02 07

Други разходи за управление — делегации
на Съюза

20 02 07 01 Разходи за командировки и представителни
разходи

7.2

5 475 000

5 677 000

6 179 769,59

112,87

20 02 07 02 Допълнително обучение

7.2

485 000

485 000

357 115,53

73,63

5 960 000

6 162 000

6 536 885,12

109,68

2 553 000

2 605 000

2 561 929,19

100,35

284 312 767

291 515 280

274 276 774,05

96,47

Статия 20 02 07 — Междинен сбор
20 02 08

Езикови курсове

7.2
Глава 20 02 — Общо

20 02 01

Външен персонал — централа

20 02 01 01

Договорно нает персонал
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

80 274 999

Бюджетни кредити 2020

76 546 000

Резултат от изпълнението за 2019

79 260 191,02

Забележки

Предишни позиции (* прехвърлени частично)
01 01 02 01* 02 01 02 01* 03 01 02 01* 04 01 02 01* 05 01 02 01* 06 01 02 01* 07 01 02 01* 08 01 02 01*
09 01 02 01* 11 01 02 01* 12 01 02 01* 13 01 02 01* 14 01 02 01* 15 01 02 01* 16 01 02 01* 17 01 02 01*
18 01 02 01* 19 01 02 01* 20 01 02 01* 21 01 02 01* 22 01 02 01* 23 01 02 01* 25 01 02 01* 26 01 02 01*
27 01 02 01* 27 01 02 09* 28 01 02 01* 29 01 02 01* 31 01 02 01* 32 01 02 01* 33 01 02 01* 34 01 02 01*
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

20 02 01

(продължение)

20 02 01 01

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи, направени на територията на Съюза:
— възнаграждения на договорно наетия персонал (по смисъла на Условията за работа на другите служители на
Европейския съюз), социалноосигурителни вноски, изплащани от работодателя за договорно наетия персонал, и
разходи за корекционните коефициенти, прилагани към възнагражденията на този персонал,
— средства, необходими за покриване на възнагражденията на договорно наетите лица, работещи като придружители
на хора с увреждане,
— разходи за актуализиране на възнагражденията през финансовата година.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Правила за назначаването и за възнагражденията и други финансови условия, приети от Комисията.
Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта
на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16).
Кодекс за добри практики относно наемането на работа на лица с увреждания, приет с решение на Бюрото на
Европейския парламент от 22 юни 2005 г.

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и административна помощ в подкрепа на различни дейности
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

13 859 667

Бюджетни кредити 2020

17 251 000

Резултат от изпълнението за 2019

15 931 629,42

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
01 01 02 01* 02 01 02 01* 03 01 02 01* 04 01 02 01* 05 01 02 01* 06 01 02 01* 07 01 02 01* 08 01 02 01*
09 01 02 01* 11 01 02 01* 12 01 02 01* 13 01 02 01* 14 01 02 01* 15 01 02 01* 16 01 02 01* 17 01 02 01*
18 01 02 01* 19 01 02 01* 20 01 02 01* 21 01 02 01* 22 01 02 01* 23 01 02 01* 25 01 02 01* 26 01 02 01*
27 01 02 01* 27 01 02 09* 28 01 02 01* 29 01 02 01* 31 01 02 01* 32 01 02 01* 33 01 02 01* 34 01 02 01*
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

20 02 01

(продължение)

20 02 01 02

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи, направени на територията на Съюза:
— наемане на временен персонал посредством агенции, по-специално на деловодители и машинописци-стенографи,
— разходи за персонал, включени в договорите за услуги за извършване на техническа и административна работа и
интелектуални услуги, както и разходи за сгради и оборудване и оперативни разходи, свързани с този вид персонал,
— разходи за актуализиране на възнагражденията през финансовата година.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

20 02 01 03

176 724 6 6 0 0

Национални държавни служители, временно назначени в институцията
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

38 649 556

Бюджетни кредити 2020

39 029 000

Резултат от изпълнението за 2019

24 112 282,84

Забележки

Предишни позиции (* прехвърлени частично)
01 01 02 01* 02 01 02 01* 03 01 02 01* 04 01 02 01* 05 01 02 01* 06 01 02 01* 07 01 02 01* 08 01 02 01*
09 01 02 01* 11 01 02 01* 12 01 02 01* 13 01 02 01* 14 01 02 01* 15 01 02 01* 16 01 02 01* 17 01 02 01*
18 01 02 01* 19 01 02 01* 20 01 02 01* 21 01 02 01* 22 01 02 01* 23 01 02 01* 25 01 02 01* 26 01 02 01*
27 01 02 01* 27 01 02 09* 28 01 02 01* 29 01 02 01* 31 01 02 01* 32 01 02 01* 33 01 02 01* 34 01 02 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи, направени на територията на Съюза:
— разходи, свързани с командироването или временното назначаване в Комисията на национални държавни
служители или други експерти, както и за извикването им за кратки консултации, по-специално за изготвяне на
проектозакони в областта на хармонизирането в различни области. Обменът се извършва също с цел да се постигне
еднакво прилагане на законодателството на Съюза от държавите членки,
— разходи за актуализиране на възнагражденията през финансовата година.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

20 02 02

Външен персонал — представителства на Комисията

20 02 02 01

Договорно нает персонал
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

15 192 545

15 074 000

Резултат от изпълнението за 2019

15 770 000,—

Забележки

Предишна позиция (* прехвърлена частично)
16 01 02 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнагражденията и социалноосигурителните вноски на
институцията за договорно наетия персонал в представителствата на Комисията в Съюза.
Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

20 02 02 02

Местни служители
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 180 000

2 137 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 623 424,42

Забележки

Предишна позиция (* прехвърлена частично)
16 01 02 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнагражденията и социалноосигурителните вноски на
институцията за местния персонал в представителствата на Комисията в Съюза.
Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

20 02 02

(продължение)

20 02 02 03

Временен персонал, нает чрез агенции
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

500 000

Резултат от изпълнението за 2019

481 000

532 809,44

Забележки

Предишна позиция (* прехвърлена частично)
16 01 02 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнагражденията и социалноосигурителните вноски на
институцията за временния персонал, нает чрез агенции, в представителствата на Комисията в Съюза.
Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

20 02 02 04

Извънреден труд на външен персонал
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

20 000

Резултат от изпълнението за 2019

20 000

2 986,50

Забележки

Предишна позиция (* прехвърлена частично)
16 01 02 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на фиксираните надбавки за извънреден труд за местния персонал,
договорно наетия персонал и временния персонал, нает чрез агенции, в представителствата на Комисията в Съюза.
Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

20 02 03

Външен персонал — делегации на Съюза

20 02 03 01

Договорно нает персонал
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

874 000

Резултат от изпълнението за 2019

638 000

491 063,99

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
19 01 02 02* 20 01 02 02* 21 01 02 02* 22 01 02 02*

По отношение на външния персонал на Комисията в делегациите на Съюза в трети държави и в международни
организации този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— възнагражденията на договорно наетия персонал и социалноосигурителните разходи и плащания, които се поемат
от работодателя,
— надбавките за настаняване и пренастаняване, дължими на договорно наетия персонал, който трябва да промени
местопребиваването си при встъпване в длъжност, при преместване на ново място на работа и при окончателно
напускане на институцията и установяване на друго място,
— пътните разноски, дължими на договорно наетия персонал (включително членовете на семейството) при встъпване в
длъжност, при напускане на институцията или при преместване на ново място на работа,
— разноските за пренасяне, дължими на договорно наетия персонал, който трябва да промени местопребиваването си
при встъпване в длъжност, при преместване на ново място на работа и при окончателно напускане на институцията
и установяване на друго място.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

20 02 03 02

Местен персонал
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

9 883 000

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
19 01 02 02* 20 01 02 02* 21 01 02 02* 22 01 02 02*

9 216 000

Резултат от изпълнението за 2019

8 958 000,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

20 02 03

(продължение)

20 02 03 02

(продължение)
По отношение на външния персонал на Комисията в делегациите на Съюза в трети държави и в международни
организации този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнагражденията на местния персонал и
социалноосигурителните разходи и плащания, които се поемат от работодателя.

20 02 03 03

Временен персонал, нает чрез агенции
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

55 000

Резултат от изпълнението за 2019

60 000

51 000,—

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
19 01 02 02* 20 01 02 02* 21 01 02 02* 22 01 02 02*

По отношение на външния персонал на Комисията в делегациите на Съюза в трети държави и в международни
организации този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— работата, извършвана от временен персонал, нает чрез агенции, и от лица на свободна практика.

20 02 03 04

Обучение на младши експерти и командировани национални експерти
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 948 000

2 193 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 608 097,93

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
19 01 02 02* 20 01 02 02* 21 01 02 02* 22 01 02 02*

По отношение на външния персонал на Комисията в делегациите на Съюза в трети държави и в международни
организации този бюджетен кредит е предназначен за:
— финансирането или съфинансирането на разходите за младши експерти (със завършено висше образование) на
длъжност в делегациите на Съюза,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

20 02 03

(продължение)

20 02 03 04

(продължение)
— разходите за организиране на семинари за млади дипломати от държави членки и трети държави,
— разходите, свързани с командироването или временното назначаване на длъжностни лица от държавите членки в
делегациите на Съюза.

20 02 03 05

Разходи за други служители и плащания за други услуги
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

387 000

Резултат от изпълнението за 2019

386 000

390 000,—

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
19 01 02 02* 20 01 02 02* 21 01 02 02* 22 01 02 02*

По отношение на външния персонал на Комисията в делегациите на Съюза в трети държави и в международни
организации този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— вноските, плащани от работодателя за допълнително социално осигуряване на местния персонал.

20 02 04

Разходи за провеждане на стажове в институцията

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

13 349 000

Бюджетни кредити 2020

13 267 000

Резултат от изпълнението за 2019

8 231 210,—

Забележки
Предишна статия
15 01 61

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за стажове за дипломирани студенти в службите на
институцията. Целта на стажа е студентите да придобият цялостна представа за набелязаните цели и предизвикателства
пред Съюза, да наблюдават отблизо работата на неговите институции и да се възползват от възможността да задълбочат
познанията си, натрупвайки професионален опит по време на стаж в Комисията.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

20 02 04

(продължение)
Този бюджетен кредит покрива плащания на безвъзмездни средства, както и други свързани с тях разходи
(допълнителни суми за хора с увреждания, осигуровки за злополука и здравни осигуровки, средства за пътни разноски,
свързани със стажа, в началото и в края на стажа, разходи по мероприятия, организирани във връзка с програмата на
стажа, като например дейности за обучение и за подкрепа, посещения, рекламни материали и разходи за приемане и за
посрещане).
Подборът на стажантите се извършва въз основа на обективни и прозрачни изисквания.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

20 02 05

2 492 469 3 2 0 2

Специални съветници

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

979 000

Резултат от изпълнението за 2019

980 000

1 530 000,—

Забележки
Предишна позиция
25 01 02 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнаграждението на специалните съветници, разходите за
командировки и вноските на институцията за застраховане срещу злополука.

Правно основание
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

20 02 06

Други разходи за управление — централа

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

53 230 000

Бюджетни кредити 2020

58 250 000

Резултат от изпълнението за 2019

58 219 106,34
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

20 02 06

(продължение)

20 02 06 01

(продължение)
Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
01 01 02 11* 02 01 02 11* 03 01 02 11* 04 01 02 11* 05 01 02 11* 06 01 02 11* 07 01 02 11* 08 01 02 11*
09 01 02 11* 11 01 02 11* 12 01 02 11* 13 01 02 11* 14 01 02 11* 15 01 02 11* 16 01 02 11* 17 01 02 11*
18 01 02 11* 19 01 02 11* 20 01 02 11* 21 01 02 11* 22 01 02 11* 23 01 02 11* 25 01 02 11* 26 01 02 11*
27 01 02 11* 27 01 02 19* 28 01 02 11* 29 01 02 11* 31 01 02 11* 32 01 02 11* 33 01 02 11* 34 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните децентрализирани оперативни разходи:
Командировки:
— пътни разноски, включително допълнителни разходи, свързани със закупуване на билети и резервации, дневни
надбавки и допълнителни или извънредни разходи, направени във връзка с командировки от персонала на Комисията,
попадащ в обхвата на Правилника за длъжностните лица, както и от национални или международни експерти или
длъжностни лица, командировани в отдели на Комисията (възстановяването на разходи за командировка, платени за
сметка на други институции или органи на Съюза или за трети лица, представлява целеви разход). Когато съществува
тази възможност, Комисията следва да използва въздушни превозвачи, обхванати от колективни трудови договори и
спазващи съответните конвенции на МОТ.
Представителни разходи:
— възстановяване на разходи, направени от лица, които представят официално Комисията (не е възможно
възстановяване на разходи, направени при изпълнение на представителни задължения по отношение на персонала на
Комисията или други институции на Съюза).
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

261 000 6 6 0 0

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

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

20 998 000

Бюджетни кредити 2020

20 993 000

Резултат от изпълнението за 2019

19 255 126,51
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

20 02 06

(продължение)

20 02 06 02

(продължение)
Забележки

Предишни позиции (* прехвърлени частично)
01 01 02 11* 02 01 02 11* 03 01 02 11* 04 01 02 11* 05 01 02 11* 06 01 02 11* 07 01 02 11* 08 01 02 11*
09 01 02 11* 11 01 02 11* 12 01 02 11* 13 01 02 11* 14 01 02 11* 15 01 02 11* 16 01 02 11* 17 01 02 11*
18 01 02 11* 19 01 02 11* 20 01 02 11* 21 01 02 11* 22 01 02 11* 23 01 02 11* 25 01 02 11* 26 01 02 11*
27 01 02 11* 27 01 02 19* 28 01 02 11* 29 01 02 11* 31 01 02 11* 32 01 02 11* 33 01 02 11* 34 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните децентрализирани оперативни разходи:

Срещи на експерти:
— възстановяване на разходите за работата на експертните групи, съставени или свикани от Комисията: пътни, дневни
и непредвидени разходи на експерти, които участват в проучвателни и работни групи, както и разходи по
организиране на такива срещи, когато не са покрити от съществуващата инфраструктура в централите на
институциите или външните офиси (разходите на експертите се възстановяват въз основа на решения на Комисията).

Конференции:
— разходи, свързани с конференции, конгреси и срещи, организирани от Комисията в подкрепа на различни нейни
политики, както и разходи за поддържане на мрежа от организации и органи за финансов контрол, включително
провеждането на годишна среща между такива организации и членовете на Комисията по бюджетен контрол на
Европейския парламент, изисквано в параграф 88 от Резолюцията на Европейския парламент от 27 април 2006 г.,
съдържаща забележки, които представляват неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност
във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2004 година, раздел III —
Комисия (ОВ L 340, 6.12.2006 г., стр. 5),
— разходи, свързани с конференции, семинари, срещи, курсове на обучение и практически вътрешни обучения на
длъжностни лица от държавите членки, които ръководят или контролират дейности, финансирани от фондовете на
Съюза, или дейности по събиране на приходи, представляващи собствени ресурси на Съюза, или сътрудничат със
статистическата система на Съюза, както и разходи от същия вид на длъжностни лица от държави от Централна и
Източна Европа, които ръководят или контролират дейности, финансирани по програми на Съюза,
— разходи за обучение на длъжностни лица от трети държави, изпълняващи ръководни или контролни задължения,
пряко свързани със защитата на финансовите интереси на Съюза,
— разходи за участие на Комисията в конференции, конгреси и срещи,
— такси за участие в конференции, без разходите за обучение,
— такси за членство в търговски и научни асоциации,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

20 02 06

(продължение)

20 02 06 02

(продължение)
— разходи за напитки и храна, сервирани по специални поводи на вътрешни срещи.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

463 000

6600

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

20 02 06 03

Заседания на комитети
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

9 500 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

9 500 000

8 661 902,07

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
01 01 02 11* 02 01 02 11* 03 01 02 11* 04 01 02 11* 05 01 02 11* 06 01 02 11* 07 01 02 11* 08 01 02 11*
09 01 02 11* 11 01 02 11* 12 01 02 11* 13 01 02 11* 14 01 02 11* 15 01 02 11* 16 01 02 11* 17 01 02 11*
18 01 02 11* 19 01 02 11* 20 01 02 11* 21 01 02 11* 22 01 02 11* 23 01 02 11* 25 01 02 11* 26 01 02 11*
27 01 02 11* 27 01 02 19* 29 01 02 11* 31 01 02 11* 32 01 02 11* 33 01 02 11* 34 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните децентрализирани оперативни разходи:
Заседания на комитети:
— пътни, дневни и непредвидени разходи на експерти, които участват в комитети, създадени с Договора и регламенти
на Европейския парламент и на Съвета или регламенти на Съвета, както и разходи за организиране на такива
заседания, когато не са покрити от съществуващата инфраструктура (в централите на институциите или външните
офиси) (разходите на експертите се възстановяват въз основа на решения на Комисията).
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

122 000 6 6 0 0
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

20 02 06

(продължение)

20 02 06 03

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

20 02 06 04

Проучвания и консултации
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 900 000

Резултат от изпълнението за 2019

5 260 000

7 979 850,39

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
01 01 02 11* 02 01 02 11* 03 01 02 11* 04 01 02 11* 05 01 02 11* 06 01 02 11* 07 01 02 11* 08 01 02 11*
09 01 02 11* 11 01 02 11* 12 01 02 11* 13 01 02 11* 14 01 02 11* 15 01 02 11* 16 01 02 11* 17 01 02 11*
18 01 02 11* 19 01 02 11* 20 01 02 11* 21 01 02 11* 22 01 02 11* 23 01 02 11* 25 01 02 11* 26 01 02 11*
27 01 02 11* 27 01 02 19* 28 01 02 11* 29 01 02 11* 31 01 02 11* 32 01 02 11* 33 01 02 11* 34 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните децентрализирани оперативни разходи:
Проучвания и консултации:
— разходи за специализирани проучвания и консултации, възложени на висококвалифицирани експерти (физически
лица или предприятия), когато Комисията не разполага с подходящ персонал за извършване на такива проучвания,
— закупуване на готови проучвания или абонамент за специализирани изследователски организации.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

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

8 000 6 6 0 0
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

20 02 06

(продължение)

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

11 020 000

Резултат от изпълнението за 2019

11 467 280

11 569 278,87

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
01 01 02 11* 02 01 02 11* 03 01 02 11* 04 01 02 11* 05 01 02 11* 06 01 02 11* 07 01 02 11* 08 01 02 11*
09 01 02 11* 11 01 02 11* 12 01 02 11* 13 01 02 11* 14 01 02 11* 15 01 02 11* 16 01 02 11* 17 01 02 11*
18 01 02 11* 19 01 02 11* 20 01 02 11* 21 01 02 11* 22 01 02 11* 23 01 02 11* 25 01 02 11* 26 01 02 11*
27 01 02 11* 27 01 02 19* 28 01 02 11* 29 01 02 11* 31 01 02 11* 31 01 07 02* 32 01 02 11* 33 01 02 11*
34 01 02 11*

Допълнително обучение и обучение по управление:
— разходи за общо обучение, целящо да подобри уменията на персонала, както и качеството на работа и ефективността
на Комисията:
— хонорари на експерти, наети за определяне на нуждите от обучение, проектиране, разработване и провеждане на
курсове, както и за оценяване и контрол на резултатите,
— хонорари на консултанти в различни области, по-специално организационни методи, управление, стратегии,
осигуряване на качеството и управление на персонала,
— разходи за проектиране, провеждане и оценяване на обученията, организирани от Комисията под формата на
курсове, семинари и конференции (хонорари, пътни и дневни разходи на инструктори/лектори, учебни материали),
— разходи за участие във външни обучения и за членство в съответните професионални организации,
— разходи, свързани с практическите аспекти на организирането на такива курсове, помещенията, транспорта, храната
и настаняването на участниците в курсове в други населени места,
— разходи за обучение, свързани с публикации и информация, със съответни интернет сайтове, както и със
закупуването на оборудване за обучение, абонаменти и лицензи за дистанционно обучение, книги, преса и
мултимедийни продукти,
— разходи за учебни помагала.
Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на разходите, свързани с много специфични действия за
подкрепа за щатни устни преводачи, например тематични обучения, езикови курсове в чужбина и опреснителни или
интензивни курсове.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

20 02 06

(продължение)

20 02 06 05

(продължение)
Съгласно споразумението относно условията на работа на конферентните преводачи със спомагателни функции (ACI),
тези преводачи имат достъп до ограничена по размер подкрепа за езиково обучение (т.е. стипендии за престой в
държавите на езика и ваучери за обучение).
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Актове за справка
Вътрешно указание на Комисията; Заключение 252/08 от 15 февруари 2008 г. — Споразумение относно условията за
работа и режима на възнагражденията на конферентните преводачи със спомагателни функции (ACI), назначавани от
институциите на Европейския съюз.

20 02 07

Други разходи за управление — делегации на Съюза

20 02 07 01

Разходи за командировки и представителни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

5 475 000

5 677 000

Резултат от изпълнението за 2019

6 179 769,59

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
19 01 02 12* 20 01 02 12* 21 01 02 12* 22 01 02 12*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— фиксирани обезщетения за длъжностните лица, които често правят представителни разходи, произтичащи от
служебните им задължения, и възстановяване на разходи, направени от длъжностни лица, упълномощени да
представляват Комисията или Съюза в интерес на работата и произтичащи от служебните им задължения (когато
това се отнася до делегации на Съюза на територията на Съюза, част от квартирните разноски се покриват от
фиксираното обезщетение за представителни разходи),
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

20 02 07

(продължение)

20 02 07 01

(продължение)
— пътни разноски, дневни надбавки за командировки и непредвидени или извънредни разходи, направени във връзка
с командировки от длъжностни лица и други служители,
— разходи, произтичащи от кризисни ситуации, включително пътни и квартирни разноски и дневни надбавки.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

20 02 07 02

Допълнително обучение
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

485 000

Резултат от изпълнението за 2019

485 000

357 115,53

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
19 01 02 12* 20 01 02 12* 21 01 02 12* 22 01 02 12*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходи за общо и езиково обучение, целящо да подобри уменията на персонала, както и качеството на работа на
Комисията:
— хонорари на експерти, наети за определяне на нуждите от обучение, проектиране, разработване и провеждане на
курсове, както и за оценяване и контрол на резултатите,
— хонорари на консултанти в различни области, по-специално организационни методи, планиране, управление,
стратегии, осигуряване на качеството и управление на персонала,
— разходи за проектиране, провеждане и оценяване на обучения, организирани от Комисията или ЕСВД под формата
на присъствени и онлайн курсове, онлайн учебни ресурси, уебинари, семинари и конференции (хонорари и пътни и
дневни разноски на съставители на курсове, инструктори, лектори и координатори, учебни материали),
— разходи, свързани с практическите и логистичните аспекти на организирането на курсове, включително помещения,
транспорт и наемане на оборудване за обучения и за местни и регионални семинари, както и различни свързани с
тях разходи, като напитки и храна,
— разходи за участие в конференции и симпозиуми и за членство в професионални и научни асоциации,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 02 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И РАЗХОДИ ЗА ХОРА (продължение)

20 02 07

(продължение)

20 02 07 02

(продължение)
— разходи за обучение, свързани с публикации и информация, със съответни интернет сайтове, както и със
закупуването на оборудване за обучение, абонаменти и лицензи за дистанционно обучение, книги, преса и
мултимедийни продукти.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

20 02 08

Езикови курсове

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 553 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 605 000

2 561 929,19

Забележки
Предишна позиция
26 01 60 09

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на:
— разходи за организиране на езикови курсове за длъжностните лица и другия персонал,
— разходи за организиране на езикови курсове за съпрузите на длъжностните лица и другия персонал съобразно
политиката за интегриране,
— закупуване на материали и документация,
— експертни консултантски услуги.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

1 040 000 3 2 0 2
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

20 03

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

20 03 01

Инфраструктура и логистика — Брюксел

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

20 03 01 01 Придобиване и наемане на сгради

7.2

193 303 000

192 408 000

188 214 533,—

97,37

20 03 01 02 Разходи за сгради

7.2

73 327 000

68 263 000

66 000 486,—

90,01

20 03 01 03 Оборудване и обзавеждане

7.2

5 866 000

5 347 000

6 890 674,32

117,47

20 03 01 04 Услуги и други оперативни разходи

7.2

6 660 000

6 827 000

7 341 041,—

110,23

279 156 000

272 845 000

268 446 734,32

96,16

Статия 20 03 01 — Междинен сбор
20 03 02

Инфраструктура и логистика —
Люксембург

20 03 02 01 Придобиване и наемане на сгради

7.2

45 681 000

44 042 000

50 052 416,12

109,57

20 03 02 02 Разходи за сгради

7.2

14 409 000

15 536 000

14 404 496,19

99,97

20 03 02 03 Оборудване и обзавеждане

7.2

938 000

888 000

1 896 679,47

202,20

20 03 02 04 Услуги и други оперативни разходи

7.2

915 000

1 028 000

881 530,06

96,34

61 943 000

61 494 000

67 235 121,84

108,54

Статия 20 03 02 — Междинен сбор
20 03 03

Инфраструктура и логистика — Грейндж

20 03 03 01 Придобиване и наемане на сгради

7.2

2 185 000

2 185 000

2 138 457,30

97,87

20 03 03 02 Разходи за сгради

7.2

1 317 000

1 466 000

1 625 087,73

123,39

20 03 03 03 Оборудване и обзавеждане

7.2

234 000

301 000

104 331,24

44,59

20 03 03 04 Услуги и други оперативни разходи

7.2

22 000

22 000

17 026,—

77,39

3 758 000

3 974 000

3 884 902,27

103,38

12 113 000

11 005 000

8 065 682,15

66,59

Статия 20 03 03 — Междинен сбор
20 03 04

Инфраструктура и логистика — предс
тавителства на Комисията

20 03 04 01 Придобиване и наемане на сгради

7.2
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

20 03 04

Бюджетен ред

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

(продължение)

20 03 04 02 Разходи за сгради

7.2

3 657 000

3 699 000

5 923 476,97

161,98

20 03 04 03 Оборудване и обзавеждане

7.2

1 024 000

1 024 000

720 670,24

70,38

20 03 04 04 Услуги и други оперативни разходи

7.2

691 000

825 000

1 379 839,37

199,69

17 485 000

16 553 000

16 089 668,73

92,02

22 097 000

21 818 000

26 728 537,22

120,96

Статия 20 03 04 — Междинен сбор
20 03 05

Инфраструктура и логистика — делега
ции на Съюза

20 03 05 01 Придобиване, наемане и свързани с това разходи 7.2
20 03 05 02 Разходи за сгради

7.2

453 000

426 000

0,—

20 03 05 03 Оборудване и обзавеждане

7.2

298 000

353 000

322 091,35

108,08

22 848 000

22 597 000

27 050 628,57

118,39

7.2

p.m.

p.m.

20 03 07 01 Сигурност и наблюдение — централа

7.2

11 249 000

12 199 256

14 891 474,35

132,38

20 03 07 02 Охрана на сгради — Брюксел

7.2

30 401 000

29 451 000

27 639 790,—

90,92

20 03 07 03 Охрана на сгради — Люксембург

7.2

8 207 000

7 908 000

7 882 133,74

96,04

20 03 07 04 Сигурност — Грейндж

7.2

445 000

435 000

426 912,38

95,94

20 03 07 05 Сигурност — представителства на Комисията

7.2

3 350 000

3 000 000

4 029 659,56

120,29

20 03 07 06 Сигурност — делегации на Съюза

7.2

5 685 000

5 615 000

0,—

59 337 000

58 608 256

54 869 970,03

92,47

Статия 20 03 05 — Междинен сбор
20 03 06

20 03 07

Проекти на Комисията в областта на
недвижимата собственост — авансови
плащания
Разходи за сигурност и контрол

Статия 20 03 07 — Междинен сбор
20 03 08

Публикации и информация

20 03 08 01 Публикации

7.2

464 000

364 000

737 666,12

158,98

20 03 08 02 Библиотечни и електронни ресурси

7.2

2 719 000

2 719 000

2 594 000,—

95,40
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

20 03 08

Бюджетен ред

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

(продължение)

20 03 08 03 Закупуване на информация

7.2

1 470 000

1 465 000

1 313 868,83

89,38

20 03 08 04 Вноска на Съюза за функционирането на исто
рическите архиви на Съюза

7.2

1 525 492

1 497 367

1 472 000,—

96,49

6 178 492

6 045 367

6 117 534,95

99,01

3 500 000

3 500 000

3 375 425,—

96,44

Статия 20 03 08 — Междинен сбор
20 03 09

Правни разходи

20 03 09 01 Правни съвети, съдебни спорове и нарушения —
правни разходи
7.2
20 03 09 02 Правни разходи — представителства на Коми
сията

7.2

20 03 09 03 Щети

7.2

20 03 09 04 Искания за обезщетения за вреди в резултат на
съдебни дела срещу решения на Комисията в
областта на конкуренцията

7.2

Статия 20 03 09 — Междинен сбор
20 03 10

p.m.
150 000

p.m.

p.m.
150 000

p.m.

16 200,—
150 000,—

90 856,48

3 650 000

3 650 000

3 632 481,48

99,52

946 000

320 000

320 000,—

33,83

Разходи, свързани с парични средства

20 03 10 01 Финансови разходи

7.2

20 03 10 02 Управление на паричните средства

7.2

p.m.

p.m.

0,—

20 03 10 03 Извънредни разходи за кризи

7.2

p.m.

p.m.

0,—

Статия 20 03 10 — Междинен сбор
20 03 11

100

946 000

320 000

320 000,—

33,83

Устен превод

20 03 11 01 Разходи за устен превод

7.2

16 300 000

16 140 000

18 560 000,—

113,87

20 03 11 02 Професионална подкрепа

7.2

195 000

226 720

218 060,—

111,83

20 03 11 03 Междуинституционално сътрудничество —
устен превод

7.2

150 000

150 000

74 391,22

49,59

16 645 000

16 516 720

18 852 451,22

113,26

2 300 000

2 300 000

3 296 858,71

143,34

Статия 20 03 11 — Междинен сбор
20 03 12

Организиране на конференции

20 03 12 01 Техническо оборудване и услуги за конферентни
зали на Комисията
7.2
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

20 03 12

Бюджетен ред

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

7.2

p.m.

p.m.

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

(продължение)

20 03 12 02 Разходи за организиране на конференции
Статия 20 03 12 — Междинен сбор

0,—

2 300 000

2 300 000

3 296 858,71

143,34

11 000 000

11 800 000

9 029 467,—

82,09

p.m.

p.m.

11 000 000

11 800 000

9 029 467,—

82,09

20 03 14 01 Вноска на Евратом за дейността на Агенцията за
снабдяване към Евратом
7.2

130 000

130 000

123 000,—

94,62

20 03 14 62 Изпълнителна агенция за научни изследвания —
финансов принос за приключване на предходни
програми без връзка с научните изследвания
7.2

2 034 000

2 034 000

1 965 000,—

96,61

20 03 14 72 Европейска изпълнителна агенция за научни
изследвания — финансов принос за изпълне
нието на научноизследователската програма за
въглища и стомана и програми без връзка с
научните изследвания

2 086 000
4 250 000

2 164 000

2 088 000,—

49,13

20 03 13

Писмен превод

20 03 13 01 Разходи за писмен превод

7.2

20 03 13 02 Междуинституционално сътрудничество — пис
мен превод
7.2
Статия 20 03 13 — Междинен сбор
20 03 14

Различни вноски

7.2

Статия 20 03 14 — Междинен сбор
20 03 15

0,—

Междуинституционални служби

20 03 15 01 Служба за публикации

8

107 802 540

103 592 000

96 279 787,72

89,31

20 03 15 02 Европейска служба за подбор на персонал

8

26 504 000

26 212 000

26 699 997,—

100,74

134 306 540

129 804 000

122 979 784,72

91,57

Статия 20 03 15 — Междинен сбор
20 03 16

Административни служби

20 03 16 01 Служба за управление и плащане по индиви
дуални права

8

43 170 000

41 483 000

39 572 130,—

91,67

20 03 16 02 Служба за инфраструктура и логистика —
Брюксел

8

84 339 477

83 519 000

80 678 999,—

95,66

20 03 16 03 Служба за инфраструктура и логистика —
Люксембург

8

27 106 000

26 067 000

24 885 673,—

91,81

154 615 477

151 069 000

145 136 802,—

93,87

Статия 20 03 16 — Междинен сбор
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ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

Дял
Глава
Статия
Позиция

20 03 17
20 03 18

Бюджетен ред

ФР

Европейска служба за борба с измамите
(OLAF)
Разходи, произтичащи от мандата на
Надзорния съвет на Европейската служба
за борба с измамите

8

7.2

Глава 20 03 — Общо

20 03 01

Инфраструктура и логистика — Брюксел

20 03 01 01

Придобиване и наемане на сгради

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

61 088 564

60 473 000

59 362 547,—

97,17

200 000

200 000

200 000,—

100

839 707 073

820 413 343

808 592 952,84

96,29

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

193 303 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

192 408 000

188 214 533,—

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
26 01 22 02*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи, направени на територията на Съюза:
— наеми за сгради и за земя във връзка с използвани сгради или части от сгради и наемането на конферентни зали,
складове, гаражи и паркинги,
— разходи за закупуване или лизинг на сгради,
— строителство на сгради.
Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се вписват в различни
позиции от съответните дялове.
Този бюджетен кредит покрива разходи, направени на територията на Съюза, с изключение на представителствата на
Комисията в Съюза.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП
Други целеви приходи

458 527 6 6 0 0
22 365 000 6 2 0 2
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ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 01

(продължение)

20 03 01 01

(продължение)
Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 01 02

Разходи за сгради
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

73 327 000

Резултат от изпълнението за 2019

68 263 000

66 000 486,—

Забележки

Предишна позиция (* прехвърлена частично)
26 01 22 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи, направени на територията на Съюза:
— изплащане на застрахователни премии за сгради или части от сгради, заети от институциите,
— разходи за вода, газ, електричество и отопление,
— разходи за поддръжка на помещения, асансьори, централно отопление, климатични инсталации и т.н., изчислени
въз основа на текущите договори; разходи, направени за редовно почистване, включително за закупуване на
препарати за поддръжка, миене, пране, химическо чистене, както и за пребоядисване, ремонт и консумативи,
използвани от службите по поддръжка (преди подновяване или сключване на договори на стойност над 300 000
EUR и с цел рационализиране на разходите Комисията трябва да се консултира с другите институции относно
условията (цена, избрана валута, индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни
договори),
— разходи за разделно обработване, складиране и изнасяне на отпадъците,
— ремонтиране и преустройство на сгради, напр. промени в разпределението на помещения, промени в технически
инсталации и други специализирани услуги (ключарски, електротехнически, водопроводни, бояджийски или за
подова настилка), разходи за промени в окабеляването на сградата, разходи за необходимото оборудване (преди
подновяване или сключване на договори на стойност над 300 000 EUR и с цел рационализиране на разходите
Комисията трябва да се консултира с другите институции относно условията (цена, избрана валута, индексиране,
продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори),
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ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 01

(продължение)

20 03 01 02

(продължение)
— разходи, свързани с провеждане на проверка на достъпа до сгради за лица с увреждания и ограничена подвижност,
както и с въвеждане на необходими адаптационни изменения, в съответствие с тази проверка, с цел сградите да
станат напълно достъпни за всички посетители,
— разходи за правни, финансови и технически консултантски услуги преди придобиване, наемане или строеж на
сгради,
— други разходи по сградите, и по-специално такси за управлението на сгради с множество наематели, разходи за
експертни оценки за състоянието на имуществото и такси за комунални услуги (такса смет, събиране на отпадъци и
т.н.),
— такси за техническа помощ при големи преустройства на сгради и помещения.
Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се вписват в различни
позиции от съответните дялове.
Този бюджетен кредит покрива разходи, направени на територията на Съюза, с изключение на представителствата на
Комисията в Съюза.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

173 936 6 6 0 0

Други целеви приходи

10 154 200 3 2 0 2

Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
87/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14)
Решение на Европейския омбудсман от 4 юли 2007 г. във връзка с проверка по собствена инициатива OI/3/2003/JMA
относно Европейската комисия.
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС)
№ 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 01 03

Оборудване и обзавеждане
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

5 866 000

Бюджетни кредити 2020

5 347 000

Резултат от изпълнението за 2019

6 890 674,32
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ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 01

(продължение)

20 03 01 03

(продължение)
Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
26 01 22 04*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи, направени на територията на Съюза:
— покупка, наемане или лизинг, поддръжка, поправка, монтаж и подновяване на техническо оборудване и
инсталации, и по-специално:
— оборудване (включително фотокопирни машини) за създаване, размножаване и архивиране на документи на
какъвто и да е носител (хартиен, електронен и т.н.),
— аудио-визуално, библиотечно и преводаческо оборудване (кабини, слушалки и пултове за синхронен превод, и
др.),
— оборудване за кухни и ресторанти,
— различни инструменти за службите по поддръжка на сградния фонд,
— оборудване за служители с увреждания,
— проучвания, документация и обучение, свързани с това оборудване (преди подновяване или сключване на
договори на стойност над 300 000 EUR и с цел рационализиране на разходите Комисията трябва да се
консултира с другите институции относно условията (цена, избрана валута, индексиране, продължителност,
други клаузи), постигнати от тях при подобни договори),
— покупка, наемане, поддръжка и поправки на превозни средства, и по-специално:
— покупка на превозни средства, в т.ч. поне един автомобил, приспособен за транспортиране на лица с ограничена
подвижност,
— подмяна на превозни средства, които през годината достигат пробег, който оправдава подмяната,
— краткосрочно или дългосрочно наемане на превозни средства, когато нуждите надхвърлят капацитета на
автомобилния парк или когато автомобилният парк не отговаря на потребностите на пътници с ограничена
подвижност,
— поддръжка, ремонт и застраховане на служебните превозни средства (гориво, смазочни масла, външни и
вътрешни гуми, различни консумативи, резервни части, инструменти и др.),
— различни видове застраховки (по-специално „Гражданска отговорност“ и застраховане срещу кражба) и разходи
за застраховки,
— закупуване, наемане, поддръжка и поправка на обзавеждане, и по-специално:
— закупуване на офис обзавеждане и специална мебелировка, включително ергономични мебели и етажерки за
архиви,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 01

(продължение)

20 03 01 03

(продължение)
— подмяна на износено и повредено обзавеждане,
— доставки на специално оборудване за библиотеки (картотеки, рафтове, каталози и т.н.),
— наемане на обзавеждане,
— разходи за поддръжка и ремонт на обзавеждане (преди подновяване или сключване на договори на стойност над
300 000 EUR и с цел рационализиране на разходите Комисията трябва да се консултира с другите институции
относно условията (цена, избрана валута, индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при
подобни договори),
— разходи за работно оборудване, и по-специално за:
— закупуване на униформи за куриерите и шофьорите,
— закупуване и почистване на работно облекло за персонала в службите по поддръжка, както и за персонала,
извършващ дейност, за която е необходима защита срещу лошо или студено време, прекомерно износване и
замърсяване на дрехите,
— закупуване или възстановяване на разходите за оборудване, което може да се окаже необходимо съгласно
директиви 89/391/ЕИО и 90/270/ЕИО.
Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се вписват в различни
позиции от съответните дялове.
Този бюджетен кредит покрива разходи, направени на територията на Съюза, с изключение на представителствата на
Комисията в Съюза.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

581 000 3 2 0 2

Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
87/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).
Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за
отмяна на Директива 2004/18/ЕО (OB L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки
от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (OB L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 01

(продължение)

20 03 01 03

(продължение)
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 01 04

Услуги и други оперативни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

6 660 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

6 827 000

7 341 041,—

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
26 01 22 05*

26 01 60 08

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи, направени на територията на Съюза:
— преместване и реорганизации на отдели; приемане, складиране, доставка на оборудване, мебелировка и офис
консумативи,
— пощенски и куриерски разходи за обикновена поща, доклади и публикации, пощенски и други пратки, изпратени
по въздушен, воден и железопътен транспорт, както и за вътрешната поща на Комисията,
— разходи, свързани с предоставяне на протоколни ресторантьорски услуги,
— разходи за закупуване на хартия, пликове, офис консумативи и консумативи за печатниците и за отпечатване,
извършено от външни доставчици на услуги,
— гражданска отговорност при операции и други договори, управлявани от Службата за управление и плащане по
индивидуални права от името на Комисията, агенции, Съвместния изследователски център, делегации на Съюза и
представителства на Комисията, и непреки изследвания.
Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се вписват в различни
позиции от съответните дялове.
Този бюджетен кредит покрива разходи, направени на територията на Съюза, с изключение на представителствата на
Комисията в Съюза.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

2 693 000 3 2 0 2

L 93/1066

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 01

(продължение)

20 03 01 04

(продължение)
Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
87/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).
Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за
отмяна на Директива 2004/18/ЕО (OB L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки
от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (OB L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 02

Инфраструктура и логистика — Люксембург

20 03 02 01

Придобиване и наемане на сгради
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

45 681 000

Бюджетни кредити 2020

44 042 000

Резултат от изпълнението за 2019

50 052 416,12

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
26 01 23 02*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи, направени на територията на Съюза:
— наеми за сгради и за земя във връзка с използвани сгради или части от сгради и наемането на конферентни зали,
складове, гаражи и паркинги,
— разходи за закупуване или лизинг на сгради,
— строителство на сгради.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 02

(продължение)

20 03 02 01

(продължение)
Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се вписват в различни
позиции от съответните дялове.
Този бюджетен кредит покрива разходи, направени на територията на Съюза, с изключение на представителствата на
Комисията в Съюза.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП

108 358 6 6 0 0

Други целеви приходи

3 806 000 3 2 0 2

Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 02 02

Разходи за сгради
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

14 409 000

Резултат от изпълнението за 2019

15 536 000

14 404 496,19

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
26 01 23 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи, направени на територията на Съюза:
— изплащане на застрахователни премии за сгради или части от сгради, заети от институциите,
— разходи за вода, газ, електричество и отопление,
— разходи за поддръжка на помещения, асансьори, централно отопление, климатични инсталации и т.н., изчислени
въз основа на текущите договори; разходи, направени за редовно почистване, включително за закупуване на
препарати за поддръжка, миене, пране, химическо чистене, както и за пребоядисване, ремонт и консумативи,
използвани от службите по поддръжка (преди подновяване или сключване на договори на стойност над 300 000
EUR и с цел рационализиране на разходите Комисията трябва да се консултира с другите институции относно
условията (цена, избрана валута, индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни
договори),
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 02

(продължение)

20 03 02 02

(продължение)
— разходи за разделно обработване, складиране и изнасяне на отпадъците,
— ремонтиране и преустройство на сгради, напр. промени в разпределението на помещения, промени в технически
инсталации и други специализирани услуги (ключарски, електротехнически, водопроводни, бояджийски или за
подова настилка), разходи за промени в окабеляването на сградата, разходи за необходимото оборудване (преди
подновяване или сключване на договори на стойност над 300 000 EUR и с цел рационализиране на разходите
Комисията трябва да се консултира с другите институции относно условията (цена, избрана валута, индексиране,
продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори),
— разходи, свързани със здравето и безопасността на работното място, и по-специално за закупуване, наемане и
поддръжка на противопожарно оборудване, за подмяна на оборудването на служителите, отговорни за
противопожарната защита, и разходи за обучения и регламентирани противопожарни инспекции (преди
подновяване или сключване на договори на стойност над 300 000 EUR и с цел рационализиране на разходите
Комисията трябва да се консултира с другите институции относно условията (цена, избрана валута, индексиране,
продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори),
— разходи, свързани с провеждане на проверка на достъпа до сгради за лица с увреждания или ограничена
подвижност, както и с въвеждане на необходими адаптационни изменения, в съответствие с тази проверка, с цел
сградите да станат напълно достъпни за всички посетители,
— разходи за правни, финансови и технически консултантски услуги преди придобиване, наемане или строеж на
сгради,
— други разходи по сградите, и по-специално такси за управлението на сгради с множество наематели, разходи за
експертни оценки за състоянието на имуществото и такси за комунални услуги (чистене и поддръжка на улици,
събиране на отпадъци и т.н.),
— такси за техническа помощ при големи преустройства на сгради и помещения.
Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се вписват в различни
позиции от съответните дялове.
Този бюджетен кредит покрива разходи, направени на територията на Съюза, с изключение на представителствата на
Комисията в Съюза.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
ЕАСТ—ЕИП
Други целеви приходи

34 179 6 6 0 0
526 000 3 2 0 2

Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
87/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14)
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 02

(продължение)

20 03 02 02

(продължение)
Решение на Европейския омбудсман от 4 юли 2007 г. във връзка с проверка по собствена инициатива OI/3/2003/JMA
относно Европейската комисия.
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС)
№ 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 02 03

Оборудване и обзавеждане
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

938 000

Резултат от изпълнението за 2019

888 000

1 896 679,47

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
26 01 23 04*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи, направени на територията на Съюза:
— покупка, наемане или лизинг, поддръжка, поправка, монтаж и подновяване на техническо оборудване и
инсталации, и по-специално:
— оборудване (включително фотокопирни машини) за създаване, размножаване и архивиране на документи на
какъвто и да носител (хартиен, електронен и т.н.),
— аудио-визуално, библиотечно и преводаческо оборудване (кабини, слушалки и пултове за синхронен превод, и
др.),
— оборудване за кухни и ресторанти,
— различни инструменти за службите по поддръжка на сградния фонд,
— оборудване за служители с увреждания,
— проучвания, документация и обучение, свързани с това оборудване (преди подновяване или сключване на
договори на стойност над 300 000 EUR и с цел рационализиране на разходите Комисията трябва да се
консултира с другите институции относно условията (цена, избрана валута, индексиране, продължителност,
други клаузи), постигнати от тях при подобни договори),
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 02

(продължение)

20 03 02 03

(продължение)
— покупка, наемане, поддръжка и поправки на превозни средства, и по-специално:
— покупка на превозни средства, в т.ч. поне един автомобил, приспособен за транспортиране на лица с ограничена
подвижност,
— подмяна на превозни средства, които през годината достигат пробег, който оправдава подмяната,
— краткосрочно или дългосрочно наемане на превозни средства, когато нуждите надхвърлят капацитета на
автомобилния парк или когато автомобилният парк не отговаря на потребностите на пътници с ограничена
подвижност,
— поддръжка, поправки и застраховане на служебните превозни средства (гориво, смазочни масла, външни и
вътрешни гуми, различни консумативи, резервни части, инструменти и др.),
— различни видове застраховки (по-специално „Гражданска отговорност“ и застраховане срещу кражба) и разходи
за застраховки,
— закупуване, наемане, поддръжка и поправка на обзавеждане, и по-специално:
— закупуване на офис обзавеждане и специална мебелировка, включително ергономични мебели и етажерки за
архиви,
— подмяна на износено и повредено обзавеждане,
— доставки на специално оборудване за библиотеки (картотеки, рафтове, каталози и т.н.),
— наемане на обзавеждане,
— разходи за поддръжка и ремонт на обзавеждане (преди подновяване или сключване на договори на стойност над
300 000 EUR и с цел рационализиране на разходите Комисията трябва да се консултира с другите институции
относно условията (цена, избрана валута, индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при
подобни договори),
— разходи за работно оборудване, и по-специално за:
— закупуване на униформи за куриерите и шофьорите,
— закупуване и почистване на работно облекло за персонала в службите по поддръжка, както и за персонала,
извършващ дейност, за която е необходима защита срещу лошо или студено време, прекомерно износване и
замърсяване на дрехите,
— закупуване или възстановяване на разходите за оборудване, което може да се окаже необходимо съгласно
директиви 89/391/ЕИО и 90/270/ЕИО.
Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се вписват в различни
позиции от съответните дялове.
Този бюджетен кредит покрива разходи, направени на територията на Съюза, с изключение на представителствата на
Комисията в Съюза.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 02

(продължение)

20 03 02 03

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

31 000 3 2 0 2

Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
87/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14)
Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за
отмяна на Директива 2004/18/ЕО (OB L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки
от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (OB L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 02 04

Услуги и други оперативни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

915 000

1 028 000

Резултат от изпълнението за 2019

881 530,06

Забележки
Предишна позиция
26 01 23 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи, направени на територията на Съюза:
— преместване и реорганизации на отдели; приемане, складиране, доставка на оборудване, мебелировка и офис
консумативи,
— пощенски и куриерски разходи за обикновена поща, доклади и публикации, пощенски и други пратки, изпратени
по въздушен, воден и железопътен транспорт, както и за вътрешната поща на Комисията,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 02

(продължение)

20 03 02 04

(продължение)
— разходи за закупуване на хартия, пликове, офис консумативи и консумативи за печатниците и за отпечатване,
извършено от външни доставчици на услуги,
Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се вписват в различни
позиции от съответните дялове.
Този бюджетен кредит покрива разходи, направени на територията на Съюза, с изключение на представителствата на
Комисията в Съюза.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

32 000 3 2 0 2

Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
87/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14)
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС)
№ 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 03

Инфраструктура и логистика — Грейндж

20 03 03 01

Придобиване и наемане на сгради
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

2 185 000

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
17 01 03 03*

Бюджетни кредити 2020

2 185 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 138 457,30

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1073

КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 03

(продължение)

20 03 03 01

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи на Службата за одити и анализи в областта на
здравеопазването и храните в Грейндж:
— плащане на наеми, лизинг и общински такси във връзка с използвани сгради или части от сгради и наемане на
конферентни зали, складове, гаражи и паркинги,
— разходи за закупуване или лизинг на сгради,
— строителство на сгради.
Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за безопасни и здравословни
условия на труд при работа с екранно оборудване (Пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от
Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 03 02

Разходи за сгради
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 317 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 466 000

1 625 087,73

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
17 01 03 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи на Службата за одити и анализи в областта на
здравеопазването и храните в Грейндж:
— плащане на застрахователни премии за сгради или части от сгради, заети от институцията,
— разходи за вода, газ, електричество и отопление,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 03

(продължение)

20 03 03 02

(продължение)
— разходи за поддръжка на помещения, асансьори, централно отопление, климатични инсталации и т.н., изчислени
въз основа на текущите договори, разходи, направени за редовно почистване, включително за закупуване на
препарати за поддръжка, миене, пране, химическо чистене, както и за пребоядисване, ремонт и консумативи,
използвани от службите по поддръжка (преди подновяване или сключване на договори на стойност над 300 000
EUR и с цел рационализиране на разходите Комисията трябва да се консултира с другите институции относно
условията (цена, избрана валута, индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни
договори),
— разходи за разделно обработване, складиране и изнасяне на отпадъците,
— ремонтиране и преустройство на сгради, напр. промени в разпределението на помещения, промени в технически
инсталации и други специализирани услуги (ключарски, електротехнически, водопроводни, бояджийски или за
подова настилка), разходи за промени в окабеляването на сградата, разходи за необходимото оборудване,
— разходи за правни, финансови и технически консултантски услуги преди придобиване, наемане или строеж на
сгради,
— други разходи по сградите, и по-специално такси за управлението на сгради с множество наематели, разходи за
експертни оценки за състоянието на имуществото и такси за комунални услуги (чистене и поддръжка на улици,
събиране на отпадъци и т.н.),
— такси за техническа помощ при големи ремонти, обзавеждания или преустройства на сгради и помещения,
Правно основание

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

Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за безопасни и здравословни
условия на труд при работа с екранно оборудване (Пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от
Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 03 03

Оборудване и обзавеждане
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

234 000

Резултат от изпълнението за 2019

301 000

104 331,24

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 03

(продължение)

20 03 03 03

(продължение)
Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
17 01 03 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи на Службата за одити и анализи в областта на
здравеопазването и храните в Грейндж:
— покупка, наемане или лизинг, поддръжка, поправка, монтаж и подновяване на техническо оборудване и
инсталации, и по-специално:
— оборудване (включително фотокопирни машини) за създаване, размножаване и архивиране на документи на
какъвто и да носител (хартиен, електронен и т.н.),
— оборудване за кухни и ресторанти,
— различни инструменти за службите по поддръжка на сградния фонд,
— оборудване за служители с увреждания,
— проучвания, документация и обучение, свързани с това оборудване,
— закупуване, наемане, поддръжка и поправка на обзавеждане, и по-специално:
— закупуване на офис обзавеждане и специална мебелировка, включително ергономични мебели и етажерки за
архиви,
— подмяна на износено и повредено обзавеждане,
— доставки на специално оборудване за библиотеки (картотеки, рафтове, каталози и т.н.),
— оборудване за столови и ресторанти,
— наемане на обзавеждане,
— разходи за поддръжка и ремонт на обзавеждане (преди подновяване или сключване на договори на стойност над
300 000 EUR и с цел рационализиране на разходите Комисията трябва да се консултира с другите институции
относно условията (цена, избрана валута, индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при
подобни договори),
— покупка, наемане, поддръжка и поправки на превозни средства, и по-специално:
— нови покупки на превозни средства, включително всички свързани разходи,
— подмяна на превозни средства, които през годината достигат пробег, който оправдава подмяната,
— краткосрочно или дългосрочно наемане на превозни средства, когато нуждите надхвърлят капацитета на
автомобилния парк ,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 03

(продължение)

20 03 03 03

(продължение)
— поддръжка, ремонт и застраховане на служебните превозни средства (гориво, смазочни масла, външни и
вътрешни гуми, различни консумативи, резервни части, инструменти и др.), включително националните
годишни технически прегледи на автомобилите,
— различни видове застраховки (по-специално „Гражданска отговорност“ и застраховане срещу кражба) и
дължими национални данъци, както и разходи за застраховки,
— разходи за работно оборудване, и по-специално за:
— закупуване на униформи за куриерите и шофьорите,
— закупуване и почистване на работно облекло за персонала в службите по поддръжка, както и за персонала,
извършващ дейност, за която е необходима защита срещу лошо или студено време, прекомерно износване и
замърсяване на дрехите,
— закупуване или възстановяване на разходите за оборудване, което може да се окаже необходимо съгласно
директиви 89/391/ЕИО и 90/270/ЕИО,
— разходи за функционирането на ресторанти, закусвални и столови, в частност разходи за поддръжка на
оборудването и за закупуване на различни консумативи, разходи по текущо преустройство и подновяване на
оборудването, както и значителни разходи за преустройство и подновяване, които трябва да бъдат ясно
разграничени от текущите преустройства, ремонти и подновявания на оборудването и консумативите.
Правно основание

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

Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за безопасни и здравословни
условия на труд при работа с екранно оборудване (Пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от
Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 03 04

Услуги и други оперативни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

22 000

Резултат от изпълнението за 2019

22 000

17 026,—

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1077

КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 03

(продължение)

20 03 03 04

(продължение)
Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
17 01 03 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи на Службата за одити и анализи в областта на
здравеопазването и храните в Грейндж:
— разходи за абонамент и достъп до електронни информационни услуги и външни бази данни, както и за придобиване
на електронни носители на информация (CD-ROM и т.н.),
— обучение и помощ, необходими за достъп до тази информация,
— разходи за закупуване на хартия, пликове, офис консумативи и консумативи за печатниците и за отпечатване,
извършено от външни доставчици на услуги,
— пощенски и куриерски разходи за обикновена поща, доклади и публикации, пощенски и други пратки, изпратени
по въздушен, воден и железопътен транспорт, както и за вътрешната поща на Комисията,
— преместване, реорганизации и обработка (приемане, складиране, доставка) на оборудване, мебелировка и офис
консумативи.

20 03 04

Инфраструктура и логистика — представителства на Комисията

20 03 04 01

Придобиване и наемане на сгради
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

12 113 000

11 005 000

Резултат от изпълнението за 2019

8 065 682,15

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
16 01 03 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходи за наем и лизинг във връзка с използвани сгради или части от сгради и за наемане на конферентни зали,
складове, гаражи и паркинги,
— всякакви разходи за покриване на разходите по закупуване или наем с възможност за закупуване на сгради.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 04

(продължение)

20 03 04 01

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

1 550 000 3 3 8

Правно основание
Задачи, свързани с административната независимост на Комисията.

20 03 04 02

Разходи за сгради
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 657 000

3 699 000

Резултат от изпълнението за 2019

5 923 476,97

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
16 01 03 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— застраховка и плащане на застрахователни премии за сгради или части от сгради, заети от институцията,
— разходи за вода, газ, електричество, отопление и разходи за комунални услуги (събиране на отпадъци и т.н.),
— разходи за поддръжка на помещения, асансьори, централно отопление, климатични инсталации и т.н., изчислени
въз основа на текущите договори; разходите произтичат от операциите за редовно почистване, включително
закупуването на препарати за поддръжка, миене, пране и химическо чистене, както и за пребоядисване, ремонт и
консумативи, използвани от службите по поддръжка,
— преустройство на сгради, напр. промени в разпределението на помещения, промени в технически инсталации и
други специализирани услуги (ключарски, електротехнически, водопроводни, бояджийски или за подова настилка),
— разходи за необходимото оборудване,
— други разходи за сгради, и по-специално такси за управлението на сгради с множество наематели, разходи за
изследвания, проучвания на помещения, разрешения за строеж и др., както и правни такси, свързани с
помещенията,
— такси за техническа помощ при големи преустройства на сгради и помещения.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 04

(продължение)

20 03 04 02

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

925 000 3 3 8

Правно основание
Задачи, свързани с административната независимост на Комисията.

20 03 04 03

Оборудване и обзавеждане
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 024 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 024 000

720 670,24

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
16 01 03 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходи за закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и съоръжения, мебели и
автомобили,
— разходи за първо инсталиране, обновяване, поддръжка, ремонт, наемане и оборудване,
— разходи за инсталиране, поддръжка и експлоатация на зони за хранене,
— разходи за закупуване на униформи за разпоредители и шофьори, както и за закупуване и почистване на работно
облекло,
— подмяна на превозни средства, които през годината достигат пробег, оправдаващ подмяната, разходи за
краткосрочно и дългосрочно наемане на превозни средства, когато нуждите надхвърлят капацитета на
автомобилния парк, разходи за поддръжка, ремонт и застраховка на служебни превозни средства (закупуване на
гориво, смазочни масла, гуми, въздушни камери, различни консумативи, резервни части, инструменти и др.), както
и възстановяване на разходи за обществен транспорт.

20 03 04 04

Услуги и други оперативни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

691 000

Резултат от изпълнението за 2019

825 000

1 379 839,37
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 04

(продължение)

20 03 04 04

(продължение)
Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
16 01 03 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходи за канцеларски и офис консумативи,
— разходи за работно оборудване,
— разходи, свързани с вътрешни срещи,
— разходи за създаване, поддръжка и експлоатация на зони за хранене,
— разходите за преместване на отдели,
— други оперативни разходи,
— пощенски и куриерски разходи.
Правно основание
Задачи, свързани с административната независимост на Комисията.

20 03 05

Инфраструктура и логистика — делегации на Съюза

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

20 03 05 01

Придобиване, наемане и свързани с това разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

22 097 000

Бюджетни кредити 2020

21 818 000

Резултат от изпълнението за 2019

26 728 537,22
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 05

(продължение)

20 03 05 01

(продължение)
Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
19 01 03 02* 20 01 03 02* 21 01 03 02* 22 01 03 02*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи в делегациите на Съюза:
— обезщетения за временно настаняване и дневни надбавки,
— за всички сгради или части от сгради, заемани от длъжностни лица, работещи в държава извън Съюза: наеми
(включително временно настаняване) и данъци.

20 03 05 02

Разходи за сгради
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

453 000

Резултат от изпълнението за 2019

426 000

0,—

Забележки
Предишни позиции (* прехвърлени частично)
19 01 03 02* 20 01 03 02* 21 01 03 02* 22 01 03 02*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за всички сгради или части от сгради,
използвани за настаняване на длъжностни лица и договорно наети служители, работещи в държава извън Съюза:
— застрахователни премии,
— поддръжка и освежителни и основни ремонти.

20 03 05 03

Оборудване и обзавеждане
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

298 000

Резултат от изпълнението за 2019

353 000

322 091,35
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 05

(продължение)

20 03 05 03

(продължение)
Забележки

Предишни позиции (* прехвърлени частично)
19 01 03 02* 20 01 03 02* 21 01 03 02* 22 01 03 02*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за всички сгради или части от сгради,
използвани за настаняване на длъжностни лица и договорно наети служители, работещи в държава извън Съюза:
— закупуване, поддръжка и ремонт на оборудване, като например генератори и климатична инсталация,
— за сгради или части от сгради, заемани от служители на Комисията, които изпълняват средна ръководна длъжност
на територията на Съюза: възстановяване на разноски съгласно член 14 от приложение VII към Правилника за
длъжностните лица,
— разходи за мебели и обзавеждане на жилищата, предоставени на персонал в преход.

20 03 06

Проекти на Комисията в областта на недвижимата собственост — авансови плащания

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки

Предишна статия
26 01 29

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на авансови плащания, свързани с проекти на Комисията в областта
на недвижимата собственост.

Подробно обобщение на авансовите плащания за отделните проекти ще бъде представено от Комисията в работен
документ относно нейната политика в областта на недвижимата собственост в съответствие с член 266, параграф 1 от
Финансовия регламент.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 06

(продължение)
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 07

Разходи за сигурност и контрол

20 03 07 01

Сигурност и наблюдение — централа
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

11 249 000

12 199 256

Резултат от изпълнението за 2019

14 891 474,35

Забележки
Предишна статия и позиция (* прехвърлена частично)
26 01 23 06* 26 01 40*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за:
— физическата и материалната сигурност на лицата и имуществото, и по-специално за закупуване, наемане или лизинг,
поддръжка, поправка, инсталиране и подмяна на техническо оборудване за охрана,
— разходи, свързани със здравето и безопасността на работното място, и по-специално разходите за задължителни
проверки (проверки на техническите инсталации в сградите, координатор по сигурността и санитарни проверки на
хранителните продукти), разходите за закупуване, наемане и поддръжка на противопожарно оборудване, разходите
за обучение и за оборудване на служителите, отговорни за противопожарната защита, и на ръководителите на
екипи, чието присъствие в сградите е задължително според закона,
— периодичната оценка на функционирането на системата за управление на околната среда в рамките на
институцията,
— проектирането, отпечатването и индивидуализирането на разрешенията за преминаване, издавани от Съюза.
Преди подновяване или сключване на договори на стойност над 300 000 EUR и с цел рационализиране на разходите
Комисията трябва да се консултира с другите институции относно условията (цена, избрана валута, индексиране,
продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори.
Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се вписват в различни
позиции от съответните дялове.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 07

(продължение)

20 03 07 01

(продължение)
Този бюджетен кредит покрива разходи, направени на територията на Съюза, с изключение на:
— представителствата на Комисията в Съюза,
— делегациите на Съюза на територията на Съюза.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

779 000 3 2 0 2

Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
87/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14)
Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното
участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (OВ L 342, 22.12.2009 г., стр.
1).
Регламент (ЕС) № 1417/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на формата на разрешенията за
преминаване, издавани от Европейския съюз (ОВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 26).
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 07 02

Охрана на сгради — Брюксел
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

30 401 000

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
26 01 22 06*

Бюджетни кредити 2020

29 451 000

Резултат от изпълнението за 2019

27 639 790,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 07

(продължение)

20 03 07 02

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за охрана, постове за пропуск и други свързани услуги
за заеманите от Комисията сгради (преди подновяване или сключване на договори на стойност над 300 000 EUR и с
цел рационализиране на разходите Комисията трябва да се консултира с другите институции относно условията (цена,
избрана валута, индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори).

Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се вписват в различни
позиции от съответните дялове.

Този бюджетен кредит покрива разходи, направени на територията на Съюза, с изключение на:
— представителствата на Комисията в Съюза,
— делегациите на Съюза на територията на Съюза.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

3 700 000 3 2 0 2

Правно основание

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

Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
87/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14)

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС)
№ 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 07 03

Охрана на сгради — Люксембург
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

8 207 000

Бюджетни кредити 2020

7 908 000

Резултат от изпълнението за 2019

7 882 133,74
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 07

(продължение)

20 03 07 03

(продължение)
Забележки

Предишна позиция (* прехвърлена частично)
26 01 23 06*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи, направени на територията на Съюза:
— разходи за физическата и материалната сигурност на лицата и имуществото, и по-специално договори за охрана на
сгради, договори за поддръжка на охранителни инсталации, обучения и разходи за закупуване на дребни елементи
на оборудване (преди подновяване или сключване на договори на стойност над 300 000 EUR и с цел
рационализиране на разходите Комисията трябва да се консултира с другите институции относно условията (цена,
избрана валута, индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори),
— разходи, свързани със здравето и безопасността на работното място, и по-специално за закупуване, наемане и
поддръжка на противопожарно оборудване, за подмяна на оборудването на служителите, отговорни за
противопожарната защита, и разходи за обучения и регламентирани противопожарни инспекции (преди
подновяване или сключване на договори на стойност над 300 000 EUR и с цел рационализиране на разходите
Комисията трябва да се консултира с другите институции относно условията (цена, избрана валута, индексиране,
продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори).

Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се вписват в различни
позиции от съответните дялове.

Този бюджетен кредит покрива разходи, направени на територията на Съюза, с изключение на:
— представителствата на Комисията в Съюза,
— делегациите на Съюза на територията на Съюза.
— Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

102 000 3 2 0 2

Правно основание

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

Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
87/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14)
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 07

(продължение)

20 03 07 03

(продължение)
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС)
№ 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 07 04

Сигурност — Грейндж
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

445 000

Резултат от изпълнението за 2019

435 000

426 912,38

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
17 01 03 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи на Службата за одити и анализи в областта на
здравеопазването и храните в Грейндж:
— разходи, свързани с физическата и материалната сигурност на лица и имущество, и по-специално договори за охрана
на сгради, договори за поддръжка и обновяване на охранителни инсталации и разходи за закупуване на оборудване,
— разходи, свързани със здравето и безопасността на хората на работното място, и по-специално за закупуване,
наемане и поддръжка на противопожарно оборудване, за подмяна на оборудването на служителите, отговорни за
противопожарната защита, и разходи за регламентирани противопожарни инспекции.

20 03 07 05

Сигурност — представителства на Комисията
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

3 350 000

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
16 01 03 03*

Бюджетни кредити 2020

3 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

4 029 659,56
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 07

(продължение)

20 03 07 05

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходи за сигурността на лица и сгради както по отношение на здравето и безопасността на лицата, така и по
отношение на физическата и материалната сигурност на лицата и имуществото. Тези разходи включват например
договорите за охрана на сгради, договорите за поддръжка на охранителните инсталации и закупуването на дребни
елементи на оборудване, закупуването, наемането и поддръжката на противопожарно оборудване, подмяната на
оборудването на служителите, отговорни за противопожарната защита, и разходите за регламентирани
противопожарни инспекции, както и информационните сесии за персонала относно начина на използване на
оборудването за сигурност.
Този бюджетен кредит покрива разходи, направени на територията на Съюза от представителствата на Комисията.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

1 650 000 3 3 8

Правно основание
Задачи, свързани с административната независимост на Комисията.
Актове за справка
Решение на Комисията от 10 април 2006 г. за въвеждане на хармонизирана политика за опазване на здравето и за
сигурност на работното място за целия персонал на Комисията (C(2006)1623).

20 03 07 06

Сигурност — делегации на Съюза
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

5 685 000

5 615 000

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
19 01 03 02* 20 01 03 02* 21 01 03 02* 22 01 03 02*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за сгради или части от сгради, използвани за
настаняване на длъжностни лица и договорно наети служители, работещи в делегациите на Съюза:
— за всички сгради или части от сгради, заемани от длъжностни лица, работещи в държава извън Съюза: обичайни
разходи, свързани със сигурността на лицата и техните жилища,
— за сгради или части от сгради, заемани от длъжностни лица на територията на Съюза: възстановяване на разходи,
свързани със сигурността на жилището.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 08

Публикации и информация

20 03 08 01

Публикации
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

464 000

Резултат от изпълнението за 2019

364 000

737 666,12

Забележки
Предишни статии и позиции (* прехвърлени частично)
25 01 11*

26 01 22
05*

27 01 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за:
— събиране, анализ и подготовка на документи, включително авторски договори и документи от лица на свободна
практика,
— събиране, включително закупуване на данни, документация и права за използване,
— редактиране, включително въвеждане на данни, управление, възпроизвеждане и превод,
— разпространение чрез всякакъв носител, включително отпечатване, публикуване в интернет и съхранение,
— обработката на историческите архиви на Комисията,
— рекламиране на тези текстове и документи,
— разходи за закупуване на хартия, пликове, офис консумативи и консумативи за печатниците и за отпечатване,
извършено от външни доставчици на услуги,
— публикуване на информация под каквато и да е форма и на какъвто и да е носител относно финансовото
програмиране и общия бюджет на Съюза.
Този бюджетен кредит покрива разходи, направени на територията на Съюза, с изключение на представителствата на
Комисията в Съюза. Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се
вписват в различни позиции от съответните дялове.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

34 000 3 2 0 2

Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 08

(продължение)

20 03 08 01

(продължение)
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
87/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14)
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС)
№ 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 08 02

Библиотечни и електронни ресурси
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 719 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 719 000

2 594 000,—

Забележки
Предишна статия
15 01 60

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— закупуването на абонаменти за специализирани периодични издания и ежедневна преса (в електронна или печатна
форма) за службата за библиотечни и електронни ресурси на Комисията, за генералните дирекции и службите на
Комисията и за кабинетите,
— закупуването на книги в електронна или печатна форма за службата за библиотечни и електронни ресурси на
Комисията, за генералните дирекции и службите на Комисията и за кабинетите,
— абонаментните такси за достъп до бази данни, включително до каталожни и документни бази данни,
— закупуването на материали за обучение и реклама.
Колекциите на службата за библиотечни и електронни ресурси на Комисията обхващат всички въпроси, свързани с
европейската интеграция и политиките на Съюза, на всички официални езици на Съюза и на езиците на страните
кандидатки.
Цялата информация се закупува, за да се отговори на нуждите от информация на персонала и службите на Комисията.
Повечето абонаменти трябва да бъдат подновявани ежегодно, за да се осигурят пълнотата и непрекъснатостта на
библиотечните колекции на ЕО; при поискване се закупуват нови заглавия.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 08

(продължение)

20 03 08 03

Закупуване на информация
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 470 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 465 000

1 313 868,83

Забележки
Предишни статия и позиции (* прехвърлени частично)
01 01 03 04* 16 01 03 03* 16 01 60*

26 01 22 05* 27 01 12 03

31 01 08 02*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи, направени на територията на Съюза:
— разходи за абонамент и достъп до информационни източници онлайн, като информационни агенции, новини
онлайн, доставчици на информация и външни бази данни,
— закупуване на книги, документи и други непериодични публикации, актуализиране на съществуващи сборници,
разходи за подвързване и закупуване на оборудване за електронно идентифициране,
— разходи за абонамент за вестници, специализирани периодични издания, държавни вестници, парламентарни
документи, статистики за външната търговия, доклади на информационни агенции, както и различни други
специализирани публикации,
— разходи за абонамент и достъп до електронни информационни услуги и външни бази данни, както и придобиване
на електронни носители на информация,
— обучение и помощ, необходими за достъп до тази информация,
— такси за авторски права.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за абонамент и достъп до електронни информационни
услуги и до външни бази данни, предоставящи финансова информация за платежоспособността на бенефициерите на
средства от общия бюджет на Съюза и на длъжниците на Комисията, с цел защита на финансовите интереси на
Комисията на различни равнища на финансовите и счетоводните процедури.
Този бюджетен кредит е предназначен също за проверяване на информацията за груповата структура, собствеността и
управлението на бенефициерите на средства от общия бюджет на Съюза и на длъжниците на Комисията.
Що се отнася до терминологичните и лингвистичните бази данни, помагалата за писмен превод, разходите за
документация и библиотечните разходи за генерална дирекция „Писмени преводи“, този бюджетен кредит е
предназначен за покриване на:
— разходи по придобиване, разработване и адаптиране на софтуер, помагала за писмен превод и други многоезични
помагала или пособия за писмен превод и придобиване, консолидиране и разширяване съдържанието на
лингвистичните и терминологичните бази данни, преводаческата памет и речниците за автоматичен писмен превод,
особено с оглед по-ефикасно третиране на многоезичието и подобрено междуинституционално сътрудничество,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 08

(продължение)

20 03 08 03

(продължение)
— разходи за документация и библиотечни разходи за посрещане нуждите на писмените преводачи, и по-конкретно:
— снабдяване на библиотеките с едноезични книги и абонаменти за избрани вестници и периодични издания,
— отпускане на индивидуални суми за набавяне на набор от речници и езикови наръчници за новите писмени
преводачи,
— набавяне на печатни речници, енциклопедии и речници на електронен носител или чрез достъп до документни
бази данни в Интернет,
— създаване и поддържане на основната наличност от многоезични библиотеки чрез закупуване на справочници.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за копия на произведения, защитени с авторско право.
Този бюджетен кредит покрива разходи, направени на територията на Съюза.
Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи за изследователска дейност се вписват в различни
позиции от съответните дялове.

20 03 08 04

Вноска на Съюза за функционирането на историческите архиви на Съюза
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 525 492

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

1 497 367

1 472 000,—

Забележки
Предишна статия
25 01 10

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разноски на Европейския университетски институт, свързани с
управлението (персонал и оперативни разходи) на историческите архиви на Съюза.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

942 508 6 6 8

Правно основание
Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета от 1 февруари 1983 г. относно отваряне за обществеността на
историческите архиви на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 43,
15.2.1983 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 08

(продължение)

20 03 08 04

(продължение)
Решение № 359/83/ЕОВС на Комисията от 8 февруари 1983 г. относно отваряне за обществеността на историческите
архиви на Европейската общност за въглища и стомана (OW L 43, 15.2.1983 г., стр. 14).

20 03 09

Правни разходи

20 03 09 01

Правни съвети, съдебни спорове и нарушения — правни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 500 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 500 000

3 375 425,—

Забележки
Предишна статия
25 01 08

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на досъдебни и съдебни разноски, разноски за медиация и услуги
на адвокати или други експерти, повикани, за да дадат съвет на Комисията.
Той покрива и разходи, присъдени в тежест на Комисията от Съда на Европейския съюз или други съдилища.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

20 03 09 02

250 000 3 3 8

Правни разходи — представителства на Комисията
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
16 01 03 03*

Резултат от изпълнението за 2019

16 200,—

L 93/1094

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 09

(продължение)

20 03 09 02

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на правните разходи на представителствата на Комисията на
територията на Съюза.
Правно основание
Задачи, свързани с административната независимост на Комисията.

20 03 09 03

Щети
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

150 000

Резултат от изпълнението за 2019

150 000

150 000,—

Забележки
Предишна позиция
26 01 60 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— щети и разходи за удовлетворяване на искове срещу Комисията (гражданска отговорност) във връзка с личния състав
на институцията и административните процеси,
— разходи, свързани с определени случаи, в които е справедливо да се изплати компенсация.

20 03 09 04

Искания за обезщетения за вреди в резултат на съдебни дела срещу решения на Комисията в областта на конкуренцията
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна статия
03 01 07

Резултат от изпълнението за 2019

90 856,48
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 09

(продължение)

20 03 09 04

(продължение)
За да се осигури изпълнението и спазването на правилата в областта на конкуренцията относно споразумения, решения
на обединения от предприятия и ограничителни практики (член 101 от ДФЕС), злоупотреба с господстващо положение
(член 102 от ДФЕС), държавни помощи (членове 107 и 108 от ДФЕС) и концентрации между предприятия (Регламент
(ЕО) № 139/2004), Комисията е оправомощена да приема решения, да извършва разследвания, да налага санкции или
да изисква възстановяване на средства.
Решенията на Комисията подлежат на контрол от Съда на Европейския съюз в съответствие с ДФЕС.
Като мярка за разумност е целесъобразно да се вземе под внимание възможността за последици за бюджета,
произтичащи от решенията на Съда на Европейския съюз.
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите, произтичащи от обезщетенията за вреди, присъдени от
Съда на Европейския съюз в полза на увредени лица и които са резултат от съдебни дела срещу решенията на
Комисията в областта на конкуренцията.
Тъй като не може предварително да се направи надежден разчет на финансовото въздействие върху общия бюджет, в
настоящата статия е включен символичен знак (p.m.). Ако е необходимо, Комисията ще предложи отпускане на
бюджетни кредити във връзка с действителните нужди чрез прехвърляне или чрез проект за коригиращ бюджет.
Правно основание
Членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и производното законодателство, и
по-специално:
— Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция,
предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1),
— Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между
предприятия (Регламент на ЕО за сливанията) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).
Членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и производното законодателство, и
по-специално Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 г. за установяване на подробни правила за
прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 9).

20 03 10

Разходи, свързани с парични средства

20 03 10 01

Финансови разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

946 000

Резултат от изпълнението за 2019

320 000

320 000,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 10

(продължение)

20 03 10 01

(продължение)
Забележки

Предишна статия и позиция (* прехвърлена частично)
01 02 01*

27 01 12 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови разноски (комисиони, ажио и други разходи),
рейтингови разноски (отнасящи се до рейтингови агенции) и разходите за свързване с Дружеството за световни
междубанкови финансови телекомуникации (SWIFT).

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

20 03 10 02

230 000 6 1 1 1

Управление на паричните средства
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки

Предишна позиция
27 01 12 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на бюджетни корекции:
— когато изцяло или частично е отменено вземане, след като е било отразено в сметките като приход (по-специално в
случай на прихващане с дълг),
— когато ДДС не е бил възстановен и когато вече не е възможно вписване на сумата в реда, който покрива основния
разход,
— за лихви, свързани с посочените по-горе случаи, когато не могат да бъдат вписани в друг специален бюджетен ред.

Тази позиция е предназначена също така да съвмести, ако е необходимо, бюджетен кредит за покриване на всички
загуби в резултат на ликвидация или прекратяване на дейността на финансовите институции, в които Комисията има
сметки, или на управлението на финансови активи.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 10

(продължение)

20 03 10 03

Извънредни разходи за кризи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
27 01 11

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи, направени по време на обявена криза,
активирала един или повече планове за непрекъснатост на дейностите, като естеството и/или размерът на тези разходи
не са позволили те да бъдат отнесени към другите административни бюджетни редове на Комисията.
Европейският парламент и Съветът ще бъдат уведомени за възникналите разходи най-късно 3 седмици след края на
кризата.

20 03 11

Устен превод

20 03 11 01

Разходи за устен превод
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

16 300 000

16 140 000

Резултат от изпълнението за 2019

18 560 000,—

Забележки
Предишна позиция
31 01 07 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— възнаграждения на устни преводачи на свободна практика (конферентни преводачи със спомагателни функции –
ACI), които генерална дирекция „Устни преводи“ наема съгласно член 90 от Условията за работа на другите
служители на Европейския съюз, за да може да предостави достатъчно на брой квалифицирани конферентни
преводачи на разположение на другите институции, на които тя осигурява устен превод,
— в допълнение към заплащането за труда, възнаграждението включва вноски по схема за пенсионно и
животозастраховане, за застраховка за болест или злополука, както и — за устните преводачи, чийто
професионален адрес не е в мястото на работа — възстановяване на пътните и квартирните разноски и плащане на
дневни надбавки,
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 11

(продължение)

20 03 11 01

(продължение)
— разходите, свързани с тестовете за акредитация на ACI, и по-специално възстановяване на пътните и квартирните
разноски и плащане на дневни надбавки,
— услуги, предоставени за Комисията от устните преводачи (длъжностни лица, срочно нает персонал и ACI) на
Европейския парламент,
— разходите, свързани с дейността на устните преводачи по отношение на подготовката на срещи,
— договори за предоставяне на устен превод, сключени от генерална дирекция „Устни преводи“ чрез делегациите на
Съюза относно срещи, организирани от Комисията в трети държави.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

32 550 000 3 2 0 2

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Правила, уреждащи назначаването и възнаграждението и останалите финансови условия, приети от Комисията.

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Актове за справка

Вътрешно указание на Комисията; Заключение 252/08 от 15 февруари 2008 г. — Споразумение относно условията за
работа и режима на възнагражденията на конферентните преводачи със спомагателни функции (ACI), назначавани от
институциите на Европейския съюз.

20 03 11 02

Професионална подкрепа
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

195 000

Резултат от изпълнението за 2019

226 720

218 060,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 11

(продължение)

20 03 11 02

(продължение)
Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
31 01 07 02*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейности, които допринасят за наемането
на достатъчен брой квалифицирани конферентни преводачи, по-специално за някои езикови комбинации, и за
финансиране на подкрепа за подобряване на владеенето на езика за конферентни преводачи.
Във външен план бюджетният кредит покрива по-специално безвъзмездни средства за университети, обучение на
обучаващи лица и програми за образователна подкрепа, както и студентски стипендии.
Съгласно Споразумението за определяне на условията за работа на акредитираните устни преводачи тези преводачи
имат достъп до ограничена подкрепа за езиково обучение (т.е. стипендии за престой в държава на езика и ваучери за
обучение), тъй като са приравнени на договорно наети служители за дните, за които имат договор с Комисията.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

395 000 3 2 0 2

Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Актове за справка
Вътрешно указание на Комисията; Заключение 252/08 от 15 февруари 2008 г. — Споразумение относно условията за
работа и режима на възнагражденията на конферентните преводачи със спомагателни функции (ACI), назначавани от
институциите на Европейския съюз.

20 03 11 03

Междуинституционално сътрудничество — устен превод
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

150 000

Резултат от изпълнението за 2019

150 000

74 391,22
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 11

(продължение)

20 03 11 03

(продължение)
Забележки
Предишна статия (* прехвърлена частично)
31 01 09*

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите на Комисията за дейности за сътрудничество с
междуинституционално измерение в областта на езиците, включително организираните в рамките на Междуинститу
ционалния комитет по писмени и устни преводи.
Действията, които могат да бъдат финансирани, включват инструменти за професионална подкрепа, други междуинсти
туционални проекти, свързани с устния превод, и комуникационни действия, като например участието на Комисията в
международни прояви, насочени към езиковите професии.

20 03 12

Организиране на конференции

20 03 12 01

Техническо оборудване и услуги за конферентни зали на Комисията
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 300 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 300 000

3 296 858,71

Забележки
Предишна позиция
31 01 03 04

Този бюджетен кредит e предназначен за покриване на разходи за:
— оборудване, необходимо за функционирането на заседателните и конферентните зали на Комисията,
— технически услуги, свързани с провеждането на заседания и конференции на Комисията в Брюксел.
Бюджетните кредити за покриване на еквивалентните разходи по отношение на научните изследвания се вписват в
различни позиции в статии 01 и 05 от съответните дялове.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, направени на територията на Съюза.
Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 12

(продължение)

20 03 12 01

(продължение)
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).

20 03 12 02

Разходи за организиране на конференции
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна позиция
31 01 03 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите (включително оборудване, услуги и други разноски),
необходими за централизираното организиране на конференции и мероприятия, организирани от ГД „Устни преводи“
за други служби на Комисията, институции, органи, бюра и агенции на Съюза. Като правило направените разходи
трябва да бъдат възстановени от тези органи като целеви приходи, в съответствие с приложимите правила и специални
споразумения.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, направени на територията на Съюза и извън нея.

20 03 13

Писмен превод

20 03 13 01

Разходи за писмен превод
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

11 000 000

Бюджетни кредити 2020

11 800 000

Резултат от изпълнението за 2019

9 029 467,—

Забележки
Предишна позиция
31 01 08 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външни преводи и за други свързани езикови и
технически услуги, възлагани на външни изпълнители.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 13

(продължение)

20 03 13 02

Междуинституционално сътрудничество — писмен превод
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия (* прехвърлена частично)
31 01 09*

Бюджетните кредити, предназначени за покриване на разходите за дейности за сътрудничество, организирани от
Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи с цел насърчаване на междуинституционалното
сътрудничество в областта на езиците, вече са включени в позиция 20 04 01 02.

20 03 14

Различни вноски

20 03 14 01

Вноска на Евратом за дейността на Агенцията за снабдяване към Евратом
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

130 000

Резултат от изпълнението за 2019

130 000

123 000,—

Забележки
Предишна статия
32 01 07

Тъй като разходите за персонал, сгради и други разноски са включени в бюджетните кредити, вписани в глави 20 01,
20 02, 20 03 и 20 04, вноската на Комисията е предназначена за покриване на разходите, направени от Агенцията за
снабдяване към Евратом за нейните дейности.
На своята 23-та сесия на 1 и 2 февруари 1960 г. Съветът на Европейската общност за атомна енергия предлага
единодушно Комисията да отложи не само събирането на таксата (предназначена за покриване на разходите на
Агенцията за снабдяване към Евратом ), но и действителното въвеждане на тази такса. От този момент нататък в
бюджета е включена субсидия за балансиране на приходната част спрямо цифрите за разходите на Агенцията за
снабдяване към Евратом , посочени в предварителния разчет.
Правно основание
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално членове 52, 53 и 54 от него.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 14

(продължение)

20 03 14 01

(продължение)
Актове за справка
Решение 2008/114/ЕО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към
Евратом (OB L 41, 15.2.2008 г., стр. 15), и по-специално членове 4, 6 и 7 от приложението към него.

20 03 14 62

Изпълнителна агенция за научни изследвания — финансов принос за приключване на предходни програми без връзка с
научните изследвания
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

2 034 000

Бюджетни кредити 2020

2 034 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 965 000,—

Забележки
Предишна позиция
08 01 06 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Изпълнителната агенция за научни
изследвания, направени вследствие централизирането на юридическото валидиране на трети страни и подготовката на
оценка на жизнеспособността и делегирането на тази задача на агенцията, в изпълнение на изискването за въвеждане на
единна „зона за електронен обмен на данни“ съгласно член 147, параграф 1 от Финансовия регламент. В допълнение
към подкрепата за наследените програми за научни изследвания, агенцията отговаря за осигуряването на
административното и логистичното обслужване в процеса по юридическо валидиране на трети страни и подготовката
на оценка на жизнеспособността — както за дейностите, свързани с безвъзмездни помощи, така и за дейностите,
свързани с възлагане на обществени поръчки, включително за операциите по непряко управление от първо ниво, за
всички наследени програми без връзка с научните изследвания, в това число и за изпълнението на административните
разходи и в случаите, посочени в член 58, параграф 2 от Финансовия регламент.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Задачи, които произтичат от административната автономия на Комисията, съгласно член 58, параграф 2 от Регламент
(ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Задачи, които произтичат от правните разпоредби относно електронното управление съгласно член 147, параграф 1 от
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 14

(продължение)

20 03 14 62

(продължение)
Актове за справка
Решение за изпълнение 2013/778/ЕС на Комисията от 13 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за
научни изследвания и за отмяна на Решение 2008/46/EО (ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 54).
Решение С(2013) 9418 на Комисията от 20 декември 2013 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция
за научни изследвания с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на Съюза в областта на
научните изследвания и иновациите и включващи, по-специално, изпълнение на бюджетни кредити, вписани в общия
бюджет на Съюза, изменено с решения на Комисията C(2014) 9450 от 12 декември 2014 г., C(2015) 8754 от
11 декември 2015 г., C(2017) 4900 от 14 юли 2017 г. и C(2019) 3353 от 30 април 2019 г.

20 03 14 72

Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания — финансов принос за изпълнението на научноизследова
телската програма за въглища и стомана и програми без връзка с научните изследвания
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

2 086 000

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Европейската изпълнителна агенция за
научни изследвания, направени в резултат на делегирането на Програмата за научни изследвания на Изследователския
фонд за въглища и стомана.
Щатното разписание на агенцията е дадено в приложение „Служители по щатно разписание“ към настоящия раздел.
Правно основание
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследо
вателски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение
2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС (ОВ L 50, 15.2.2021 г.,
стр. 9).
Задачи, които произтичат от административната автономия на Комисията, съгласно член 58, параграф 2 от Регламент
(ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 14

(продължение)

20 03 14 72

(продължение)
Задачи, които произтичат от правните разпоредби относно електронното управление съгласно член 147, параграф 1 от
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Актове за справка
Решение C(2021) 952 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за делегиране на правомощия на Европейската
изпълнителна агенция за научни изследвания с цел изпълнение на задачи, свързани с осъществяването на програми на
Съюза в областта на научните изследвания и иновациите, научните изследвания на Изследователския фонд за въглища
и стомана и мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, и включващи
по-специално изпълнение на бюджетни кредити, записани в общия бюджет на Съюза.

20 03 15

Междуинституционални служби

20 03 15 01

Служба за публикации
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

107 802 540

Бюджетни кредити 2020

103 592 000

Резултат от изпълнението за 2019

96 279 787,72

Забележки
Предишна статия
26 01 09

Вписаната сума съответства на бюджетните кредити, предвидени за Службата за публикации, представени подробно в
специалното приложение към настоящия раздел.
Въз основа на счетоводните прогнози на Службата стойността на услугите, които тя ще осигури за всяка институция,
възлиза на:
Европейски парламент

8 796 687

8,16 %

Съвет на Европейския съюз

10 057 977

9,33 %

Европейска комисия

54 116 875

50,20 %

Съд на Европейския съюз

10 327 483

9,58 %

Европейска сметна палата

2 986 130

2,77 %
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 15

(продължение)

20 03 15 01

(продължение)

Европейски икономически и социален
комитет

905 541

0,84 %

Европейски комитет на регионите

323 408

0,30 %

13 787 945

12,79 %

6 500 493

6,03 %

107 802 540

100,00 %

Агенции
Други
Общо

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за консолидиране на правните инструменти на Съюза
и за предоставяне на обществеността, под всякаква форма и на всякакви информационни носители, на консолидираните
правни актове на Съюза на всички официални езици на Съюза.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за изготвяне на онлайн резюмета на
законодателството на Съюза, представящи основните аспекти на законодателството на Съюза в съкратен и лесен за
прочит начин, и за разработване на свързаните с това продукти.
Резюмета на законодателството на Съюза е междуинституционален проект, като от Европейския парламент и от Съвета
се очаква да дадат своя принос от съответните им раздели на общия бюджет на Съюза.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

3 100 000 3 2 0 2

Правно основание
Решение 2009/496/ЕО, Евратом на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските
общности, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите от
26 юни 2009 г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз (OВ L
168, 30.6.2009 г., стр. 41).
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално членове 64—67 от него.

20 03 15 02

Европейска служба за подбор на персонал
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

26 504 000

Бюджетни кредити 2020

26 212 000

Резултат от изпълнението за 2019

26 699 997,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 15

(продължение)

20 03 15 02

(продължение)
Забележки
Предишна статия
26 01 20

Вписаната сума съответства на бюджетните кредити, предвидени за Европейската служба за подбор на персонала,
представени подробно в конкретно приложение към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

205 600 3 2 0 2

Правно основание
Решение 2002/620/ЕО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на ЕО, 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 2005/119/ЕО на генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на
Европейските общности, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на
регионите, както и на представителя на Европейския омбудсман от 26 януари 2005 г. за организацията и
функционирането на Европейското училище по администрация (ОВ L 37, 10.2.2005 г., стр. 17).
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално членове 64—67 от него.

20 03 16

Административни служби

20 03 16 01

Служба за управление и плащане по индивидуални права
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

43 170 000

Забележки
Предишна статия
26 01 21

Бюджетни кредити 2020

41 483 000

Резултат от изпълнението за 2019

39 572 130,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 16

(продължение)

20 03 16 01

(продължение)
Вписаната сума отговаря на бюджетните кредити, предвидени за Службата за управление и плащане по индивидуални
права (РМО), представени подробно в конкретно приложение към настоящия раздел.

В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г.
относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248,
18.9.2013 г., стр. 1) бюджетните кредити и персоналът на Надзорния съвет и на неговия секретариат са включени в
бюджета и в щатното разписание на PMO.

От съображения за прозрачност е възможно да се идентифицират средствата, предоставени на секретариата на
Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите в бюджета на PMO. С персонал на секретариата от седем
постоянни длъжности и един договорно нает служител бюджетните кредити, предвидени за работата на секретариата
на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите, възлизат на приблизително 1 000 000 EUR. Тази
сума покрива разходите за персонал, обучение, командировки, вътрешни срещи, сгради и ИТ.

Разходите, произтичащи от мандата на членовете на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите, се
покриват от бюджетни кредити в размер на 200 000 EUR по статия 20 03 18.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

11 367 004 3 2 0 2

Правно основание

Решение 2003/522/ЕО на Комисията от 6 ноември 2002 г. относно създаването на Служба за управление и изплащане
на индивидуалните права (ОВ L 183, 22.7.2003 г., стр. 30).

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално членове 64—67 от него.

20 03 16 02

Служба за инфраструктура и логистика — Брюксел
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

84 339 477

Бюджетни кредити 2020

83 519 000

Резултат от изпълнението за 2019

80 678 999,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 16

(продължение)

20 03 16 02

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
26 01 22 01

Вписаната сума отговаря на бюджетните кредити, предвидени за Службата за инфраструктура и логистика в Брюксел,
представени подробно в конкретно приложение към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

12 024 200 3 2 0 2

Правно основание
Решение 2003/523/ЕО на Комисията от 6 ноември 2002 г. за създаване на Служба за инфраструктура и логистика в
Брюксел (ОВ L 183, 22.7.2003 г., стр. 35).
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално членове 64—67 от него.

20 03 16 03

Служба за инфраструктура и логистика — Люксембург
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

27 106 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

26 067 000

24 885 673,—

Забележки
Предишна позиция
26 01 23 01

Вписаната сума съответства на бюджетните кредити за Службата за инфраструктура и логистика в Люксембург,
представени подробно в конкретно приложение към настоящия раздел.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

150 000 3 2 0 2
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 16

(продължение)

20 03 16 03

(продължение)
Правно основание
Решение 2003/524/ЕО на Комисията от 6 ноември 2002 г. относно създаване на Служба за инфраструктура и
логистика в Люксембург (ОВ L 183, 22.7.2003 г., стр. 40).
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално членове 64—67 от него.

20 03 17

Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

61 088 564

Бюджетни кредити 2020

60 473 000

Резултат от изпълнението за 2019

59 362 547,—

Забележки
Предишна статия
24 01 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с Европейската служба за борба с измамите
(OLAF), включително персонала на OLAF на работа в делегациите на Съюза, чиято цел е да се бори с измамите в
рамките на междуинституционалните отношения. Бюджетните кредити са изложени подробно в специалното
приложение към настоящия раздел.

Правно основание
Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 28 април 1999 г. за създаване на Европейска служба за борба с
измамите (OLAF) (ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 20), и по-специално член 4 и член 6, параграф 3 от него.
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно
разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248,
18.9.2013 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 17

(продължение)
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

20 03 18

Разходи, произтичащи от мандата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

200 000

Резултат от изпълнението за 2019

200 000

200 000,—

Забележки

Предишна статия
24 01 08

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи, произтичащи от мандата на членовете на
Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), а именно:
— надбавки, отпуснати на членовете на Надзорния съвет за времето, посветено на изпълнение на техните функции,
както и за пътни и съпътстващи разходи,
— разходи, направени от членове на Надзорния съвет като негови официални представители,
— всички оперативни разходи, като разходи за закупуване на оборудване, канцеларски и офис консумативи, разходи за
комуникации и телекомуникации (пощенски такси, такси за телефон, факс и телеграф), разходи за документация и
библиотечни материали, за закупуване на книги и за абонамент за информационни медии,
— пътни, дневни и непредвидени разходи на експерти, поканени от членовете на Надзорния съвет да участват в групи
за проучвания и работни групи, както и разходи по организиране на такива срещи, когато не са покрити от
съществуващата инфраструктура (в централите на институциите или външните офиси),
— разходи за специализирани проучвания и консултации, за които има сключен договор за изпълнение с висококвали
фицирани експерти (физически лица или фирми), когато членовете на Надзорния съвет не могат да възложат такива
проучвания на подходящ персонал на OLAF.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 03 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

20 03 18

(продължение)
Освен това с цел прозрачност ресурсите, предоставени на секретариата на Надзорния съвет по бюджетната позиция 20
03 16 01 за PMO, могат да бъдат идентифицирани. Изчислени въз основа на персонал на секретариата от седем
постоянни длъжности и един договорно нает служител, бюджетните кредити за работата на секретариата на
Надзорния съвет на OLAF възлизат на около 1 000 000 EUR. Тази сума покрива разходите за персонал, обучение,
командировки, вътрешни срещи, сгради и ИТ.
Правно основание
Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 28 април 1999 г. относно създаване на Европейска служба за
борба с измамите (OLAF) (ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 20), и по-специално член 4 и член 6, параграф 3 от него.
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно
разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248,
18.9.2013 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 549).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 04 — РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

20 04

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУ
НИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

20 04 01

Информационни системи

7.2

68 789 055

54 068 804

67 676 457,25

98,38

20 04 02

Виртуално работно място

7.2

41 998 108

51 757 224

48 165 734,14

114,69

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в
мрежа

7.2

93 849 233

88 741 716

96 394 551,65

102,71

204 636 396

194 567 744

212 236 743,04

103,71

Глава 20 04 — Общо

20 04 01

Информационни системи

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

68 789 055

Резултат от изпълнението за 2019

54 068 804

67 676 457,25

Забележки

Предишни статии и позиции (* прехвърлени частично)
01 01 02 11* 01 01 03 01

01 01 03 04* 02 01 02 11* 02 01 03*

03 01 02 11* 03 01 03*

04 01 02 11*

04 01 03*

05 01 02 11* 05 01 03*

06 01 02 11* 06 01 03*

07 01 02 11* 07 01 03*

08 01 02 11*

08 01 03*

09 01 02 11* 09 01 03*

11 01 02 11* 11 01 03*

12 01 02 11* 12 01 03*

13 01 02 11*

13 01 03*

14 01 02 11* 14 01 03*

15 01 02 11* 15 01 03*

16 01 02 11* 16 01 03 01* 17 01 02 11*

17 01 03 01* 18 01 02 11* 18 01 03

19 01 02 11* 19 01 03 01* 20 01 02 11* 20 01 03 01* 21 01 02 11*

21 01 03 01* 22 01 02 11* 22 01 03 01* 23 01 02 11* 23 01 03*

25 01 02 11* 25 01 03*

26 01 02 11* 26 01 03*

26 01 40*

29 01 02 11* 29 01 03*

31 01 02 11* 31 01 03 01* 31 01 07 03* 31 01 08 02* 31 01 09*

32 01 03*

33 01 02 11* 33 01 03*

27 01 02 11* 27 01 02 19* 27 01 03*

34 01 02 11* 34 01 03*

25 01 11*

28 01 02 11* 28 01 03*
32 01 02 11*
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 04 — РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (продължение)

20 04 01

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с информационните системи (т.е.
приложенията) в Комисията. Той обхваща разходите за бизнес софтуер, както и за разработване, управление и
експлоатация на приложения за Комисията. Бюджетният кредит покрива по-специално:
— разработване на информационни системи: ресурсите, участващи в услугите по анализ, проектиране, разработване,
кодиране, изпитване и пакетиране, свързани с проекти за разработване на приложения,
— помощ във връзка с информационни системи и поддръжка на информационни системи: операциите, помощта,
отстраняването на проблеми и малките подобрения, свързани със съществуващи приложения,
— закупуване на бизнес софтуер: разходите за софтуер, включително за лицензиране, поддръжка и помощ, свързани
със закупуването на готов софтуер,
— управление на информационни системи: разходите, свързани с управлението, администрирането и планирането на
информационни технологии, включително разходите за помощ във връзка с изпълнителното управление,
стратегическото управление, корпоративната архитектура, финансирането за информационни технологии и
управлението на доставчиците.
Този бюджетен кредит покрива разходите, направени на територията на Съюза, с изключение на обектите на
Съвместния изследователски център, разходите за които се вписват в съответните дялове. Подобни разходи, направени
извън територията на Съюза, се вписват в съответните дялове.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

6 397 818 3 2 0 2

Правно основание
Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и
информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 6, 11.1.2017 г., стр. 40).
Решение (ЕС, Евратом) 2018/559 на Комисията от 6 април 2018 г. относно установяване на правилата за прилагане на
член 6 от Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията относно сигурността на комуникационните и
информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 93, 11.4.2018 г., стр. 4).
Задачи, произтичащи от прерогативите на Комисията на институционално равнище, съгласно Регламент (ЕС, Евратом)
2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС)
№ 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение
№ 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

20 04 02

Виртуално работно място

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

41 998 108

Бюджетни кредити 2020

51 757 224

Резултат от изпълнението за 2019

48 165 734,14
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 04 — РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (продължение)

20 04 02

(продължение)
Забележки

Предишни статии и позиции (* прехвърлени частично)
01 01 03 01* 02 01 03*

03 01 03*

04 01 03*

05 01 03*

06 01 03*

07 01 03*

09 01 03*

12 01 03*

13 01 03*

14 01 03*

15 01 03*

16 01 03 01* 16 01 03 03*

11 01 03*

08 01 03*

16 03 01 05* 17 01 03 01* 17 01 03 03* 18 01 03*

19 01 03 01* 20 01 03 01* 21 01 03 01* 22 01 03 01*

23 01 03*

27 01 03*

25 01 03*

31 01 07 03* 32 01 03*

26 01 02 11* 26 01 03*
33 01 03*

28 01 03*

29 01 03*

31 01 03 01*

34 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за изчислителни устройства за крайни потребители и
за оказването на помощ на крайни потребители. Той обхваща разходите за закупуване, изграждане, управление и
експлоатация на изчислителни устройства за крайни потребители, както и за оказване на централизирана помощ на
крайни потребители в Комисията. Включват се по-конкретно:
— персонална изчислителна инфраструктура: клиентски физически настолни компютри, преносими лаптопи, тънки
клиентски устройства, периферни устройства (включително монитори, показалки и свързани персонални
принтери), използвани от хора за работа,
— мобилни устройства: клиентски таблети, смартфони и приложения, използвани от хора за работа,
— софтуер за крайни потребители: клиентски софтуер, използван за създаване и споделяне на документи и друго
съдържание, както и за колективна работа по документи и друго съдържание. Например: електронна поща,
комуникации, текстови съобщения, текстообработка, електронни таблици, презентации, настолна издателска
система, графики и др.,
— мрежови принтери: например свързани към мрежа персонални принтери, мастиленоструйни принтери, лазерни
принтери, принтери за колективно използване или за използване в копирни зали,
— конферентно оборудване и адио- и видеооборудване: оборудване за аудио- и видеоконферентна връзка, използвано
обикновено в конферентни зали и специални зали за телеприсъствие с цел комуникация между служителите,
— служба за ИТ помощ (helpdesk): ресурси в централизирана служба за помощ от първо ниво, които се занимават с
искания за помощ от потребителите, отговарят на въпроси и разрешават проблеми,
— служба за помощ на място: местни ресурси, които оказват помощ на място за преместване, добавяне, промени и
практическо разрешаване на проблеми.

Този бюджетен кредит покрива разходите, направени на територията на Съюза, с изключение на обектите на
Съвместния изследователски център, разходите за които се вписват в съответните дялове. Подобни разходи, направени
извън територията на Съюза, се вписват в съответните дялове.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

3 336 911 3 2 0 2
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 04 — РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (продължение)

20 04 02

(продължение)
Правно основание
Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и
информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 6, 11.1.2017 г., стр. 40).
Решение (ЕС, Евратом) 2018/559 на Комисията от 6 април 2018 г. относно установяване на правилата за прилагане на
член 6 от Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията относно сигурността на комуникационните и
информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 93, 11.4.2018 г., стр. 4).
Задача, която произтича от прерогативите на Комисията на институционално равнище, съгласно Регламент (ЕС, Евратом)
2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС)
№ 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение
№ 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.07.2018 г., стр. 1).

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

93 849 233

Резултат от изпълнението за 2019

88 741 716

96 394 551,65

Забележки
Предишни статии и позиции (* прехвърлени частично)
01 01 03 01* 02 01 03*

03 01 03*

04 01 03*

05 01 03*

06 01 03*

07 01 03*

09 01 03*

12 01 03*

13 01 03*

14 01 03*

15 01 03*

16 01 03 01* 16 01 03 03*

11 01 03*

08 01 03*

17 01 03 01* 17 01 03 03* 18 01 03*

19 01 03 01* 20 01 03 01* 21 01 03 01* 22 01 03 01* 23 01 03*

25 01 03*

26 01 03*

28 01 03*

34 01 03*

34 01 03*

27 01 03*

29 01 03*

31 01 03 01* 32 01 03*

33 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със съоръженията и комуникационните
услуги в центъра за данни, както и със сигурността на информационните технологии и съответствието им с
изискванията. Включват се по-конкретно:
— съоръжения в центъра за данни: специални съоръжения в центъра за данни, предназначени за помещаване и защита
на критично ИТ оборудване, включително пространството, захранването, контрола на средата, рафтовете, кабелите и
техническата поддръжка от типа smart hands; това включва и други съоръжения, като например компютърни зали
и шкафове за помещаване на ИТ оборудване в централи, центрове за обаждания или други офис сгради с общо
предназначение;

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 04 — РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (продължение)

20 04 03

(продължение)
— изчисления на място и в облак, това включва:
— сървъри: физически и виртуални сървъри, работещи под различни операционни системи; включват се хардуерът,
софтуерът и помощните услуги;
— интегрирана инфраструктура: специални уреди, предоставящи в едно устройство възможности за изчисления,
съхранение на данни и работа в мрежа;
— мейнфрейм: традиционни мейнфрейм компютри и операции, функциониращи под стари операционни системи;
— съхранение на данни на място и в облак: централизирано съхранение на данни и сигурно запазване на информация
и данни, които могат да бъдат извлечени по-късно. Могат да бъдат съхранявани данни за приложни програми и
кодове, бази данни, файлове, медии, електронна поща и други форми на информация. Включват се оборудването и
софтуерът за онлайн съхранение (за разпределената изчислителна инфраструктура) и офлайн съхранение (за архиви,
резервни копия и възстановяване за нуждите по отношение на загубата на данни, на увреждането на данни, на
възстановяването при бедствия и на съответствието с изискванията);
— мрежа: оборудване за данни и гласово оборудване заедно с преносните средства за свързване на системите и хората и
за даване на възможност на хората да разговарят. Включват се:
— LAN/WAN: физическа и безжична локална мрежа, свързваща оборудване в основните центрове за данни, както
и крайни потребители в работните зони в офисите с по-широките мрежи на организацията. WAN оборудване и
помощни услуги за пряка връзка между центровете за данни, офисите и трети страни,
— глас: гласови ресурси, които позволяват или разпространяват гласови услуги чрез оборудване на място,
включително PBX, VoIP, гласова поща и телефонни слушалки,
— пренос на данни: вериги на мрежи за данни и свързани с тях съоръжения и услуги за достъп; включват се
отделните и виртуалните мрежи за данни и достъпът до интернет, както и използването, свързано с мобилни
връзки, и друг пренос на данни въз основа на фактуриране в зависимост от използването, и вериги на гласови
мрежи и свързани с тях съоръжения и услуги за достъп, както и използването, свързано със стандартни
телефонни обаждания. Преносът на глас и преносът на данни могат да включват наземни и други (напр.
сателитни) технологии,
— платформа: разходи, свързани с разпределени и мейнфрейм бази данни и с мидълуер системи. Разходите включват
софтуер и инструменти за управление на бази данни, както и външни услуги,
— изпълнение: разходи за наблюдение, поддръжка, управление и извършване на ИТ операции, това включва:
— управление на ИТ услуги: ресурсите, участващи в дейностите по управление на инцидентите, проблемите и
промените в рамките на процеса на управление на ИТ услуги (без службата за помощ от първо ниво);
— управление на програми, продукти и проекти: ресурсите, участващи в управлението на и помощта за проекти,
свързани с ИТ, и/или в непрекъснатото разработване на продукти в рамките на бизнес и основани на ИТ
инициативи,
— управление на клиентите: ресурсите (акаунт мениджърите), съобразени с направленията на дейност и имащи за
задача да разберат нуждите, свързани с дейността, и да осъществяват комуникацията във връзка с ИТ продукти
и услуги и със състоянието на ИТ проекти,
— оперативен център: централизираните ИТ ресурси в оперативния център, включително наблюдение и намеса,
напр. мрежов оперативен център, глобален оперативен център,
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ГЛАВА 20 04 — РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (продължение)

20 04 03

(продължение)
— сигурност, съответствие с изискванията, възстановяване при бедствия: разходите за определяне, установяване,
прилагане и измерване във връзка със сигурността, съответствието с изискванията и подготвеността за
възстановяване при бедствия, това включва:
— сигурност: ресурсите в областта на ИТ сигурността и киберсигурността, участващи в определянето на
политиката, процесите и средствата, в измерването на съответствието с изискванията, в реагирането при
нарушения на сигурността и в гарантирането на оперативната сигурност в реално време, като например
сканиране за уязвими места, управление на защитни стени, системи за предотвратяване на проникване и
управление на информацията и на събитията във връзка със сигурността,
— съответствие с изискванията: ресурсите в областта на ИТ съответствието с изискванията, участващи в
определянето на политиката, в определянето на мерки за контрол и в измерването на съответствието с
приложимите правни и други изисквания,
— възстановяване при бедствия: ресурсите в областта на ИТ възстановяването при бедствия, участващи в
определянето на политиката за възстановяване при бедствия и на процесите и средствата, специални
съоръжения за аварийно превключване, извършване на изпитвания в областта на възстановяването при бедствия,
— инфраструктура за ИТ управление (включително логистика): разходите, свързани с управлението, администрирането
и планирането на ИТ инфраструктура, това включва разходите за помощ във връзка с изпълнителното управление,
стратегическото управление, корпоративната архитектура, финансирането за информационни технологии и
управлението на доставчиците.

Този бюджетен кредит покрива разходите, направени на територията на Съюза, с изключение на обектите на
Съвместния изследователски център, разходите за които се вписват в съответните дялове. Подобни разходи, направени
извън територията на Съюза, се вписват в съответните дялове.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

6 314 861 3 2 0 2

Правно основание

Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и
информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 6, 11.1.2017 г., стр. 40).

Решение (ЕС, Евратом) 2018/559 на Комисията от 6 април 2018 г. относно установяване на правилата за прилагане на
член 6 от Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията относно сигурността на комуникационните и
информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 93, 11.4.2018 г., стр. 4).

Задачи, произтичащи от прерогативите на Комисията на институционално равнище, съгласно Регламент (ЕС, Евратом)
2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС)
№ 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение
№ 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 10 — ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

20 10

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ

20 10 01

Център за преводи за органите на Евро
пейския съюз
Глава 20 10 — Общо

20 10 01

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

7.2

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

% 2019/2021

Център за преводи за органите на Европейския съюз

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
31 01 10

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за персонал и административните разходи (дялове 1
и 2), както и на оперативните разходи (дял 3) на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (Центъра за
преводи).
Бюджетните ресурси на Центъра за преводи се състоят от финансови вноски на агенциите, за които работи, и
институциите и органите, с които си сътрудничи, без да се засягат други приходи.
Сумите, възстановени в съответствие с член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември
2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и
посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122,
10.5.2019 г., стр. 1), представляват целеви приходи (член 21, параграф 3, буква б) от Финансовия регламент), които се
начисляват към позиция 6 6 0 0 от общата приходна част на бюджета.
Щатното разписание на Центъра за преводи е поместено в приложение „Служители по щатно разписание“ към този
раздел.

Правно основание
Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на
Европейския съюз (ОВ L 314, 7.12.1994 г., стp. 1).

Актове за справка
Декларация на представителите на правителствата на държавите-членки на среща в Брюксел на 29 октомври 1993 г. на
равнище държавни или правителствени ръководители.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

ФР

Поети
задължения

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

%
Плащания
2019/
2021

Плащания

20 20

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ,
ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРО
ГАТИВИ И ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ

20 20 01

Пилотни проекти

7.2

p.m.

340 000

p.m.

609 500

1 050 000,—

755 019,—

222,06

20 20 02

Подготвителни
действия

7.2

p.m.

935 089

p.m.

2 393 710

2 000 000,—

3 055 061,—

326,71

p.m.

1 275 089

p.m.

3 003 210

3 050 000,—

3 810 080,—

298,81

Глава 20 20 —
Общо

20 20 01

Пилотни проекти

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

340 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

609 500

Поети задължения

1 050 000,—

Плащания

755 019,—

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с експериментален
характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях.

Списъкът на пилотните проекти е поместен в глава PP 20 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни действия“
към настоящия раздел.

Правно основание

Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 20 20 — ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕРОГАТИВИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ (продължение)

20 20 02

Подготвителни действия
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

935 089

Поети задължения

p.m.

Плащания

2 393 710

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

2 000 000,—

Плащания

3 055 061,—

Забележки
Нова статия
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в областта на
прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на приемането на бъдещи
действия.
Списъкът на подготвителните действия е поместен в глава PA 20 от приложение „Пилотни проекти и подготвителни
действия“ към настоящия раздел.
Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 21 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ

ДЯЛ 21
ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Дял
Глава

Бюджетен ред

21 01

ПЕНСИИ

21 02

ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА
Позиция 21 — Общо

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението
за 2019

2 214 957 000

2 123 214 310

1 990 094 296,39

196 637 399

192 003 042

180 685 417,18

2 411 594 399

2 315 217 352

2 170 779 713,57
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ДЯЛ 21
ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ
ГЛАВА 21 01 — ПЕНСИИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

ФР

21 01

ПЕНСИИ

21 01 01

Пенсии и обезщетения

21 01 02

Пенсии на бивши членове — институции

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

7.1

2 178 642 000

21 01 02 01 Пенсии на бившите членове на Европейския
парламент

7.1

10 706 000

6 770 000

4 132 303,24

38,60

21 01 02 02 Пенсии на бившите председатели на Европейс
кия съвет и на бившите генерални секретари на
Съвета на Европейския съюз

7.1

636 000

634 000

74 745,54

11,75

21 01 02 03 Пенсии на бившите членове на Комисията

7.1

7 149 000

6 943 310

6 565 162,38

91,83

21 01 02 04 Пенсии на бившите членове на Съда на Евро
пейския съюз

7.1

12 326 000

10 180 000

9 723 001,62

78,88

21 01 02 05 Пенсии на бившите членове на Сметната палата

7.1

5 043 000

4 856 000

4 712 891,51

93,45

21 01 02 06 Пенсии на бившите европейски омбудсмани

7.1

267 000

254 000

236 256,15

88,49

21 01 02 07 Пенсии на бившите европейски надзорни органи
за защита на данните
7.1

188 000

181 000

176 170,38

93,71

Статия 21 01 02 — Междинен сбор

36 315 000

29 818 310

25 620 530,82

70,55

Глава 21 01 — Общо

2 214 957 000

2 123 214 310 1 990 094 296,39

89,85

21 01 01

2 093 396 000 1 964 473 765,57

90,17

Пенсии и обезщетения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 178 642 000

2 093 396 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 964 473 765,57

Забележки

Предишни позиции
30 01 15 01

30 01 15 02

30 01 15 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— пенсиите за прослужено време на длъжностните лица, срочно наетия персонал и договорно наетия персонал от
всички институции и агенции на Съюза, включително на тези, които получават заплащането си от бюджетните
кредити за научни изследвания и технологично развитие,
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ДЯЛ 21 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ

ГЛАВА 21 01 — ПЕНСИИ (продължение)

21 01 01

(продължение)
— пенсиите за инвалидност на длъжностните лица и срочно наетия персонал от всички институции и агенции на
Съюза, включително на тези, които получават заплащането си от бюджетните кредити за научни изследвания и
технологично развитие,
— обезщетенията за инвалидност на длъжностните лица, срочно наетия персонал и договорно наетия персонал от
всички институции и агенции на Съюза, включително на тези, които получават заплащането си от бюджетните
кредити за научни изследвания и технологично развитие,
— наследствените пенсии за преживелите съпрузи и децата на бившите длъжностни лица, срочно наетия персонал и
договорно наетия персонал от всички институции и агенции на Съюза, включително на тези, които получават
заплащането си от бюджетните кредити за научни изследвания и технологично развитие,
— обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение на длъжностните лица, срочно наетия персонал и
договорно наетия персонал от всички институции и агенции на Съюза, включително на тези, които получават
заплащането си от бюджетните кредити за научни изследвания и технологично развитие,
— изплащането на актюерския еквивалент на пенсиите за прослужено време,
— изплащането (пенсионен бонус) на бившите участници в Съпротивата (или на техните преживели ги съпрузи и деца),
които са били депортирани или интернирани,
— изплащането на финансова помощ за преживял съпруг, който страда от тежко или продължително заболяване или
от увреждане, през периода на заболяването или увреждането въз основа на разглеждане на социалните и
медицинските обстоятелства на засегнатото лице.
— вноската на работодателя за здравно осигуряване на пенсионерите,
— допълнителните плащания за възстановяването на медицинските разходи на бившите участници в Съпротивата,
които са били депортирани или интернирани,
— отражението на корекционните коефициенти, приложими към пенсиите,
— разходите за актуализиране на пенсиите през текущата финансова година.
Правно основание
Регламент № 31(ЕИО), 11(ЕОАЕ), установяващ Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите
служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ P 45,
14.6.1962 г., стр. 1385).
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС)
№ 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1).

21 01 02

Пенсии на бивши членове — институции

21 01 02 01

Пенсии на бившите членове на Европейския парламент
Бюджетни кредити 2021

10 706 000

Бюджетни кредити 2020

6 770 000

Резултат от изпълнението за 2019

4 132 303,24
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ГЛАВА 21 01 — ПЕНСИИ (продължение)

21 01 02

(продължение)

21 01 02 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
30 01 16 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пенсиите за прослужено време, пенсиите за инвалидност и
наследствените пенсии на бившите членове на Европейския парламент.
Правно основание
Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 14, 15, 17 и 28 от него.
Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, (включително членове 49—60 от него и
съответните разпоредби, приети от Бюрото на Европейския парламент).

21 01 02 02

Пенсии на бившите председатели на Европейския съвет и на бившите генерални секретари на Съвета на Европейския
съюз
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

636 000

Резултат от изпълнението за 2019

634 000

74 745,54

Забележки
Предишна позиция
30 01 16 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пенсиите за прослужено време и пенсиите за инвалидност на
бившите председатели на Европейския съвет и бившите генерални секретари на Съвета на Европейския съюз, заедно с
корекционните коефициенти, приложими към тяхната държава по местопребиваване, и наследствените пенсии за
преживелите съпрузи и децата на бившите председатели на Европейския съвет и на бившите генерални секретари на
Съвета на Европейския съюз, заедно с корекционните коефициенти, приложими към тяхната държава по
местопребиваване.
Той покрива също вноската на работодателя за здравно осигуряване на бивши председатели на Европейския съвет и на
бивши генерални секретари на Съвета на Европейския съюз.
Правно основание
Решение 2009/909/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на председателя на
Европейския съвет (OВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 35)
Регламент (EС) 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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КОМИСИЯ
ДЯЛ 21 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ

ГЛАВА 21 01 — ПЕНСИИ (продължение)

21 01 02

(продължение)

21 01 02 03

Пенсии на бившите членове на Комисията
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

7 149 000

Резултат от изпълнението за 2019

6 943 310

6 565 162,38

Забележки
Предишни позиции (* частично прехвърлени)
25 01 01 03* 30 01 16 03)

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пенсиите за прослужено време и пенсиите за инвалидност на
бившите членове на Комисията, заедно с корекционните коефициенти, приложими към тяхната държава по
местопребиваване, и наследствените пенсии за преживелите съпрузи и децата на бившите членове на Комисията, заедно
с корекционните коефициенти, приложими към тяхната държава по местопребиваване.
Той покрива също вноската на работодателя за здравно осигуряване на бившите членове на Комисията.
Правно основание
Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. за определяне на възнагражденията на
председателя и на членовете на Комисията и 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).
Регламент (EС) 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).

21 01 02 04

Пенсии на бившите членове на Съда на Европейския съюз
Бюджетни кредити 2021

12 326 000

Бюджетни кредити 2020

10 180 000

Резултат от изпълнението за 2019

9 723 001,62

Забележки
Предишна позиция
30 01 16 04

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пенсиите за прослужено време и пенсиите за инвалидност на
бившите членове на Съда на Европейския съюз, заедно с корекционните коефициенти, приложими към тяхната
държава по местопребиваване, и наследствените пенсии за преживелите съпрузи и децата на бившите членове на Съда
на Европейския съюз, заедно с корекционните коефициенти, приложими към тяхната държава по местопребиваване.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 21 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ

ГЛАВА 21 01 — ПЕНСИИ (продължение)

21 01 02

(продължение)

21 01 02 04

(продължение)
Той покрива също вноската на работодателя за здравно осигуряване на бившите членове на Съда 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 (OВ 187, 8.8.1967 г., стр. 1) , и по-специално членове 8, 9, 15 и 18 от него.

Регламент (EС) 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).

21 01 02 05

Пенсии на бившите членове на Сметната палата
Бюджетни кредити 2021

5 043 000

Бюджетни кредити 2020

4 856 000

Резултат от изпълнението за 2019

4 712 891,51

Забележки

Предишна позиция
30 01 16 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пенсиите за прослужено време и пенсиите за инвалидност на
бившите членове на Сметната палата, заедно с корекционните коефициенти, приложими към тяхната държава по
местопребиваване, и наследствените пенсии за преживелите съпрузи и децата на бившите членове на Сметната палата,
заедно с корекционните коефициенти, приложими към тяхната държава по местопребиваване.

Той покрива също вноската на работодателя за здравно осигуряване на бившите членове на Сметната палата.
Правно основание

Регламент (EИО, Евратом, EОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на
членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 1), и по-специално членове 9, 10, 11 и 16 от него.

Регламент (EС) 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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КОМИСИЯ
ДЯЛ 21 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ

ГЛАВА 21 01 — ПЕНСИИ (продължение)

21 01 02

(продължение)

21 01 02 06

Пенсии на бившите европейски омбудсмани
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

267 000

Резултат от изпълнението за 2019

254 000

236 256,15

Забележки
Предишна позиция
30 01 16 06

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пенсиите за прослужено време и пенсиите за инвалидност на
предишните европейски омбудсмани, заедно с корекционните коефициенти, приложими към тяхната държава по
местопребиваване, и наследствените пенсии за преживелите съпрузи и децата на предишните европейски омбудсмани,
заедно с корекционните коефициенти, приложими към тяхната държава по местопребиваване.
Той покрива също вноската на работодателя за здравно осигуряване на бившите европейски омбудсмани.
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 (OВ 187, 8.8.1967 г., стр. 1) , и по-специално членове 8, 9, 15 и 18 от него.
Регламент (EС) 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).

21 01 02 07

Пенсии на бившите европейски надзорни органи за защита на данните
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

188 000

Резултат от изпълнението за 2019

181 000

176 170,38

Забележки
Предишна позиция
30 01 16 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пенсиите за прослужено време и пенсиите за инвалидност на
предишните европейски надзорни органи за защита на данните, заедно с корекционните коефициенти, приложими към
тяхната държава по местопребиваване, и наследствените пенсии за преживелите съпрузи и децата на предишните
европейски надзорни органи за защита на данните, заедно с корекционните коефициенти, приложими към тяхната
държава по местопребиваване.
Той покрива също вноската на работодателя за здравно осигуряване на бившите европейски надзорни органи за защита
на данните.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 21 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ

ГЛАВА 21 01 — ПЕНСИИ (продължение)

21 01 02

(продължение)

21 01 02 07

(продължение)
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 (OВ 187, 8.8.1967 г., стр. 1) , и по-специално членове 8, 9, 15 и 18 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 (EС) 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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КОМИСИЯ
ДЯЛ 21 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ

ГЛАВА 21 02 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

21 02

ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА

21 02 01

Вноска на Съюза за Европейските училища
от тип 1

ФР

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

% 2019/2021

21 02 01 01 Кабинет на главния секретар на Европейските
училища (Брюксел)

7.1

13 161 202

13 232 598

9 873 067,—

75,02

21 02 01 02 Брюксел I (Юкл)

7.1

34 855 343

31 672 737

31 251 515,57

89,66

21 02 01 03 Брюксел II (Уолюе)

7.1

25 537 501

25 728 561

24 208 500,72

94,80

21 02 01 04 Брюксел III (Иксел)

7.1

27 007 820

25 494 016

23 914 193,67

88,55

21 02 01 05 Брюксел IV (Лакен)

7.1

23 391 822

23 584 745

21 551 981,14

92,13

21 02 01 06 Люксембург I

7.1

17 610 458

19 361 501

19 710 920,—

111,93

21 02 01 07 Люксембург II

7.1

14 994 880

15 368 044

14 989 259,—

99,96

21 02 01 08 Мол (Белгия)

7.1

8 042 566

7 486 690

7 252 701,—

90,18

21 02 01 09 Франкфурт на Майн (Германия)

7.1

6 743 566

6 893 513

4 614 518,08

68,43

21 02 01 10 Карлсруе (Германия)

7.1

5 486 379

5 651 915

4 705 266,—

85,76

21 02 01 11 Мюнхен (Германия)

7.1

424 533

482 949

389 906,—

91,84

21 02 01 12 Аликанте (Испания)

7.1

963 402

684 237

637 562,—

66,18

21 02 01 13 Варезе (Италия)

7.1

11 347 934

11 999 920

11 833 400,—

104,28

21 02 01 14 Берхен (Нидерландия)

7.1

3 518 077

3 514 746

4 985 737,—

141,72

21 02 01 15 Кълам (Обединено кралство)

7.1

—

21 02 01 16 Брюксел V (Евер)

7.1

2 673 916

Статия 21 02 01 — Междинен сбор
21 02 02

Вноска на Съюза за Европейските училища
от тип 2
7.1
Глава 21 02 — Общо

p.m.

0,—

195 759 399

191 156 172

179 918 527,18

91,91

878 000

846 870

766 890,—

87,35

196 637 399

192 003 042

180 685 417,18

91,89
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 21 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ

ГЛАВА 21 02 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА (продължение)

21 02 01

Вноска на Съюза за Европейските училища от тип 1

Актове за справка
Конвенция за определяне на статута на Европейските училища (ОВ L 212, 17.8.1994 г., стр. 3).

21 02 01 01

Кабинет на главния секретар на Европейските училища (Брюксел)
Бюджетни кредити 2021

13 161 202

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

13 232 598

9 873 067,—

Забележки
Предишна позиция
26 01 70 01

Този бюджетен кредит има за цел да подпомогне финансирането на кабинета на представителя на Съвета на
управителите на Европейските училища (Брюксел).
Европейските училища трябва да прилагат принципите на недискриминация и равни възможности.

21 02 01 02

Брюксел I (Юкл)
Бюджетни кредити 2021

34 855 343

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

31 672 737

31 251 515,57

Забележки
Предишна позиция
26 01 70 02

Този кредит е предназначен за бюджета на Европейското училище в Брюксел-Юкл (Брюксел I).
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

21 02 01 03

225 269 3 2 0 2

Брюксел II (Уолюе)
Бюджетни кредити 2021

25 537 501

Бюджетни кредити 2020

25 728 561

Резултат от изпълнението за 2019

24 208 500,72
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 21 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ

ГЛАВА 21 02 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА (продължение)

21 02 01

(продължение)

21 02 01 03

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
26 01 70 03

Този кредит е предназначен за бюджета на Европейското училище в Брюксел-Уолюе (Брюксел II).
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

21 02 01 04

180 804 3 2 0 2

Брюксел III (Иксел)
Бюджетни кредити 2021

27 007 820

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

25 494 016

23 914 193,67

Забележки
Предишна позиция
26 01 70 04

Този кредит е предназначен за бюджета на Европейското училище в Брюксел-Иксел (Брюксел III).
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

21 02 01 05

137 949 3 2 0 2

Брюксел IV (Лакен)
Бюджетни кредити 2021

23 391 822

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

23 584 745

Забележки
Предишна позиция
26 01 70 05

Този кредит е предназначен за бюджета на Европейското училище в Брюксел-Лакен (Брюксел IV).

21 551 981,14
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 21 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ

ГЛАВА 21 02 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА (продължение)

21 02 01

(продължение)

21 02 01 05

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

21 02 01 06

268 852 3 2 0 2

Люксембург I
Бюджетни кредити 2021

17 610 458

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

19 361 501

19 710 920,—

Забележки
Предишна позиция
26 01 70 11

Този кредит е предназначен за бюджета на Европейското училище в Люксембург I.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

21 02 01 07

163 383 3 2 0 2

Люксембург II
Бюджетни кредити 2021

14 994 880

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

15 368 044

14 989 259,—

Забележки
Предишна позиция
26 01 70 12

Този кредит е предназначен за бюджета на Европейското училище в Люксембург II.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

268 708 3 2 0 2
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 21 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ

ГЛАВА 21 02 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА (продължение)

21 02 01

(продължение)

21 02 01 08

Мол (Белгия)
Бюджетни кредити 2021

8 042 566

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

7 486 690

7 252 701,—

Забележки
Предишна позиция
26 01 70 21

Този кредит е предназначен за бюджета на Европейското училище в Мол.

21 02 01 09

Франкфурт на Майн (Германия)
Бюджетни кредити 2021

6 743 566

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

6 893 513

4 614 518,08

Забележки
Предишна позиция
26 01 70 22

Този кредит е предназначен за бюджета на Европейското училище във Франкфурт на Майн.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

21 02 01 10

441 270 3 2 0 2

Карлсруе (Германия)
Бюджетни кредити 2021

5 486 379

Забележки
Предишна позиция
26 01 70 23

Бюджетни кредити 2020

5 651 915

Резултат от изпълнението за 2019

4 705 266,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 21 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ

ГЛАВА 21 02 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА (продължение)

21 02 01

(продължение)

21 02 01 10

(продължение)
Този кредит е предназначен за бюджета на Европейското училище в Карлсруе.

21 02 01 11

Мюнхен (Германия)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

424 533

Резултат от изпълнението за 2019

482 949

389 906,—

Забележки
Предишна позиция
26 01 70 24

Този кредит е предназначен за бюджета на Европейското училище в Мюнхен.

21 02 01 12

Аликанте (Испания)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

963 402

Резултат от изпълнението за 2019

684 237

637 562,—

Забележки
Предишна позиция
26 01 70 25

Този кредит е предназначен за бюджета на Европейското училище в Аликанте.

21 02 01 13

Варезе (Италия)
Бюджетни кредити 2021

11 347 934

Бюджетни кредити 2020

11 999 920

Забележки
Предишна позиция
26 01 70 26

Този кредит е предназначен за бюджета на Европейското училище във Варезе.

Резултат от изпълнението за 2019

11 833 400,—
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ДЯЛ 21 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ

ГЛАВА 21 02 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА (продължение)

21 02 01

(продължение)

21 02 01 14

Берхен (Нидерландия)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 518 077

Резултат от изпълнението за 2019

3 514 746

4 985 737,—

Забележки
Предишна позиция
26 01 70 27

Този кредит е предназначен за бюджета на Европейското училище в Берхен.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

21 02 01 15

2 689 868 3 2 0 2

Кълам (Обединено кралство)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

—

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна позиция
26 01 70 28

Този кредит е предназначен за бюджета на Европейското училище в Кълам.

21 02 01 16

Брюксел V (Евер)
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

2 673 916

Забележки
Нова позиция
Този бюджетен кредит е предназначен за бюджета на Европейското училище в Брюксел-Евер (Брюксел V).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 21 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА И ПЕНСИИ

ГЛАВА 21 02 — ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА (продължение)

21 02 02

Вноска на Съюза за Европейските училища от тип 2
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

878 000

Резултат от изпълнението за 2019

846 870

766 890,—

Забележки
Предишна позиция
26 01 70 31

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската на Комисията за европейските училища от тип 2, които
са акредитирани от управителния съвет на европейските училища и са подписали финансово споразумение с Комисията.
Актове за справка
Решение C(2013) 4886 на Комисията от 1 август 2013 г.
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 30 — РЕЗЕРВИ

ДЯЛ 30
РЕЗЕРВИ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)

Бюджетни кредити 2021
Дял
Глава

30 01
30 02

Бюджетен ред

РЕЗЕРВИ ЗА АДМИНИСТРА
ТИВНИ РАЗХОДИ
РЕЗЕРВИ ЗА ОПЕРАТИВНИ
РАЗХОДИ

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

74 600 000
p.m.

71 600 000
p.m.

Поети задължения

Плащания

30 03

ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗЕРВ

30 04

МЕХАНИЗМИ ЗА СОЛИДАР
НОСТ (СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУ
1 420 835 000 1 223 450 000
МЕНТИ)

537 763 000

358 500 000

0,—

0,—

Позиция 30 — Общо 1 495 435 000 1 295 050 000

537 763 000

358 500 000

0,—

0,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 30 — РЕЗЕРВИ

ДЯЛ 30
РЕЗЕРВИ
ГЛАВА 30 01 — РЕЗЕРВИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетен ред

30 01

РЕЗЕРВИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

30 01 01

Административен резерв

30 01 02

Резерв за непредвидени разходи
Глава 30 01 — Общо

30 01 01

ФР

7.2

Бюджетни кредити
2021

Бюджетни кредити
2020

Резултат от
изпълнението за 2019

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

% 2019/2021

Административен резерв
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
40 01 40

Бюджетните кредити, вписани в тази статия, са само временни и могат да бъдат използвани единствено след тяхното
прехвърляне към друг бюджетен ред в съответствие с Финансовия регламент.

Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

30 01 02

Резерв за непредвидени разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна статия
40 01 42

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 30 — РЕЗЕРВИ

ГЛАВА 30 02 — РЕЗЕРВИ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

30 02

РЕЗЕРВИ ЗА ОПЕРА
ТИВНИ РАЗХОДИ

30 02 01

Едногодишни
бюджетни кредити

30 02 02

30 02 01

ФР

Бюджетни кредити 2020

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Многогодишни
бюджетни кредити

74 600 000

71 600 000

Глава 30 02 —
Общо

74 600 000

71 600 000

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

0,—

0,—

0,—

0,—

0

0,—

0,—

0

Едногодишни бюджетни кредити
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
40 02 40

Бюджетните кредити, вписани в настоящия дял, са предназначени само за два случая: a) когато към момента на
съставяне на бюджета няма основен акт за съответната дейност; и б) когато са налице сериозни причини за съмнение в
адекватността на бюджетните кредити или във възможността за изпълнение при условията на добро финансово
управление на кредитите, вписани в съответните бюджетни редове. Бюджетните кредити, вписани в тази статия, могат
да бъдат използвани само след трансфер в съответствие с процедурата, описана в член 30 от Финансовия регламент (за
случаите по буква а) и член 31 от Финансовия регламент (за случаите по буква б).
Разбивката е изложена по-долу (поети задължения, плащания):
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
30 02 02

Многогодишни бюджетни кредити
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

74 600 000

Плащания

71 600 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 30 — РЕЗЕРВИ

ГЛАВА 30 02 — РЕЗЕРВИ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

30 02 02

(продължение)
Забележки
Предишна статия
40 02 41

Бюджетните кредити, вписани в настоящия дял, са предназначени само за два случая: а) когато към момента на
съставяне на бюджета няма основен акт за съответната дейност; и б) когато са налице сериозни причини за съмнение в
адекватността на бюджетните кредити или във възможността за изпълнение при условията на добро финансово
управление на кредитите, вписани в съответните бюджетни редове. Бюджетните кредити, вписани в тази статия, могат
да бъдат използвани само след прехвърляне в съответствие с процедурата, установена в член 31 от Финансовия
регламент.
Разбивката е изложена по-долу (поети задължения, плащания):
1.

Статия

08 05 01

Установяване на рамка за управление на
риболовните дейности, извършвани от
риболовните кораби на Съюза във водите на
трети държави

74 600 000

71 600 000

Общо

74 600 000

71 600 000

Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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ГЛАВА 30 03 — ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗЕРВ

Дял
Глава
Статия
Позиция

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

30 03

ОТРИЦАТЕЛЕН
РЕЗЕРВ

30 03 01

Отрицателен
резерв

ФР

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

O

Глава 30 03 —
Общо

30 03 01

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

Отрицателен резерв

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки

Предишна статия
40 03 01

Принципът на отрицателен резерв е предвиден в член 50 от Финансовия регламент. Този резерв трябва да се използва
преди края на финансовата година чрез трансфер на бюджетни кредити в съответствие с процедурата, установена в
членове 30 и 31 от Финансовия регламент.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 30 — РЕЗЕРВИ

ГЛАВА 30 04 — МЕХАНИЗМИ ЗА СОЛИДАРНОСТ (СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ)

Дял
Глава
Статия
Позиция

30 04

Бюджетни кредити 2021
Бюджетен ред

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети
задължения

Плащания

%
Плащания
2019/
2021

МЕХАНИЗМИ ЗА
СОЛИДАРНОСТ
(СПЕЦИАЛНИ ИНС
ТРУМЕНТИ)

30 04 01 Резерв за солидар
ност и спешна
помощ (SEAR)

S

30 04 02 Резерв за Евро
пейския фонд за
приспособяване
към глобализа
цията (ЕФПГ)

S

30 04 03 Резерв за приспо
собяване във
връзка с последи
ците от Брексит
(BAR)

S

Глава 30 04 —
Общо

30 04 01

Бюджетни кредити 2020

ФР

1 223 450 000 1 223 450 000

197 385 000

p.m.

p.m.

358 500 000

358 500 000

179 263 000

p.m.

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0

p.m.

1 420 835 000 1 223 450 000

537 763 000

358 500 000

0

Резерв за солидарност и спешна помощ (SEAR)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 223 450 000

Плащания

1 223 450 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

358 500 000

Плащания

358 500 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна статия
40 02 42

Резервът за солидарност и спешна помощ може да бъде използван за бърз отговор на специфични спешни нужди в
Съюза или в трети държави вследствие на събития, които не е било възможно да се предвидят в момента на изготвянето
на бюджета, по-специално операции за спешно реагиране и подкрепа след природни и причинени от човека бедствия,
хуманитарни кризи, в случаи на мащабни заплахи за общественото здраве и за здравето на животните и растенията,
както и в ситуации на особен натиск, произтичащ от миграционни потоци по външните граници на Съюза, когато
обстоятелствата го налагат.

Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 година за определяне на многогодишната
финансова рамка за годините 2021—2027 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 11).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 30 — РЕЗЕРВИ

ГЛАВА 30 04 — МЕХАНИЗМИ ЗА СОЛИДАРНОСТ (СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ) (продължение)

30 04 02

Резерв за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

197 385 000

Плащания

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

179 263 000

Плащания

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна статия
40 02 43

Целта на този резерв е да покрие Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), за да може Съюзът
да проява солидарност и да предоставя подкрепа на хората, които губят работата си вследствие на големи структурни
промени, предизвикани от предизвикателства, свързани с глобализацията.
Целта на ЕФПГ е да предоставя подкрепа на съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е
преустановена в хода на неочаквани големи преструктуриращи събития, особено тези, причинени от предизвикателства,
свързани с глобализацията, като например промени в моделите на световната търговия, търговски спорове, финансови
или икономически кризи, прехода към нисковъглеродна икономика или вследствие на цифровизацията или
автоматизацията. Особен акцент ще бъде поставен върху мерките, които помагат на групите в най-неравностойно
положение.
Максималната годишна сума за ЕФПГ е определена в МФР 2021—2027. Методите за вписване на бюджетните кредити
в този резерв и за мобилизиране на Фонда са посочени в точка 9 от Междуинституционалното споразумение от
16 декември 2020 година между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия
относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно
новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси.

Правно основание
Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския
фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 855), и по-специално член 1 от него.
Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 година за определяне на многогодишната
финансова рамка за годините 2021—2027 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 11).

Актове за справка
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 30 май 2018 г.,
относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (COM(2018) 380).
Междуинституционално споразумение от 16 декември 2020 година между Европейския парламент, Съвета на
Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси
и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на
нови собствени ресурси (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 28).
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КОМИСИЯ
ДЯЛ 30 — РЕЗЕРВИ

ГЛАВА 30 04 — МЕХАНИЗМИ ЗА СОЛИДАРНОСТ (СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ) (продължение)

30 04 03

Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (BAR)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

Забележки
Нова статия
Целта на този резерв е да покрие Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (BAR), който може да
се използва за преодоляване на непредвидени и неблагоприятни последици в най-силно засегнатите от оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза държави членки и сектори.
Актове за справка
Заключения на Европейския съвет от 21 юли 2020 г. (EUCO 10/20), и по-специално точки А26 и 134.
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 25 декември 2020 г., за
създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (COM(2020) 854).
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КОМИСИЯ

Комисия
Администрация
Администрация
Категория и степен ( ) ( )
1

2021

2

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

24

—

24

—

AD 15

190

22

190

22

AD 14

637

31

637

31

AD 13

1 574

—

1 734

—

AD 12

1 408

44

1 289

44

AD 11

928

62

928

62

AD 10

1 134

21

1 124

21

AD 9

1 605

10

1 405

10

AD 8

1 475

26

1 485

26

AD 7

1 326

20

1 336

20

AD 6

708

10

788

10

980

6

939

6

11 989

252

11 879

252

AST 11

177

—

197

—

AST 10

190

10

191

10

AST 9

659

—

694

—

AST 8

584

12

608

12

AST 7

893

18

900

18

AST 6

664

19

596

19

AST 5

946

16

964

16

AST 4

632

—

773

—

AST 3

393

—

440

—

AST 2

64

13

114

13

52

—

31

—

5 254

88

5 508

88

AST/SC 6

5

—

5

—

AST/SC 5

46

—

46

—

AST/SC 4

30

35

20

35

AST/SC 3

102

—

67

—

AST/SC 2

303

—

258

—

AST/SC 1

641

—

593

—

Междинен сбор AST/SC

1 127

35

989

35

Общо

18 370

375

18 376

AD 5
Междинен сбор AD

AST 1
Междинен сбор AST ( )
3

Всичко Общо

18 745

375
18 751

(1) В щатното разписание се допускат следните назначения ad personam: до 25 AD 15 могат да станат AD 16; до 21 AD 14 могат да станат AD 15; до
13 AD 11 могат да станат AD 14 и един AST 8 може да стане AST 10.
(2) По силата на член 53 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия щатното разписание включва следните постоянни
длъжности, които могат да бъдат предоставени на Агенцията за снабдяване: 7 AD и 10 AST. Назначенията във функционалната група SC се
допускат в границите на функционалната група AST.
(3) 30 длъжности във функционалната група AST могат да бъдат заети от длъжностни лица и срочно наети служители във функционалната група
AST/SC, за да се отрази постепенното въвеждане на функционалната група AST/SC.
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КОМИСИЯ

Изследвания и иновации — Съвместен изследователски център
Изследвания и иновации — Съвместен изследователски център
Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

2

—

2

—

AD 15

11

—

11

—

AD 14

76

—

76

—

AD 13

197

—

217

—

AD 12

190

—

190

—

AD 11

62

—

52

—

AD 10

80

—

65

—

AD 9

94

—

94

—

AD 8

85

—

80

—

AD 7

62

—

62

—

AD 6

24

—

29

—

AD 5

19

—

19

—

902

—

897

—

AST 11

52

—

62

—

AST 10

46

—

56

—

AST 9

138

—

153

—

AST 8

67

—

72

—

AST 7

98

—

93

—

AST 6

114

—

99

—

AST 5

139

—

139

—

AST 4

81

—

86

—

AST 3

40

—

35

—

AST 2

7

—

7

—

AST 1

5

—

5

—

787 ( )

—

807

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

1

—

—

—

AST/SC 3

8

—

7

—

AST/SC 2

22

—

19

—

AST/SC 1

27

—

17

—

58

—

43

—

1 747

—

1 747

—

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Междинен сбор AST/SC
Общо
Всичко Общо

1

1 747

1 747

( ) 15 длъжности във функционалната група AST могат да бъдат заети от длъжностни лица и срочно наети служители във функционалната група
AST/SC, за да се отрази постепенното въвеждане на функционалната група AST/SC.
1
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КОМИСИЯ

Изследвания и иновации — Непряка дейност — 2
Изследвания и иновации — Непреки действия — 2
Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

1

—

1

—

AD 15

19

—

19

—

AD 14

94

—

94

—

AD 13

203

—

238

—

AD 12

137

5

137

5

AD 11

81

—

51

—

AD 10

92

—

72

—

AD 9

95

—

105

—

AD 8

72

—

77

—

AD 7

64

—

64

—

AD 6

49

—

54

—

AD 5

35

—

30

—

942

5

942

5

AST 11

17

—

17

—

AST 10

17

—

15

—

AST 9

60

—

59

—

AST 8

45

—

48

—

AST 7

71

—

66

—

AST 6

71

—

71

—

AST 5

63

—

68

—

AST 4

35

—

50

—

AST 3

22

—

25

—

AST 2

4

—

1

—

AST 1

3

—

—

—

408 ( )

—

420

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

2

—

—

—

AST/SC 3

6

—

3

—

AST/SC 2

16

—

11

—

AST/SC 1

30

—

28

—

54

—

42

—

1 404

5

1 404

5

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Междинен сбор AST/SC
Общо
Всичко Общо (1)

2

1 409

1 409

(1) В щатното разписание се допускат следните назначения ad personam: две AD 15 стават AD 16; една AD 14 става AD 15.
(2) 15 длъжности във функционалната група AST могат да бъдат заети от длъжностни лица и срочно наети служители във функционалната група
AST/SC, за да се отрази постепенното въвеждане на функционалната група AST/SC.
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КОМИСИЯ

Служби
Служба за публикации (OP)
Служба за публикации (OP)
Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

1

—

1

—

AD 15

3

—

3

—

AD 14

9

—

9

—

AD 13

9

—

9

—

AD 12

15

—

14

—

AD 11

14

—

14

—

AD 10

22

—

19

—

AD 9

20

—

20

—

AD 8

14

—

11

—

AD 7

17

—

16

—

AD 6

11

—

10

—

AD 5

6

—

9

—

141

—

135

—

AST 11

18

—

23

—

AST 10

20

—

19

—

AST 9

49

—

44

—

AST 8

46

—

42

—

AST 7

79

—

64

—

AST 6

83

—

86

—

AST 5

65

—

67

—

AST 4

39

—

45

—

AST 3

35

—

29

—

AST 2

4

—

4

—

AST 1

5

—

3

—

443 (1)

—

426

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

2

—

1

—

AST/SC 2

3

—

2

—

AST/SC 1

4

—

1

—

9

—

4

—

593

—

565

—

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Междинен сбор AST/SC
Общо
Всичко Общо

593

565

( ) 5 длъжности във функционалната група AST могат да бъдат заети от длъжностни лица и срочно наети служители във функционалната група
AST/SC, за да се отрази постепенното въвеждане на функционалната група AST/SC.
1
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КОМИСИЯ

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)
Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)
Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

2

—

2

—

AD 13

4

—

6

—

AD 12

4

—

4

—

AD 11

3

—

4

—

AD 10

6

—

6

—

AD 9

3

—

3

—

AD 8

4

—

2

—

AD 7

3

—

1

—

AD 6

2

—

1

—

AD 5

2

—

4

—

33

1

33

1

AST 11

2

—

4

—

AST 10

4

—

4

—

AST 9

6

—

7

—

AST 8

7

—

7

—

AST 7

12

—

13

—

Междинен сбор AD

AST 6

10

—

10

—

AST 5

15

—

11

—

AST 4

9

—

10

—

AST 3

3

—

2

—

AST 2

1

—

1

—

AST 1

—

—

—

—

69 ( )

—

69

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

1

—

—

—

Междинен сбор AST

1

AST/SC 2

1

—

2

—

AST/SC 1

2

—

2

—

4

—

4

—

106

1

106

1

Междинен сбор AST/SC
Общо
Всичко Общо

107 (2)

107 (3)

(1) 5 длъжности във функционалната група AST могат да бъдат заети от длъжностни лица и срочно наети служители във функционалната група
AST/SC, за да се отрази постепенното въвеждане на функционалната група AST/SC.
(2) От които постоянни длъжности в Европейското училище по администрация (EUSA): три AD 12, една AD 11, една AD 8, една AST 10, една AST 9,
една AST 8, две AST 7, една AST 6, две AST 5, една AST 3 и една AST/SC 2.
(3) От които постоянни длъжности в Европейското училище по администрация (EUSA): три AD 12, една AD 11, една AD 8, една AST 10, една AST 9,
една AST 8, една AST 7, една AST 6, една AST 5, една AST 4, една AST 3 и една AST/SC 2.
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КОМИСИЯ

Служба за управление и плащане по индивидуални права (PMO)
Служба за управление и плащане по индивидуални права (PMO)
Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

1

—

1

—

AD 14

5

—

5

—

AD 13

8

—

8

—

AD 12

7

—

7

—

AD 11

3

—

2

—

AD 10

3

—

3

—

AD 9

7

—

2

—

AD 8

1

—

7

—

AD 7

3

—

—

—

AD 6

1

—

—

—

AD 5

1

—

5

—

40

—

40

—

AST 11

4

—

6

—

AST 10

5

—

7

—

AST 9

21

—

17

—

AST 8

24

—

23

—

AST 7

24

—

29

—

AST 6

22

—

25

—

AST 5

9

—

7

—

AST 4

4

—

1

—

AST 3

3

—

—

—

AST 2

2

—

2

—

AST 1

1

—

8

—

119 ( )

—

125

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

1

—

—

—

AST/SC 1

—

—

1

—

1

—

1

—

160

—

166

—

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Междинен сбор AST/SC
Общо
Всичко Общо (1)

2

160

166

(1) От които 7 длъжности за секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).
(2) 5 длъжности във функционалната група AST могат да бъдат заети от длъжностни лица и срочно наети служители във функционалната група
AST/SC, за да се отрази постепенното въвеждане на функционалната група AST/SC.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1155
КОМИСИЯ

Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB)
Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB)
Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

1

—

1

—

AD 14

7

—

7

—

AD 13

10

1

13

—

AD 12

12

—

7

—

AD 11

9

—

10

—

AD 10

11

—

11

—

AD 9

10

—

12

—

AD 8

10

—

10

—

AD 7

13

—

7

—

AD 6

7

—

6

—

AD 5

5

—

9

—

95

1

93

—

AST 11

8

—

8

—

AST 10

11

—

11

—

AST 9

21

—

19

—

AST 8

22

—

22

—

AST 7

49

—

49

—

AST 6

39

—

43

—

AST 5

69

—

76

—

AST 4

21

—

38

—

AST 3

16

—

15

—

AST 2

1

—

—

—

AST 1

1

—

1

—

258 ( )

—

282

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

1

—

—

—

AST/SC 1

—

—

1

—

1

—

1

—

354

1

376

—

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Междинен сбор AST/SC
Общо
Всичко Общо

1

355

376

( ) 5 длъжности във функционалната група AST могат да бъдат заети от длъжностни лица и срочно наети служители във функционалната група
AST/SC, за да се отрази постепенното въвеждане на функционалната група AST/SC.
1

L 93/1156

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург (OIL)
Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург (OIL)
Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

1

—

1

—

AD 14

3

—

3

—

AD 13

5

—

4

—

AD 12

3

—

4

—

AD 11

3

—

2

—

AD 10

5

—

4

—

AD 9

5

—

5

—

AD 8

2

—

2

—

AD 7

3

—

2

—

AD 6

—

—

2

—

AD 5

1

—

1

—

31

—

30

—

AST 11

2

—

2

—

AST 10

3

—

3

—

AST 9

7

—

9

—

AST 8

7

—

9

—

AST 7

14

—

14

—

AST 6

8

—

10

—

AST 5

15

—

10

—

AST 4

10

—

14

—

AST 3

14

—

9

—

AST 2

1

—

1

—

AST 1

—

—

1

—

81 ( )

—

82

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

2

—

1

—

AST/SC 2

5

—

2

—

AST/SC 1

2

—

7

—

9

—

10

—

121

—

122

—

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Междинен сбор AST/SC
Общо
Всичко Общо

1

121

122

( ) 5 длъжности във функционалната група AST могат да бъдат заети от длъжностни лица и срочно наети служители във функционалната група
AST/SC, за да се отрази постепенното въвеждане на функционалната група AST/SC.
1

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1157
КОМИСИЯ

Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

1

—

1

—

AD 15

2

1

2

1

AD 14

13

1

13

1

AD 13

21

5

21

5

AD 12

29

2

28

3

AD 11

21

—

21

—

AD 10

21

—

21

—

AD 9

26

—

26

—

AD 8

23

—

22

—

AD 7

23

—

23

—

AD 6

7

—

9

—

AD 5

12

—

13

—

199

9

200

10

AST 11

6

9

6

9

AST 10

7

4

7

4

AST 9

21

2

21

2

AST 8

11

—

11

—

AST 7

15

—

15

—

AST 6

9

—

10

—

AST 5

16

—

18

—

AST 4

5

—

5

—

AST 3

2

—

3

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

—

—

92

15

96

15

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

1

—

—

—

AST/SC 3

5

—

6

—

AST/SC 2

6

—

6

—

AST/SC 1

2

—

2

—

Междинен сбор AST/SC

14

—

14

—

Общо

305

24

310

25

Междинен сбор AD

AST 1
Междинен сбор AST ( )
1

Всичко Общо

329

335

( ) 5 длъжности във функционалната група AST могат да бъдат заети от длъжностни лица и срочно наети служители във функционалната група
AST/SC, за да се отрази постепенното въвеждане на функционалната група AST/SC.
1

Официален вестник на Европейския съюз
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L 93/1158

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Органи, създадени от Европейския съюз, които имат юридическа правосубектност
Децентрализирани агенции
Европейска агенция по химикалите (ЕСНА)
Европейска агенция по химикали (ЕСНА)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

57

AD 6

—

35

—

66

—

26

AD 5

—

13

—

12

—

13

—

358

—

343

—

347

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

15

AST 6

—

20

—

12

—

22

AST 5

—

23

—

21

—

27

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

109

—

103

—

116

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

467

—

446

—

463

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

467

446

463

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

L 93/1159
КОМИСИЯ

Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA)
Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

8

—

1

—

8

AD 11

—

10

—

6

—

9

AD 10

—

16

—

10

—

16

AD 9

—

28

—

18

—

27

AD 8

—

47

—

35

—

46

AD 7

—

30

—

38

—

27

AD 6

—

2

—

15

—

4

AD 5

—

3

—

8

—

6

—

148

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

150

—

138

—

150

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

150

138

150

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1160

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

1

2

3

AD 12

2

8

3

5

1

8

AD 11

1

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

—

6

1

4

1

6

AD 8

1

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

2

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

2

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

6

34

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

10

81

11

75

11

80

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

91

86

91

Официален вестник на Европейския съюз

BG
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L 93/1161
КОМИСИЯ

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

2

—

1

AD 12

—

3

—

1

—

2

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

1

—

4

AD 9

—

9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

6

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

24

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

1

—

2

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

3

—

8

—

4

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

16

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

40

—

40

—

40

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

40

40

40

Официален вестник на Европейския съюз
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КОМИСИЯ

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

9

82

12

74

10

81

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

91

86

91

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

L 93/1163
КОМИСИЯ

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA)
Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

2

—

25

AD 13

—

33

—

6

—

33

AD 12

—

66

—

22

—

66

AD 11

—

88

—

48

—

88

AD 10

—

110

—

76

—

110

AD 9

—

120

—

129

—

120

AD 8

—

78

—

118

—

78

AD 7

—

32

—

70

—

32

AD 6

—

11

—

49

—

11

AD 5

—

2

—

23

—

2

—

566

—

544

—

566

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

27

—

15

—

27

AST 5

—

28

—

39

—

30

AST 4

—

25

—

29

—

25

AST 3

—

15

—

18

—

15

AST 2

—

2

—

7

—

2

AST 1

—

—

—

1

—

—

—

112

—

112

—

114

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

2

—

—

—

—

Общо

—

680

—

656

—

680

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

680

656

680

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1164

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

3

209

3

201

3

209

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

212

204

212

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

L 93/1165
КОМИСИЯ

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

8

AD 10

—

19

—

15

—

20

AD 9

—

29

—

23

—

34

AD 8

—

21

—

18

—

25

AD 7

—

15

—

21

—

12

AD 6

—

17

—

23

—

9

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

6

AST 7

—

5

—

4

—

6

AST 6

—

6

—

4

—

5

AST 5

—

8

—

9

—

9

AST 4

—

9

—

3

—

7

AST 3

—

—

—

13

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

151

—

139

—

148

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

151

139

148

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1166

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

76

—

51

—

69

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

76

51

69

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

L 93/1167
КОМИСИЯ

Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) — Служба
Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) — Служба
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

2

AD 9

—

2

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

3

—

2

AD 7

—

2

—

—

—

2

AD 6

—

2

—

5

—

2

AD 5

—

1

—

—

—

1

—

13

—

11

—

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

1

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

3

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

16

—

14

—

16

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

16

14

16

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1168

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Европейски банков орган (ЕБО)
Европейски банков орган (ЕБО)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

162

—

144

—

154

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

162

144

154

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

L 93/1169
КОМИСИЯ

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

138

—

113

—

127

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

138

113

127

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1170

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)
Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

1 ( 1)

—

1

—

2

AD 15

—

3 ( 2)

—

1

—

3

AD 14

—

1 ( 3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

Междинен сбор AD

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

250

—

155

—

226

Всичко Общо

250

155

226

(1) 1 длъжност AD 16 за председателя на Надзорния комитет за ЦК и 1 длъжност AD 16 ad personam от 1 януари до 31 март 2021 г. — края на
мандата на настоящия председател на ESMA.
(2) От които 1 длъжност следва да се използва за горепосочената длъжност AD 16 ad personam до края на мандата на настоящия председател на ESMA.
(3) Да се използва за длъжност AD 15 ad personam до края на мандата на настоящия изпълнителен директор.
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L 93/1171
КОМИСИЯ

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

4

—

8

AD 8

—

9

—

11

—

8

AD 7

—

12

—

8

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

10

—

6

—

59

—

55

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

3

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

71

—

67

—

71

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

71

67

71
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КОМИСИЯ

Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)
Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

2

1

6

AD 12

—

16

1

8

—

16

AD 11

—

10

—

8

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

10

—

9

AD 8

—

4

—

8

—

4

AD 7

—

6

—

6

—

3

AD 6

—

8

—

5

—

1

AD 5

—

3

—

—

—

3

1

76

1

59

1

66

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

2

5

—

2

1

5

AST 9

—

12

1

6

2

12

AST 8

—

11

1

5

—

11

AST 7

—

11

—

8

—

11

AST 6

—

11

—

9

—

11

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

1

—

11

—

1

AST 3

—

—

—

7

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

3

60

2

58

3

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

4

136

3

117

4

126

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

140

120

130

Официален вестник на Европейския съюз
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КОМИСИЯ

Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

6

—

7

AD 9

—

5

—

6

—

5

AD 8

—

11

—

13

—

13

AD 7

—

1

—

1

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

32

—

32

—

31

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

—

7

AST 9

—

3

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

8

—

8

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

6

—

7

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

29

—

29

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

61

—

61

—

61

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

61

61

61

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1174

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

22

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

14

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

—

137

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

7

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

—

58

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

3

—

3

—

3

Общо

—

198

—

174

—

180

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

198

174

180

Официален вестник на Европейския съюз
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L 93/1175
КОМИСИЯ

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

5

375

5

308

5

349

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

380

313

354

Официален вестник на Европейския съюз
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КОМИСИЯ

Европейска агенция по лекарствата (EMA)
Европейска агенция по лекарствата (EMA)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

657

—

583

—

596

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

657

583

596

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

L 93/1177
КОМИСИЯ

Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

4

—

1

AD 13

—

15

—

6

—

11

AD 12

—

25

—

20

—

24

AD 11

—

33

—

23

—

35

AD 10

—

23

—

14

—

21

AD 9

—

58

—

20

—

34

AD 8

—

170

—

88

—

174

AD 7

—

106

—

69

—

122

AD 6

—

58

—

28

—

64

AD 5

—

34

—

12

—

38

—

525

—

284

—

525

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

4

—

—

AST 8

—

6

—

9

—

5

AST 7

—

9

—

14

—

11

AST 6

—

18

—

6

—

16

AST 5

—

35

—

13

—

27

AST 4

—

453

—

34

—

463

AST 3

—

2

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

525

—

83

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

1 050

—

367

—

1 050

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

1 050

367

1 050

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1178

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Eвропол)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

615

—

570

—

615

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

615

570

615

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

L 93/1179
КОМИСИЯ

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

33

—

30

—

33

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

33

30

33

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1180

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода,
сигурност и правосъдие (eu-LISA)
Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода,
сигурност и правосъдие (eu-LISA)
Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

213

—

154

—

202

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

213

154

202

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

L 93/1181
КОМИСИЯ

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

35

—

26

—

30

AD 5

—

18

—

41

—

23

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

366

—

214

—

366

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

366

214

366

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1182

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

9

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

1

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

1

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

6

45

6

42

6

45

AST 11

1

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

2

6

1

2

2

6

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

1

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

4

21

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

10

66

9

63

10

66

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

76

72

76

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

L 93/1183
КОМИСИЯ

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

72

—

71

—

72

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

72

71

72

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1184

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

27

—

26

—

27

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

27

26

27

Официален вестник на Европейския съюз
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17.3.2021 г.

L 93/1185
КОМИСИЯ

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

5

—

2

—

5

AD 10

—

12

—

4

—

12

AD 9

—

22

—

15

—

22

AD 8

—

21

—

16

—

21

AD 7

—

29

—

16

—

29

AD 6

—

2

—

18

—

2

AD 5

—

6

—

8

—

6

—

100

—

80

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

5

—

7

—

5

AST 5

—

52

—

24

—

52

AST 4

—

48

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

42

—

—

AST 2

—

—

—

16

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

—

107

—

124

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

207

—

204

—

207

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

207

204

207

Официален вестник на Европейския съюз
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17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Европейска фондация за обучение (ETF)
Европейска фондация за обучение (ЕФО)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

86

—

86

—

86

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

86

86

86

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

L 93/1187
КОМИСИЯ

Център за преводи за органите на Европейския съюз (CDT)
Център за преводи към органите на Европейския съюз
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

—

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

20

11

AD 11

10

5

4

4

5

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

22

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

2

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

45

90

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

4

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

1

4

AST 6

—

9

1

7

1

7

AST 5

1

19

1

14

2

20

AST 4

—

12

—

8

—

12

AST 3

—

1

—

10

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

7

49

7

44

10

46

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

2

—

2

—

2

Общо

52

141

48

132

55

138

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

193

180

193

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1188

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Европейска прокуратура)
Европейска прокуратура (EPPO)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

8

1

—

—

3

AD 8

—

4

—

—

—

2

AD 7

—

8

—

—

2

7

AD 6

—

10

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

—

65

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

7

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

25

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

5

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

5

—

—

—

3

Общо

—

95

3

6

4

54

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

95

9

58

Официален вестник на Европейския съюз
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КОМИСИЯ

Европейски орган по труда (ЕОТ)
Европейски орган по труда (ЕLA)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

4

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

13

—

—

—

4

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

7

—

—

—

5

—

27

—

—

—

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

2

AST 3

—

8

—

—

—

2

AST 2

—

1

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

11

—

—

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

38

—

—

—

20

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

38

20

Официален вестник на Европейския съюз
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КОМИСИЯ

Европейски съвместни предприятия
Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR)
Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

—

—

—

—

—

—

AD 15 ( )

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AD 16
1

Междинен сбор AD

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

38

—

37

—

39

Междинен сбор AST

Всичко Общо
(1) Номиниране за степен AD 15 ad personam.

38

37

39

Официален вестник на Европейския съюз
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КОМИСИЯ

Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия — Ядрен синтез за енергия (F4E)
Европейско съвместно предприятие за ITER — Ядрен синтез за енергия (F4E)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

9

6

14

9

AD 12

14

21

11

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

55

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

20

2

21

AD 6

1

12

1

26

1

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

38

205

38

192

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

8

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

11

26

13

30

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

49

231

51

222

51

229

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

280

273

280

Официален вестник на Европейския съюз
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КОМИСИЯ

Съвместно предприятие „Център за киберсигурност“ (CYBER)
Съвместно предприятие „Център за киберсигурност“ (CYBER)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

5

—

—

—

—

AD 8

—

1

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

—

10

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

10

—

—

—

—

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

10
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КОМИСИЯ

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
2021
Категория и степен

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

45

—

44

—

45

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

45

44

45
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КОМИСИЯ

Изпълнителни агенции
Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
2021
Категория и степен (1)

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза
Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.
Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Разрешени съгласно бюджета на Съюза
Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

5

—

5

—

5

AD 13

—

6

—

2

—

6

AD 12

—

5

—

6

—

5

AD 11

—

6

—

4

—

6

AD 10

—

10

—

15

—

10

AD 9

—

15

—

5

—

15

AD 8

—

8

—

6

—

8

AD 7

—

8

—

7

—

8

AD 6

—

18

—

23

—

18

AD 5

—

31

—

21

—

31

—

112

—

94

—

112

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD
AST 11
AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

2

AST 5

—

8

—

10

—

8

AST 4

—

4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

14

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

126

—

107

—

Междинен сбор AST

Всичко Общо

126

107

126
126

(1) В очакване на финализирането на процеса на делегиране на изпълнителните агенции на оперативните програми за периода 2021—2027 г.,
делегирането, свързано с приключването на наследените програми преди 2021 г., ще продължи и през 2021 г. Ето защо до това финализиране
настоящото щатно разписание, което отразява числеността на персонала, съответстваща на разрешеното равнище през 2020 г., продължава да се
прилага.
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КОМИСИЯ

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)
Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)
2021
Категория и степен (1)

AD 16

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14 (2)

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

9

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

10

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

—

67 (3)

—

60

—

67

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD
AST 11
AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

78

—

70

—

78

Всичко Общо

78

70

78

( ) В очакване на финализирането на процеса на делегиране на изпълнителните агенции на оперативните програми за периода 2021—2027 г.,
делегирането, свързано с приключването на наследените програми преди 2021 г., ще продължи и през 2021 г. Ето защо до това финализиране
настоящото щатно разписание, което отразява числеността на персонала, съответстваща на разрешеното равнище през 2020 г., продължава да се
прилага.
(2) В щатното разписание се допуска следното назначение ad personam: едно длъжностно лице на степен AD 14 може да получи степен AD 15.
(3) Освен това 4 длъжности AD (1 AD 13, 2 AD 9 и 1 AD 7) са разпределени за изпълнението на задачи на Фонда за иновации и са извън разрешения
бюджет на ЕС, но са посочени в щатното разписание от съображения за прозрачност.
1
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КОМИСИЯ

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA)
Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA)
2021
Категория и степен (1)

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 14 ( )

—

10

—

5

—

10

AD 13

—

7

—

8

—

7

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

4

—

2

—

4

AD 10

—

38

—

32

—

38

AD 9

—

34

—

36

—

34

AD 8

—

11

—

10

—

11

AD 7

—

20

—

13

—

20

AD 6

—

9

—

18

—

9

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

133

—

126

—

133

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

133

—

126

—

133

AD 16
AD 15
2

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

133

126

133

( ) В очакване на финализирането на процеса на делегиране на изпълнителните агенции на оперативните програми за периода 2021—2027 г.,
делегирането, свързано с приключването на наследените програми преди 2021 г., ще продължи и през 2021 г. Ето защо до това финализиране
настоящото щатно разписание, което отразява числеността на персонала, съответстваща на разрешеното равнище през 2020 г., продължава да се
прилага.
(2) В щатното разписание се допуска следното назначение ad personam: едно длъжностно лице на степен AD 14 може да получи степен AD 15.
1
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КОМИСИЯ

Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)
Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)
2021
Категория и степен (1)

AD 16

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

—

9

AD 13

—

12

—

9

—

12

AD 12

—

13

—

9

—

13

AD 11

—

13

—

8

—

13

AD 10

—

20

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

27

—

36

—

27

AD 7

—

23

—

27

—

23

AD 6

—

23

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

—

184

—

169

—

184

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

1

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD
AST 11

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

8

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

192

—

182

—

192

Всичко Общо

192 (2)

182

192

( ) В очакване на финализирането на процеса на делегиране на изпълнителните агенции на оперативните програми за периода 2021—2027 г.,
делегирането, свързано с приключването на наследените програми преди 2021 г., ще продължи и през 2021 г. Ето защо до това финализиране
настоящото щатно разписание, което отразява числеността на персонала, съответстваща на разрешеното равнище през 2020 г., продължава да се
прилага.
(2) В щатното разписание се допускат следните назначения ad personam: командированите длъжностни лица могат да заемат длъжност в щатното
разписание на изпълнителната агенция на по-висока степен, при условие че тази по-висока степен съответства на тяхната степен в Комисията. Това
изключение се прилага единствено за командированите длъжностни лица.
1

L 93/1198

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA)
Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)
2021
Категория и степен (1)

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза
Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.
Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Разрешени съгласно бюджета на Съюза
Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

4

—

10

AD 13

—

9

—

9

—

9

AD 12

—

12

—

7

—

12

AD 11

—

14

—

12

—

14

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

6

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

1

—

1

—

1

—

81

—

73

—

81

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

—

3

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

7

—

8

—

7

AST 5

—

4

—

8

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

27

—

24

—

27

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

108

—

97

—

108

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

108

97

108

(1) В очакване на финализирането на процеса на делегиране на изпълнителните агенции на оперативните програми за периода 2021—2027 г.,
делегирането, свързано с приключването на наследените програми преди 2021 г., ще продължи и през 2021 г. Ето защо до това финализиране
настоящото щатно разписание, което отразява числеността на персонала, съответстваща на разрешеното равнище през 2020 г., продължава да се
прилага.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1199
КОМИСИЯ

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)
Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)
2021
Категория и степен (1)

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза
Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.
Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Разрешени съгласно бюджета на Съюза
Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

3

—

2

—

3

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

1

—

2

AD 7

—

—

—

2

—

—

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

5

—

5

—

5

—

18

—

18

—

18

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

2

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

20

—

20

—

20

Междинен сбор AST

Всичко Общо

20

20

20

(1) В очакване на финализирането на процеса на делегиране на изпълнителните агенции на оперативните програми за периода 2021—2027 г.,
делегирането, свързано с приключването на наследените програми преди 2021 г., ще продължи и през 2021 г. Ето защо до това финализиране
настоящото щатно разписание, което отразява числеността на персонала, съответстваща на разрешеното равнище през 2020 г., продължава да се
прилага.

L 93/1200

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет

2021
Категория и степен (1)

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

11

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

—

AD 11

—

11

—

—

—

—

AD 10

—

50

—

—

—

—

AD 9

—

15

—

—

—

—

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

15

—

—

—

—

AD 6

—

15

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

132

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

132

—

—

—

—

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

132

( ) Настоящото щатно разписание ще се прилага едва от датата на влизане в сила на процеса на делегиране на изпълнителните агенции на оперативните
програми за периода 2021—2027 г.
1

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1201
КОМИСИЯ

Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания

2021
Категория и степен (1)

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

14

—

—

—

—

AD 13

—

14

—

—

—

—

AD 12

—

30

—

—

—

—

AD 11

—

30

—

—

—

—

AD 10

—

32

—

—

—

—

AD 9

—

44

—

—

—

—

AD 8

—

26

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

200

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

8

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

208

—

—

—

—

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

208

( ) Настоящото щатно разписание ще се прилага едва от датата на влизане в сила на процеса на делегиране на изпълнителните агенции на оперативните
програми за периода 2021—2027 г.
1

L 93/1202

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията

2021
Категория и степен (1)

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

5

—

—

—

—

AD 13

—

9

—

—

—

—

AD 12

—

10

—

—

—

—

AD 11

—

10

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

—

—

—

AD 9

—

15

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

68

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

77

—

—

—

—

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

77

( ) Настоящото щатно разписание ще се прилага едва от датата на влизане в сила на процеса на делегиране на изпълнителните агенции на оперативните
програми за периода 2021—2027 г.
1

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1203
КОМИСИЯ

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда

2021
Категория и степен (1)

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

—

—

—

AD 13

—

12

—

—

—

—

AD 12

—

18

—

—

—

—

AD 11

—

19

—

—

—

—

AD 10

—

12

—

—

—

—

AD 9

—

17

—

—

—

—

AD 8

—

15

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

113

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

11

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

124

—

—

—

—

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

124

( ) Настоящото щатно разписание ще се прилага едва от датата на влизане в сила на процеса на делегиране на изпълнителните агенции на оперативните
програми за периода 2021—2027 г.
1

L 93/1204

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура

2021
Категория и степен (1)

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

—

—

—

AD 13

—

13

—

—

—

—

AD 12

—

19

—

—

—

—

AD 11

—

13

—

—

—

—

AD 10

—

12

—

—

—

—

AD 9

—

8

—

—

—

—

AD 8

—

6

—

—

—

—

AD 7

—

4

—

—

—

—

AD 6

—

3

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

88

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

—

—

—

AST 7

—

6

—

—

—

—

AST 6

—

5

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

24

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

112

—

—

—

—

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

112

( ) Настоящото щатно разписание ще се прилага едва от датата на влизане в сила на процеса на делегиране на изпълнителните агенции на оперативните
програми за периода 2021—2027 г.
1

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1205
КОМИСИЯ

Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП

2021
Категория и степен (1)

AD 16

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

Постоянни
длъжности

Временни
длъжности

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

—

—

—

AD 13

—

8

—

—

—

—

AD 12

—

15

—

—

—

—

AD 11

—

10

—

—

—

—

AD 10

—

19

—

—

—

—

AD 9

—

16

—

—

—

—

AD 8

—

11

—

—

—

—

AD 7

—

4

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

—

—

—

—

104

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD
AST 11
AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

6

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

110

—

—

—

—

Всичко Общо

110

(1) Настоящото щатно разписание ще се прилага едва от датата на влизане в сила на процеса на делегиране на изпълнителните агенции на оперативните
програми за периода 2021—2027 г.

L 93/1206

BG

Официален вестник на Европейския съюз

17.3.2021 г.
КОМИСИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

17.3.2021 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/1207
КОМИСИЯ

СЛУЖБИ

L 93/1208

BG

Официален вестник на Европейския съюз

КОМИСИЯ

СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

17.3.2021 г.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1209
КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ПРИХОДИ
ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и такси

3000

Данък върху възнагражденията

3001

Специални данъци върху възнагражденията

4 542 000

Статия 3 0 0 — Общо

301

Вноски в пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала в пенсионноосигурителната схема

969 000

p.m.

0,—

5 511 000

p.m.

0,—

5 195 000

Статия 3 0 1 — Общо

5 195 000

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

10 706 000

p.m.

0,—

Позиция 3 — Общо

10 706 000

p.m.

0,—

% 2019/2021

L 93/1210

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛ
300

Данъци и такси

3000

Данък върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

4 542 000

Забележки
Тези приходи обхващат всички постъпления от данъка върху заплатите, възнагражденията и надбавките на
длъжностните лица и другите служители, удържан месечно от заплатите на персонала на Службата.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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 (OВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).
Актове за справка
Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

3001

Специални данъци върху възнагражденията
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

969 000

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тези приходи обхващат всички постъпления от временната вноска от възнаграждения на длъжностни лица и други
служители в активна заетост, удържана месечно от заплатите на персонала на Службата.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

17.3.2021 г.
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L 93/1211
КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛ (продължение)
301

Вноски в пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала в пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

5 195 000

Забележки
Тези приходи обхващат всички вноски, удържани всеки месец от заплатите на персонала на Службата в съответствие с
член 83, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и използвани за финансиране на пенсионноосигурителната
схема.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

L 93/1212

BG

Официален вестник на Европейския съюз

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 6 6 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 6 6
668

Други вноски и възстановявания — целеви приходи

% 2019/2021

17.3.2021 г.
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L 93/1213
КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
668

Други вноски и възстановявания — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тази статия е предназначена за вписване на всички приходи,
непредвидени в другите части от дял 6, които са използвани за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за
финансиране на разходите, за които са разпределени тези приходи.

L 93/1214

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

РАЗХОДИ
ДЯЛ O1
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ
ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА O1 01
O1 01 01

Длъжностни лица и срочно наети служители

O1 01 01 01 Възнаграждение и надбавки
Едногодишни бюджетни кредити

63 407 000

59 743 000

55 639 485,76

87,75

447 000

435 000

319 322,58

71,44

O1 01 01 02 Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения
Едногодишни бюджетни кредити
O1 01 01 03 Политика за човешките ресурси и управление на персонала
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

O1 01 01 04 Разходи за мобилност

O1 01 02

O1 01 03

Едногодишни бюджетни кредити

1 500

1 400

1 300,—

86,67

Статия O1 01 01 — Общо

63 855 500

60 179 400

55 960 108,34

87,64

Едногодишни бюджетни кредити

2 361 000

1 829 000

2 046 340,62

86,67

212 000

230 000

233 185,50

109,99

45 000

33 000

81 292,—

180,65

Персонал, нает чрез агенции

Други разходи за управление

O1 01 03 01 Разходи за командировки и представителни цели
Едногодишни бюджетни кредити
O1 01 03 02 Разходи за срещи, експертни групи и конференции
Едногодишни бюджетни кредити
O1 01 03 03 Проучвания и консултации
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

O1 01 03 04 Допълнително обучение и обучение по управление
Едногодишни бюджетни кредити

120 000

150 000

99 035,12

82,53

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
Статия
Позиция

O1 01 03

Бюджетен ред

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

(продължение)

O1 01 03 05 Вътрешни срещи

O1 01 04

Едногодишни бюджетни кредити

6 000

8 000

6 000,—

100

Статия O1 01 03 — Общо

383 000

421 000

419 512,62

109,53

Едногодишни бюджетни кредити

7 787 100

7 852 100

7 814 222,75

100,35

Едногодишни бюджетни кредити

1 651 000

1 634 100

1 617 942,86

98

Едногодишни бюджетни кредити

50 000

50 000

225 455,15

450,91

Едногодишни бюджетни кредити

195 000

169 000

187 339,—

96,07

Статия O1 01 04 — Общо

9 683 100

9 705 200

9 844 959,76

101,67

1 014 000

1 000 000

956 911,53

94,37

3 000

3 000

3 100,—

103,33

Инфраструктура и логистика

O1 01 04 01 Наеми и закупуване

O1 01 04 02 Разходи за сгради

O1 01 04 03 Оборудване и обзавеждане

O1 01 04 04 Разходи за услуги и други оперативни разходи

O1 01 05

Разходи за сигурност и контрол
Едногодишни бюджетни кредити

O1 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи
Едногодишни бюджетни кредити

O1 01 07

Политика за инфраструктурата и управление на
инфраструктурата
Едногодишни бюджетни кредити

O1 01 08

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Разходи от правно естество
Едногодишни бюджетни кредити

O1 01 09

p.m.

Информационни и комуникационни технологии

O1 01 09 01 Информационни системи
Едногодишни бюджетни кредити

8 728 940

12 478 000

10 982 911,81

125,82

L 93/1216
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
ГЛАВА O1 02 — СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ
Статия
Позиция

O1 01 09

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

(продължение)

O1 01 09 02 Виртуално работно място
Едногодишни бюджетни кредити

2 050 000

1 341 000

60 937,93

2,97

Едногодишни бюджетни кредити

7 485 000

4 396 400

7 234 208,79

96,65

Статия O1 01 09 — Общо

18 263 940

18 215 400

18 145 227,17

99,35

ГЛАВА O1 01 — ОБЩО

95 563 540

91 353 000

87 376 160,04

91,43

2 678 000

2 678 000

1 573 000,—

58,74

Едногодишни бюджетни кредити

2 335 000

2 335 000

1 547 168,64

66,26

Едногодишни бюджетни кредити

688 000

688 000

738 219,07

107,30

Статия O1 02 01 — Общо

5 701 000

5 701 000

3 858 387,71

67,68

Едногодишни бюджетни кредити

3 198 000

3 198 000

2 765 610,50

86,48

Едногодишни бюджетни кредити

3 340 000

3 340 000

2 146 798,11

64,28

ГЛАВА O1 02 — ОБЩО

12 239 000

12 239 000

8 770 796,32

71,66

O1 01 09 03 Център за данни и услуги за работа в мрежа

ГЛАВА O1 02
O1 02 01

Публикации

O1 02 01 01 Официален вестник на Европейския съюз (серии L и C)
Едногодишни бюджетни кредити
O1 02 01 02 Други задължителни публикации

O1 02 01 03 Публикации от общ характер

O1 02 02

O1 02 03

Дългосрочно съхранение

Достъп и повторна употреба

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 10 — РЕЗЕРВИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА O1 10
O1 10 01

Временни бюджетни кредити
Едногодишни бюджетни кредити

O1 10 02

p.m.

p.m.

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА O1 10 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Резерв за непредвидени разходи

Позиция O1 — Общо

107 802 540

103 592 000

96 146 956,36

89,19

L 93/1218

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ДЯЛ O1
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

O1 01 01

Длъжностни лица и срочно наети служители

O1 01 01 01

Възнаграждение и надбавки
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

63 407 000

Резултат от изпълнението за 2019

59 743 000

55 639 485,76

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A2 01 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за длъжностни и срочно наети лица, заемащи
длъжности от щатното разписание:
— заплати, надбавки и плащания, свързани със заплатите,
— осигуровки за злополука, здравни осигуровки и други разходи, свързани със социалното осигуряване,
— осигуровки за безработица на временно наетите лица и плащания от институцията за придобиване или запазване на
пенсионните им права в тяхната страна на произход,
— други надбавки и безвъзмездни средства,
— разходи за прилагане на корекционни коефициенти към възнагражденията на длъжностните и временно наетите
лица и за прилагане на корекционни коефициенти към частта от възнагражденията, прехвърлена в страна, различна
от страната на заетост,
— разходите за актуализиране на трудовите възнаграждения по време на финансовата година.
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O1 01 01

(продължение)

O1 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, преместване и прекратяване на трудовите правоотношения
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

447 000

Резултат от изпълнението за 2019

435 000

319 322,58

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A2 01 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за длъжностни и срочно наети лица, заемащи
длъжности от щатното разписание:
— пътни разходи, дължими на длъжностните и временно наетите лица (включително техните семейства) при встъпване
в длъжност, напускане на институцията или преместване на ново място на заетост,
— надбавки за настаняване и установяване на ново място, дължими на длъжностните и временно наетите лица, които
трябва да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност, преместване на ново място на заетост и
окончателно напускане на институцията и установяване на друго място,
— разходи за преместване, дължими на длъжностните и срочно наетите лица, които трябва да сменят мястото си на
пребиваване при встъпване в длъжност, преместване на ново място на заетост и окончателно напускане на
институцията и установяване на друго място.

O1 01 01 03

Политика за човешките ресурси и управление на персонала
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
A2 01 50

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— помощ в натура, която може да бъде оказана на служители, бивши служители или роднини на починали служители
в крайно затруднено положение,
— финансовото участие на Службата в разходите на центъра за отдих и за други културни и спортни дейности и
инициативи за насърчаване на социалните контакти между служителите от различни националности,
— финансовото участие на Службата в разходите за детски градини и ясли и за училищен транспорт,
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O1 01 01

(продължение)

O1 01 01 03

(продължение)
— разходи за следните категории лица като част от политиката за подпомагане на лица с увреждания:
— активно заети длъжностни лица и временно нает персонал,
— съпруги/съпрузи на активно заети длъжностни лица и временно нает персонал,
— всички деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица.
В рамките на сумите, вписани в бюджета, и след като са предявени всички национални права, предоставени в страната
на местожителство или на произход, този бюджетен кредит покрива всички надлежно обосновани немедицински
разходи, които са признати като необходими и са възникнали в резултат на увреждането.

O1 01 01 04

Разходи за мобилност
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 500

Резултат от изпълнението за 2019

1 400

1 300,—

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A2 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване разходи за мобилност:

O1 01 02

Персонал, нает чрез агенции
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

2 361 000

Забележки
Предишна позиция
A2 01 02 01

Бюджетни кредити 2020

1 829 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 046 340,62
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O1 01 02

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— възнаграждения на договорно наетия персонал (по смисъла на дял IV от Условията за работа), социалноосигу
рителните схеми на институцията за договорно наетия персонал, описани в дял IV, и разходи за прилагане на
корекционни коефициенти към възнагражденията на този вид персонал,
— разходи (възнаграждения, осигуровки и т.н.), извършени по частноправни договори с външен персонал и при
използване на временно наети лица,
— разходи, свързани с командироването или временното назначаване в Службата на национални държавни служители
или други експерти, и допълнителни разходи, произтичащи от командироването на длъжностни лица в национални
държавни служби или международни организации,
— разходите за актуализиране на трудовите възнаграждения по време на финансовата година.

O1 01 03

Други разходи за управление

O1 01 03 01

Разходи за командировки и представителни цели
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

212 000

Резултат от изпълнението за 2019

230 000

233 185,50

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A2 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— пътни разходи, дневни и допълнителни или извънредни разходи, извършени във връзка с командировки от
персонала, попадащ в обсега на Правилника за длъжностните лица, както и от командировани национални или
международни експерти или длъжностни лица,
— възстановяване на разходи, извършени от лица, които представляват официално Службата (не е възможно
възстановяване на разходи, направени в изпълнение на представителни задължения по отношение на персонала на
Комисията или други институции на Съюза).

O1 01 03 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

45 000

Резултат от изпълнението за 2019

33 000

81 292,—
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O1 01 03

(продължение)

O1 01 03 02

(продължение)
Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A2 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— пътни, дневни и непредвидени разходи на експерти, които участват в проучвателни и работни групи, както и
разходи по организиране на такива срещи, когато те не са покрити от съществуващата инфраструктура (в
централите на институциите или външни офиси) (разходите на експертите се възстановяват въз основа на решения
на Комисията),
— разходи, свързани с практическите аспекти на организирането на такива курсове, използване на помещения,
транспорт, осигуряване на храна и настаняване за участниците в курсове в други населени места,
— разходи за участието на Службата в Bridge Forum Dialogue,
— разходи за конференции, конгреси и заседания, в които Службата участва или които тя организира.

O1 01 03 03

Проучвания и консултации
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A2 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— разходи за използване на услугите на консултанти в различни области, по-специално организационни методи,
управление, стратегии, осигуряване на качество и управление на персонала,
— разходи за проучвания и специализирани консултации, за които има сключен договор за изпълнение с висококвали
фицирани експерти (физически или юридически лица), ако Службата не разполага с подходящ персонал за
директно извършване на такива проучвания, включително закупуване на съществуващи проучвания.
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O1 01 03

(продължение)

O1 01 03 04

Допълнително обучение и обучение по управление
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

120 000

Резултат от изпълнението за 2019

150 000

99 035,12

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A2 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходи, свързани с обучение с оглед подобряване на уменията, работата и ефективността на персонала, за да се
задоволят специфичните нужди на Службата,
— разходи за използване на услугите на експерти за определяне на нуждите от обучение, изготвяне, разработване и
провеждане на курсове, както и оценка и мониторинг на резултатите,
— разходи за участие във външни обучения и членство в съответните професионални организации,
— разходи, свързани с практически аспекти на организирането на такива курсове, използване на помещения,
транспорт, осигуряване на храна и настаняване за участниците в курсове в други населени места,
— разходи за обучение, свързани с публикации и информация, подходящи интернет сайтове и закупуване на
оборудване за обучение, абонаменти и лицензи за дистанционно обучение, книги, преса и мултимедийни продукти,
— финансиране на учебни помагала.

O1 01 03 05

Вътрешни срещи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

6 000

Резултат от изпълнението за 2019

8 000

6 000,—

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A2 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за напитки и храна, сервирани по специални поводи
по време на вътрешни срещи.
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O1 01 04

Инфраструктура и логистика
Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).

O1 01 04 01

Наеми и закупуване
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

7 787 100

Бюджетни кредити 2020

7 852 100

Резултат от изпълнението за 2019

7 814 222,75

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A2 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за сградите на Службата и други свързани с тях разходи,
които включват по-специално:
— разходи за закупуване, наем с възможност за закупуване или строеж на сгради,
— наем за сгради и земя, различни данъци и т.н., свързани с възможността за закупуване на заети сгради или части от
сгради, както и наемане на конферентни зали, складове, архивни помещения, гаражи и паркинги,
— разходи за финансови и технически консултантски услуги преди придобиване, наемане или строеж на сгради.
O1 01 04 02

Разходи за сгради
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 651 000

Бюджетни кредити 2020

1 634 100

Резултат от изпълнението за 2019

1 617 942,86

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A2 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за сградите на Службата и други свързани с тях разходи,
които включват по-специално:
— разходи за вода, газ, електричество и отопление на сградите или на части от сградите, заети от Службата,
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O1 01 04

(продължение)

O1 01 04 02

(продължение)
— застрахователни премии за сградите или части от сградите, заети от Службата,
— различни видове застраховки (по-специално „Гражданска отговорност“ и застраховане срещу кражба),
— разходи за поддръжка на помещенията, асансьорите, централното отопление, климатичната инсталация и т.н.;
разходи за периодично почистване и за закупуване на препарати за поддръжка, миене, избелване и химическо
чистене; боядисване, ремонти и доставки на материали за работилниците за поддръжка,
— разходи за разделно обработване, складиране и пренасяне на отпадъците,
— разходи за ремонтиране и преустройство на сгради, напр. промени в разпределението на помещения, промени в
технически инсталации и други специализирани услуги (ключарски, електротехнически, водопроводни,
бояджийски и за подова настилка), разходи за промени в мрежовото оборудване, свързано със сградата по
предназначение и разходи за необходимото оборудване,
— други разходи за сградите, и по-специално такси за управлението на сгради с множество наематели, разходи за
експертни оценки за състоянието на имуществото и такси за комунални услуги (чистене и поддръжка на улици,
събиране на отпадъците и т.н.),
— такси за техническа помощ при по-големи преустройства на сгради и помещения.

O1 01 04 03

Оборудване и обзавеждане
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

50 000

Резултат от изпълнението за 2019

50 000

225 455,15

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A2 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за сградите на Службата и други свързани с тях разходи,
които включват по-специално:
— разходи за работно оборудване, и по-специално за закупуване на униформи (основно за куриери, шофьори и
ресторантьорски персонал), закупуване и почистване на работно облекло за персонала в работилниците, както и за
персонала, извършващ дейност, за която е необходима защита срещу лошо или студено време, прекомерно
износване и замърсяване на дрехите и закупуване или възстановяване на разходите за оборудване, което може да се
окаже необходимо съгласно директиви 89/391/ЕИО и 90/270/ЕИО,
— разходи за закупуване, наемане или лизинг, поддръжка, поправка, монтаж и подновяване на техническо оборудване
и инсталации,
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O1 01 04

(продължение)

O1 01 04 03

(продължение)
— разходи за закупуване, наемане, поддръжка и поправка на обзавеждане,
— разходи за закупуване, наемане, поддръжка и поправка на транспортно оборудване.

O1 01 04 04

Разходи за услуги и други оперативни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

195 000

Резултат от изпълнението за 2019

169 000

187 339,—

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A2 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за сградите на Службата и други свързани с тях разходи,
които включват по-специално:
— разходи за закупуване на хартия, пликове, офис консумативи и др.,
— пощенски и куриерски разходи за обикновена поща, доклади и публикации, както и за вътрешната поща на
Службата,
— разходи за преместване и реорганизации на отдели; приемане, складиране, доставка на оборудване, мебелировка и
офис консумативи,
— други оперативни разходи, които не са споменати изрично по-горе.

O1 01 05

Разходи за сигурност и контрол
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 014 000

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A2 01 03*

Бюджетни кредити 2020

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

956 911,53
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O1 01 05

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за сградите на Службата и други свързани с тях разходи,
които включват по-специално:
— разходи за физическата и материалната сигурност на лица и имущество, и по-специално договори за охрана на
сгради, договори за поддръжка на охранителни инсталации и разходи за закупуване на дребни елементи на
оборудване,
— разходи, свързани със здравето и безопасността на работното място, и по-специално за закупуване, наемане и
поддръжка на противопожарно оборудване, за подмяна на оборудването на служителите, отговорни за
противопожарната защита, и разходи за регламентирани противопожарни инспекции.
Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).

O1 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 000

3 100,—

Забележки
Предишна статия
A2 01 60

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— абонамент за информационни услуги чрез телетекст, вестници и специализирани периодични издания, закупуване
на публикации и технически заглавия, свързани с дейностите на Службата,
— разходите за абониране за информационни агенции (информационни мрежи, пресбюлетини и информационни
бюлетини).

O1 01 07

Политика за инфраструктурата и управление на инфраструктурата
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O1 01 07

(продължение)
Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A2 01 51*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обичайни текущи разходи и разходи за преустройство на
ресторанти, кафенета и столови.

O1 01 08

Разходи от правно естество
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A2 01 51*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетения, които трябва да се поемат от Службата, и такива,
произтичащи от гражданската отговорност, както и разходи, свързани с определени случаи, в които е справедливо да се
изплати компенсация, без да е налице съдебен иск.

O1 01 09

Информационни и комуникационни технологии
Правно основание
Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и
информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 6, 11.1.2017 г., стр. 40).
Решение (ЕС, Евратом) 2018/559 на Комисията от 6 април 2018 г. относно установяване на правилата за прилагане на
член 6 от Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 относно сигурността на комуникационните и информационните системи в
Европейската комисия (ОВ L 93, 11.4.2018 г., стр. 4).
Задачи, произтичащи от прерогативите на Комисията на институционално равнище, съгласно Регламент (ЕС, Евратом)
2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС)
№ 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение
№ 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O1 01 09

(продължение)

O1 01 09 01

Информационни системи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

8 728 940

12 478 000

Резултат от изпълнението за 2019

10 982 911,81

Забележки
Предишни статии и позиции (* частично прехвърлени)
A2 01 03 A2 02 01 02 A2 02 01 03 A2 02 02 A2 02 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на информационните системи (т.е. приложенията) на Службата и
свързаните с тях разходи. Той обхваща разходите за бизнес софтуер, както и за разработване, управление и
експлоатация на приложения за Службата. Включва по-специално:
— разработване на информационни системи: ресурсите за услугите по анализ, проектиране, разработване, кодиране,
изпитване и изготвяне на пакети, свързани с проекти за разработване на приложения,
— поддръжка и техническо обслужване на информационните системи: операциите, техническото обслужване,
отстраняването на проблеми и извършването на незначителни подобрения, свързани със съществуващи
приложения,
— закупуване на бизнес софтуер: разходи за софтуер, включително лицензиране, поддръжка и техническо обслужване,
свързани със закупуването на готов софтуер,
— управление на информационни системи: разходите, свързани с управлението, администрирането и планирането на
информационни технологии, включително разходите за помощ във връзка с изпълнителното управление,
стратегическото управление, корпоративната архитектура, финансирането за информационни технологии и
управлението на доставчиците.
O1 01 09 02

Виртуално работно място
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

2 050 000

Бюджетни кредити 2020

1 341 000

Резултат от изпълнението за 2019

60 937,93

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A2 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за изчислителни устройства за крайни потребители и
за поддръжка за крайни потребители. Той обхваща разходите за закупуване, изграждане, управление и експлоатация на
изчислителни устройства за крайни потребители, както и за оказване на централизирана поддръжка за крайни
потребители в Службата. Включва по-специално:
— персонална изчислителна инфраструктура: клиентски физически настолни компютри, преносими лаптопи, тънки
клиентски устройства, периферни устройства (включително монитори, показалки и свързани персонални
принтери), използвани от хора за работа,
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O1 01 09

(продължение)

O1 01 09 02

(продължение)
— мобилни устройства: клиентски таблети, смартфони и приложения, използвани от лица за извършване на работа,
— софтуер за крайни потребители: клиентски софтуер, използван за създаване и споделяне на документи и друго
съдържание, както и за колективна работа по документи и друго съдържание, като електронна поща, комуникации,
текстови съобщения, текстообработка, електронни таблици, презентации, настолна издателска система и графики,
— мрежови принтери: свързани към мрежа персонални принтери, мастиленоструйни принтери, лазерни принтери,
принтери за колективно използване или за използване в копирни зали и др.,
— конферентно оборудване и адио- и видеооборудване: оборудване за аудио- и видеоконферентна връзка, използвано
обикновено в конферентни зали и специални зали за телеприсъствие с цел комуникация между служителите,
— служба за ИТ помощ (helpdesk): ресурси в централизирана служба за помощ от първо ниво, които се занимават с
искания за помощ от потребителите, отговарят на въпроси и разрешават проблеми,
— служба за помощ на място: местни ресурси, които оказват помощ на място за преместване, добавяне, промени и
практическо разрешаване на проблеми.

O1 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

7 485 000

Бюджетни кредити 2020

4 396 400

Резултат от изпълнението за 2019

7 234 208,79

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A2 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със съоръженията и комуникационните
услуги в центъра за данни, както и със сигурността на информационните технологии и съответствието им с
изискванията. Включва по-специално:
— съоръжения в центъра за данни: специални съоръжения в центъра за данни, предназначени за помещаване и защита
на критично ИТ оборудване, включително пространството, захранването, контрола на средата, рафтовете, кабелите и
техническата поддръжка от типа smart hands; включват се и други съоръжения, като например компютърни зали и
шкафове за помещаване на ИТ оборудване в централи, центрове за обаждания или други офис сгради с общо
предназначение;
— изчисления на място и в облак; това включва:
— сървъри: физически и виртуални сървъри, работещи под различни операционни системи; включват се хардуерът,
софтуерът и помощните услуги,
— интегрирана инфраструктура: специални уреди, предоставящи в едно устройство възможности за изчисления,
съхранение на данни и работа в мрежа,
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O1 01 09

(продължение)

O1 01 09 03

(продължение)
— мейнфрейм: традиционни мейнфрейм компютри и операции, функциониращи под стари операционни системи,
— съхранение на данни на място и в облак: централизирано съхранение на данни и сигурно запазване на информация
и данни, които могат да бъдат извлечени по-късно. Могат да бъдат съхранявани данни за приложни програми и
кодове, бази данни, файлове, медии, електронна поща и други форми на информация. Включват се оборудването и
софтуерът за онлайн съхранение (за разпределената изчислителна инфраструктура) и офлайн съхранение (за архиви,
резервни копия и възстановяване за нуждите по отношение на загубата на данни, на увреждането на данни, на
възстановяването при бедствия и на съответствието с изискванията),
— мрежа: оборудване за данни и гласово оборудване заедно с преносните средства за свързване на системите и хората и
за даване на възможност хората да разговарят; това включва:
— LAN/WAN: физическа и безжична локална мрежа, свързваща оборудване в основните центрове за данни, както
и крайни потребители в работните зони в офисите с по-широките мрежи на организацията, и WAN оборудване
и помощни услуги за пряка връзка между центровете за данни, офисите и трети страни,
— глас: гласови ресурси, които позволяват или разпространяват гласови услуги чрез оборудване на място,
включително PBX, VoIP и гласова поща,
— пренос на данни: вериги на мрежи за данни и свързани с тях съоръжения и услуги за достъп; включват се
отделните и виртуалните мрежи за данни и достъпът до интернет, както и използването, свързано с мобилни
връзки, и друг пренос на данни въз основа на фактуриране в зависимост от използването, и вериги на гласови
мрежи и свързани с тях съоръжения и услуги за достъп, както и използването, свързано със стандартни
телефонни обаждания. Преносът на глас и преносът на данни могат да включват наземни и други (напр.
сателитни) технологии,
— платформа: разходи, свързани с разпределени бази данни и с мидълуер системи, това включва софтуер и
инструменти за управление на бази данни, както и външни услуги,
— изпълнение: разходи за наблюдение, поддръжка, управление и извършване на ИТ операции, това включва:
— управление на ИТ услуги: ресурсите, участващи в дейностите по управление на инцидентите, проблемите и
промените в рамките на процеса на управление на ИТ услуги (без службата за помощ от първо ниво),
— управление на програми, продукти и проекти: ресурсите, предназначени за управлението на и помощта за
проекти, свързани с ИТ, и/или в непрекъснатото разработване на продукти в рамките на бизнес и основани на
ИТ инициативи,
— управление на клиентите: ресурсите (акаунт мениджърите), съобразени с направленията на дейност и имащи за
задача да разберат нуждите, свързани с дейността, и да осъществяват комуникацията във връзка с ИТ продукти
и услуги и със състоянието на ИТ проекти,
— оперативен център: централизираните ИТ ресурси в оперативния център, включително наблюдение и намеса,
напр. мрежов оперативен център, глобален оперативен център,
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O1 01 09

(продължение)

O1 01 09 03

(продължение)
— сигурност, съответствие с изискванията, възстановяване при бедствия: разходите за определяне, установяване,
прилагане и измерване във връзка със сигурността, съответствието с изискванията и подготвеността за
възстановяване при бедствия, това включва:
— сигурност: ресурсите в областта на ИТ сигурността и киберсигурността, участващи в определянето на
политиката, процесите и средствата, в измерването на съответствието с изискванията, в реагирането при
нарушения на сигурността и в гарантирането на оперативната сигурност в реално време, като например
сканиране за уязвими места, управление на защитни стени, системи за предотвратяване на проникване и
управление на информацията и на събитията във връзка със сигурността,
— съответствие с изискванията: ресурсите в областта на ИТ съответствието с изискванията, участващи в
определянето на политиката, в определянето на мерки за контрол и в измерването на съответствието с
приложимите правни и други изисквания,
— възстановяване при бедствия: ресурсите в областта на ИТ възстановяването при бедствия, участващи в
определянето на политиката за възстановяване при бедствия и на процесите и средствата, специални
съоръжения за аварийно превключване, извършване на изпитвания в областта на възстановяването при бедствия,
— инфраструктура за ИТ управление (включително логистика): разходите, свързани с управлението, администрирането
и планирането на ИТ инфраструктура ; това включва разходите за помощ във връзка с изпълнителното управление,
стратегическото управление, корпоративната архитектура, финансирането за информационни технологии и
управлението на доставчиците.

ГЛАВА O1 02 — СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

O1 02 01

Публикации

O1 02 01 01

Официален вестник на Европейския съюз (серии L и C)
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

2 678 000

Бюджетни кредити 2020

2 678 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 573 000,—
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 02 — СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ (продължение)
O1 02 01

(продължение)

O1 02 01 01

(продължение)
Забележки
Предишни позиции (* частично прехвърлени)
A2 02 01 01

A2 02 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за изготвяне (преки разходи) на Официален вестник на Европейския съюз, серии L и C,
— разходите за службата за ИТ помощ, свързани с междуинституционалната система за управление на публикуването
на бюджета на Европейския съюз.
Правно основание
Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 297 от него.
Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа
общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58).
Решение на Съвета от 15 септември 1958 г. за създаване на „Официален вестник на Европейските общности“ (ОВ 17,
6.10.1958 г., стр. 419/58).
Решение 2009/496/ЕО, Евратом на Европейския парламент, на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на Съда на
Европейския съюз, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите
от 26 юни 2009 г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз (ОВ L
168, 30.6.2009 г., стр. 41).
Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на
Европейския съюз (ОВ L 69, 13.3.2013 г., стр. 1).

O1 02 01 02

Други задължителни публикации
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

2 335 000

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A2 02 01 02*

Бюджетни кредити 2020

2 335 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 547 168,64
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 02 — СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ (продължение)
O1 02 01

(продължение)

O1 02 01 02

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за консолидиране на правните инструменти на Съюза и за предоставяне на обществеността, под всякаква
форма и на всякакви информационни носители, на консолидираните правни актове на Съюза на всички официални
езици на Съюза,
— изготвяне на онлайн резюмета на законодателството на Съюза, представящи основните аспекти на
законодателството на Съюза в съкратен и лесен за прочит начин, и за разработване на свързаните с това продукти,
— отпечатване и разпространение на Сборника съдебна практика на Съда на Европейския съюз, както и на
Справочника на съдебната практика по право на Съюза,
— разходите за публикуване на Годишния доклад на Съда на Европейския съюз.
— други оперативни разходи, които не са изрично споменати по-горе.
Правно основание
Заключения на Европейския съвет в Единбург, проведен през декември 1992 г. (SN 456/92, приложение 3 към част A,
стр. 5).
Декларация за качеството на съставяне на законодателството на Общността, приложена към Заключителния акт на
Договора от Амстердам.
Решение 2009/496/ЕО, Евратом на Европейския парламент, на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на Съда на
Европейския съюз, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите
от 26 юни 2009 г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз (ОВ L
168, 30.6.2009 г., стр. 41).
Процедурен правилник на Съда (ОВ L 265, 29.9.2012 г.), и по-специално членове 20 и 40 от него.
Процедурен правилник на Общия съд (ОВ L 105, 23.4.2015 г.), и по-специално членове 35 и 48 от него.
Актове за справка
Резолюция на Съвета от 20 юни 1994 г. относно електронното разпространение на правото на Общността и
националните актове по неговото прилагане и относно подобрените условия за достъп (ОВ C 179, 1.7.1994 г., стр. 3).
Съобщение до Комисията от 21 декември 2007 г. „Да общуваме за Европа с помощта на Интернет — привличане на
гражданите за участие“ (SEC(2007) 1742).
Съобщения на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно инициативата за разумно регулиране, от която консолидирането е неделима част:
— Разумно регулиране в Европейския съюз (COM(2010)0543),
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 02 — СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ (продължение)
O1 02 01

(продължение)

O1 02 01 02

(продължение)
— Регулаторна пригодност на ЕС (COM(2012)0746),
Пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): резултати и следващи стъпки (COM(2013)0685).
Заключения от срещата на върха на Европейския съвет, проведена на 14—15 март 2013 г., на която държавните и
правителствените ръководители подчертаха, че консолидирането на законодателството на Съюза е един от
приоритетите в контекста на усилията за опростяване на законодателството на Съюза.

O1 02 01 03

Публикации от общ характер
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

688 000

Резултат от изпълнението за 2019

688 000

738 219,07

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A2 02 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи, свързани с дейност „Изготвяне“, включително:
— изготвянето на публикации във всички форми (на хартиен или електронен носител), включително съвместно
издаване,
— преиздаването на публикации и поправяне на грешки, за които Службата носи отговорност,
— закупуването или вземането под наем на оборудване и инфраструктура за възпроизводство на документи във всички
форми, включително разходите за хартия и други консумативи,
— използването на услуги в областта на коригирането на текстове,
— други оперативни разходи, които не са изрично споменати по-горе.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

2 200 000 3 2 0 2

Правно основание
Решение 2009/496/ЕО, Евратом, на Европейския парламент, на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на Съда на
Европейския съюз, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите
от 26 юни 2009 г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз (OВ L
168, 30.6.2009 г., стр. 41).
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 02 — СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ (продължение)
O1 02 02

Дългосрочно съхранение
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

3 198 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

3 198 000

2 765 610,50

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A2 02 02*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи, свързани с дейностите във връзка с
дългосрочното съхранение, и по-специално:
— каталогизиране, включително разходи за документален и отчасти — за правен анализ, класиране, спецификация и
изготвяне на документи, въвеждане на данни и поддръжка,
— годишен абонамент за международни агенции, работещи в областта на каталогизирането,
— електронно съхранение на данни,
— дългосрочно съхранение на електронни документи и свързани услуги, както и цифровизация,
— други оперативни разходи, които не са изрично споменати по-горе.
Правно основание
Резолюция на Съвета от 26 ноември 1974 г. относно автоматизирането на правната документация (ОВ C 20, 28.1.1975
г., стр. 2).
Резолюция на Съвета от 13 ноември 1991 г. относно реорганизацията на оперативните структури на системата CELEX
(автоматизирана документация на правото на Общността) (ОВ C 308, 28.11.1991 г., стр. 2).
Резолюция на Съвета от 20 юни 1994 г. относно електронното разпространение на правото на Общността и
националните актове по неговото прилагане и относно подобрените условия за достъп (ОВ C 179, 1.7.1994 г., стр. 3).
Решение 2009/496/ЕО, Евратом, на Европейския парламент, на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на Съда на
Европейския съюз, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите
от 26 юни 2009 г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз (OВ L
168, 30.6.2009 г., стр. 41).

O1 02 03

Достъп и повторна употреба
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

3 340 000

Бюджетни кредити 2020

3 340 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 146 798,11
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 02 — СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ (продължение)
O1 02 03

(продължение)
Забележки
Предишни статии (* частично прехвърлени)
A2 01 03

A2 02 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи, свързани с дейностите във връзка с достъпа и
повторната употреба, и по-специално:
— предоставянето на достъп до правната информация на Съюза и на други видове съдържание за Съюза в интернет,
— улесняване на повторната употреба на съдържанието за търговски и нетърговски цели,
— развиване на полезни взаимодействия и оперативна съвместимост с цел създаване на възможност за свързване на
съдържание от различни източници,
— поддръжка и разработване на публични уебсайтове,
— служба за помощ за ползвателите на уебсайтове,
— услуги по съхранение и разпространение,
— придобиване и управление на адресни списъци,
— реклама и маркетинг,
— други оперативни разходи, които не са изрично споменати по-горе.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

900 000 3 2 0 2

Правно основание
Решение 2009/496/ЕО, Евратом, на Европейския парламент, на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на Съда на
Европейския съюз, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите
от 26 юни 2009 г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз (OВ L
168, 30.6.2009 г., стр. 41).

ГЛАВА O1 10 — РЕЗЕРВИ
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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КОМИСИЯ
СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА O1 10 — РЕЗЕРВИ (продължение)
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

O1 10 01

Временни бюджетни кредити
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
A2 10 01

Вписаните в тази статия бюджетни кредити са от изцяло временно естество и могат да бъдат използвани само след
прехвърляне към други бюджетни редове в съответствие с Финансовия регламент.

O1 10 02

Резерв за непредвидени разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна статия
A2 10 02

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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ПРИХОДИ
ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията

783 000

3001

Специални налози върху възнагражденията

157 000

p.m.

0,—

940 000

p.m.

0,—

Статия 3 0 0 — Общо

301

Вноски в пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала в пенсионноосигурителната схема

986 000

Статия 3 0 1 — Общо

986 000

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

1 926 000

p.m.

0,—

Позиция 3 — Общо

1 926 000

p.m.

0,—

% 2019/2021
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

783 000

Забележки
Тези приходи обхващат всички постъпления от данъка върху заплатите, възнагражденията и надбавките на
длъжностните лица и другите служители, удържан месечно от заплатите на персонала на Службата.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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).
Актове за справка
Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

3001

Специални налози върху възнагражденията
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

157 000

Финансова година 2019

p.m.

0,—

Забележки
Тези приходи обхващат всички постъпления от временната вноска от възнагражденията на длъжностните лица и
другите служители в активна заетост, удържана от заплатите на персонала на Службата.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 20, параграф 3 от тях.
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ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)
301

Вноски в пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала в пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

986 000

Забележки
Тези приходи обхващат всички вноски, удържани всеки месец от заплатите на персонала на Службата, в съответствие с
член 83, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и използвани за финансиране на пенсионноосигурителната
схема.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 6 6 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 6 6
668

Други вноски и възстановявания — целеви приходи

% 2019/2021
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ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ
668

Други вноски и възстановявания — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тази статия е предназначена за вписване на всички приходи,
непредвидени в другите части от дял 6, които са използвани за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за
финансиране на разходите, за които са разпределени тези приходи.

17.3.2021 г.
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

РАЗХОДИ
ДЯЛ O2
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА O2 01
O2 01 01

Длъжностни лица и срочно наети служители

O2 01 01 01 Възнаграждения и надбавки
Едногодишни бюджетни кредити

10 681 000

10 392 000

9 278 923,46

86,87

38 000

39 000

48 943,05

128,80

O2 01 01 02 Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения
Едногодишни бюджетни кредити
O2 01 01 03 Политика за човешките ресурси и управление на персонала
Едногодишни бюджетни кредити

O2 01 02

O2 01 03

p.m.

p.m.

0,—

Статия O2 01 01 — Общо

10 719 000

10 431 000

9 327 866,51

87,02

Едногодишни бюджетни кредити

1 563 000

1 553 000

1 515 000,—

96,93

361 000

401 000

1 080 000,—

299,17

10 000

10 000

1 742,96

17,43

Външен персонал

Други разходи за управление

O2 01 03 01 Разходи за командировки и представителни цели
Едногодишни бюджетни кредити
O2 01 03 02 Разходи за срещи, експертни групи и конференции
Едногодишни бюджетни кредити
O2 01 03 03 Проучвания и консултации
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

O2 01 03 04 Допълнително обучение и обучение по управление
Едногодишни бюджетни кредити

40 000

83 000

37 067,04

92,67
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ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
Статия
Позиция

O2 01 03

Бюджетен ред

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

(продължение)

O2 01 03 05 Вътрешни срещи

O2 01 04

Едногодишни бюджетни кредити

10 000

10 000

14 000,—

140

Статия O2 01 03 — Общо

421 000

504 000

1 132 810,—

269,08

Едногодишни бюджетни кредити

3 058 000

3 017 000

2 920 000,—

95,49

Едногодишни бюджетни кредити

519 000

522 000

518 000,—

99,81

Едногодишни бюджетни кредити

11 000

9 000

55 494,21

504,49

Едногодишни бюджетни кредити

87 000

90 000

250 000,—

287,36

Статия O2 01 04 — Общо

3 675 000

3 638 000

3 743 494,21

101,86

349 000

348 000

347 000,—

99,43

3 000

3 000

700,—

23,33

Инфраструктура и логистика

O2 01 04 01 Наеми и закупуване

O2 01 04 02 Разходи за сгради

O2 01 04 03 Оборудване и обзавеждане

O2 01 04 04 Услуги и други оперативни разходи

O2 01 05

Разходи за сигурност и контрол
Едногодишни бюджетни кредити

O2 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи
Едногодишни бюджетни кредити

O2 01 07

O2 01 08

O2 01 09

Политика за инфраструктурата и управление на
инфраструктурата
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

12 100,—

1 086 000

1 283 000

Правни разходи

Информационни и комуникационни технологии

O2 01 09 01 Информационни системи
Едногодишни бюджетни кредити

2 904 053,64

267,41
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
ГЛАВА O2 02 — МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ
ГЛАВА O2 03 — ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ПО АДМИНИСТРАЦИЯ (EUSA)
Статия
Позиция

O2 01 09

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

(продължение)

O2 01 09 02 Виртуално работно място
Едногодишни бюджетни кредити

202 000

301 000

126 787,69

62,77

Едногодишни бюджетни кредити

336 000

56 000

248 298,40

73,90

Статия O2 01 09 — Общо

1 624 000

1 640 000

3 279 139,73

201,92

ГЛАВА O2 01 — ОБЩО

18 354 000

18 117 000

19 358 110,45

105,47

Едногодишни бюджетни кредити

5 396 000

5 395 000

4 153 157,21

76,97

ГЛАВА O2 02 — ОБЩО

5 396 000

5 395 000

4 153 157,21

76,97

Едногодишни бюджетни кредити

1 326 000

1 300 000

1 692 161,75

127,61

Едногодишни бюджетни кредити

867 000

850 000

749 660,84

86,47

Едногодишни бюджетни кредити

561 000

550 000

746 906,56

133,14

ГЛАВА O2 03 — ОБЩО

2 754 000

2 700 000

3 188 729,15

115,79

O2 01 09 03 Център за данни и услуги за работа в мрежа

ГЛАВА O2 02
O2 02 01

Междуинституционални конкурси

ГЛАВА O2 03
O2 03 01

O2 03 02

O2 03 03

Обучение по управление

Въвеждащи курсове

Обучение за придобиване на сертификат
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ГЛАВА O2 10 — РЕЗЕРВИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА O2 10
O2 10 01

Временни бюджетни кредити
Едногодишни бюджетни кредити

O2 10 02

p.m.

p.m.

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА O2 10 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Резерв за непредвидени разходи

Позиция O2 — Общо

26 504 000

26 212 000

26 699 996,81

100,74
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ДЯЛ O2
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стp. 1).
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.

O2 01 01

Длъжностни лица и срочно наети служители

O2 01 01 01

Възнаграждения и надбавки
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

10 681 000

Резултат от изпълнението за 2019

10 392 000

9 278 923,46

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A4 01 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за длъжностни лица и срочно наети
служители, заемащи длъжности от щатното разписание:
— заплати, надбавки и свързани със заплатите плащания,
— осигуровки за злополука, здравни осигуровки и други разходи, свързани със социалното осигуряване,
— осигуровки за безработица на срочно наетите служители и плащания от институцията за придобиване или запазване
на пенсионните им права в тяхната страна на произход,
— различни надбавки и безвъзмездни средства,
— разходи за корекционните коефициенти, прилагани спрямо възнагражденията на длъжностните лица и срочно
наетите служители, и корекционните коефициенти, прилагани спрямо частта от възнагражденията, прехвърлена в
страна, различна от страната на заетост,
— разходи за всякакви актуализации на възнагражденията през финансовата година,
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ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O2 01 01

(продължение)

O2 01 01 01

(продължение)
— фиксирани надбавки и почасово заплащане за извънреден труд, положен от длъжностни лица категория AST и
местен персонал, който съгласно установените процедури не може да бъде компенсиран с почивни дни,
— дневни надбавки, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители, които предоставят доказателство,
че им се налага да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност или преместване на нова
месторабота,
— допълнителни разходи, произтичащи от командироването на длъжностни лица на Съюза, т.е. за изплащане на
надбавки и за възстановяване на разноски, на които командировката дава право, както и за покриване на разходи,
свързани със специални схеми за обучение в институции и органи в държавите-членки и в трети държави.

O2 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, преместване и прекратяване на трудовите правоотношения
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

38 000

Резултат от изпълнението за 2019

39 000

48 943,05

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A4 01 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за длъжностни лица и срочно наети
служители, заемащи длъжности от щатното разписание:
— пътни разходи, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители (включително техните семейства) при
встъпване в длъжност, напускане на институцията или преместване на нова месторабота,
— надбавки за настаняване и пренастаняване, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, които
трябва да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност, преместване на нова месторабота и
окончателно напускане на работа и установяване на друго място,
— разходи за преместване, дължими на длъжностните и срочно наетите лица, които трябва да сменят мястото си на
пребиваване при встъпване в длъжност, при преместване на ново място на работа и при окончателно напускане на
службата и установяване на друго място.

O2 01 01 03

Политика за човешките ресурси и управление на персонала
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O2 01 01

(продължение)

O2 01 01 03

(продължение)
Забележки

Предишна статия
A4 01 50

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— помощ в натура, която може да бъде оказана на служители, бивши служители или роднини на починали служители
в крайно затруднено положение,
— финансовото участие на Службата в разходите на центъра за отдих и за други културни и спортни дейности и
инициативи за насърчаване на социалните контакти между служителите от различни националности,
— финансовото участие на Службата в разходите за детски градини и ясли и за училищен транспорт,
— разходи за следните категории лица като част от политиката за подпомагане на лица с увреждания:
— длъжностни лица и срочно наети служители в активна заетост,
— съпруги/съпрузи на длъжностни лица и срочно наети служители в активна заетост,
— всички деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица.

В рамките на сумите, вписани в бюджета, и след като са предявени всички национални права, предоставени в страната
на местожителство или на произход, този бюджетен кредит покрива всички надлежно обосновани немедицински
разходи, които са признати като необходими и са възникнали в резултат на увреждането.

O2 01 02

Външен персонал
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 563 000

Забележки

Предишна позиция
A4 01 02 01

Бюджетни кредити 2020

1 553 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 515 000,—
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ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O2 01 02

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— възнаграждения на договорно наетия персонал (по смисъла на дял IV от Условията за работа), социалноосигу
рителната схема на институцията за договорно наетия персонал, описана в дял IV, и разходи за прилагане на
корекционни коефициенти към възнагражденията на този вид персонал,
— разходи (заплати, осигуровки и т.н.) за наемането на външен персонал по частноправни договори и на персонал,
нает чрез агенции,
— разходи за персонал, включени в договорите за услуги за извършване на техническа и административна работа,
допълнителна помощ и интелектуални услуги,
— разходи, свързани с командироването или временното назначаване в Службата на национални държавни служители
или други експерти, и допълнителни разходи, произтичащи от командироването на длъжностни лица в национални
държавни служби или международни организации,
— разходи за всякакви актуализации на възнагражденията през финансовата година.

O2 01 03

Други разходи за управление

O2 01 03 01

Разходи за командировки и представителни цели
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

361 000

Резултат от изпълнението за 2019

401 000

1 080 000,—

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A4 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— пътни разходи, дневни и допълнителни или извънредни разходи, извършени във връзка с командировки от
персонала, обхванат от Правилника за длъжностните лица, както и от командировани национални и
международни експерти или длъжностни лица,
— възстановяване на разходи, извършени от лица, които представят официално Службата (не е възможно
възстановяване на разходи, направени в изпълнение на представителни задължения по отношение на персонала на
Комисията или други институции на Съюза),
— социалноосигурителни вноски, пътни и дневни разходи за устни преводачи на свободна практика и други нещатни
устни преводачи, повикани от ГД „Устни преводи“ да обслужват заседания на Службата за подбор на персонал, за
които не могат да бъдат осигурени устни преводачи на Комисията (длъжностни лица и срочно нает персонал).

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1253

ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O2 01 03

(продължение)

O2 01 03 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

10 000

Резултат от изпълнението за 2019

10 000

1 742,96

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A4 01 02 11

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— пътни, дневни и непредвидени разходи на експерти, които участват в проучвателни и работни групи, както и
разходи по организиране на такива срещи, когато те не са покрити от съществуващата инфраструктура в централите
на институциите или външните офиси (разходите на експертите се възстановяват въз основа на решения на
Комисията),
— различни разходи, свързани с конференции, конгреси и срещи, в които Службата участва,
— социалноосигурителни вноски, пътни и дневни разходи за устни преводачи на свободна практика и други нещатни
устни преводачи, повикани от ГД „Устни преводи“ да обслужват заседания на Службата за подбор на персонал, за
които не могат да бъдат осигурени устни преводачи на Комисията (длъжностни лица и срочно нает персонал).

O2 01 03 03

Проучвания и консултации
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна позиция
A4 02 01 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на специализирани проучвания и консултации, за които има
сключен договор за изпълнение с висококвалифицирани експерти (физически лица или дружества), ако Комисията не
разполага с подходящ наличен персонал за извършване на такива проучвания. Те покриват също закупуването на
готови проучвания или таксите за членство в специализирани изследователски организации.

L 93/1254

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O2 01 03

(продължение)

O2 01 03 04

Допълнително обучение и обучение по управление
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

40 000

Резултат от изпълнението за 2019

83 000

37 067,04

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A4 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— разходи за обучение с оглед подобряване уменията на персонала, както и качеството на работа и ефективността на
Службата:
— хонорари на експерти, наети за определяне на нуждите от обучение, проектиране, разработване и провеждане на
курсове, както и оценяване и контрол на резултатите,
— хонорари на консултанти в различни области, по-специално организационни методи, управление, стратегии,
качество и управление на персонала,
— разходи за участие във външни обучения и членство в съответните професионални организации,
— разходи, свързани с практическите аспекти на организирането на такива курсове, използването на помещения и
транспорт, разходи за храна и настаняване на участниците в курсове в други населени места,
— разходи за обучение, свързани с публикации и информация, подходящи интернет сайтове и закупуване на
оборудване за обучение, записване и лицензии за дистанционно обучение, книги, преса и мултимедийни
продукти,
— финансиране на учебни помагала.

O2 01 03 05

Вътрешни срещи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

10 000

Резултат от изпълнението за 2019

10 000

14 000,—

Забележки
Предишна позиция
A4 02 01 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за напитки и храна, сервирани по специални поводи на
вътрешни срещи, по-специално на заседания на изпитни комисии и преводачи.
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O2 01 04

Инфраструктура и логистика
Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).

O2 01 04 01

Наеми и закупуване
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 058 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 017 000

2 920 000,—

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A4 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за сградите на Службата и други свързани със сградите
разходи, включително наеми и лизинг във връзка с използвани сгради или части от сгради и за наемане на конферентни
зали, складове, гаражи и паркинги.
O2 01 04 02

Разходи за сгради
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

519 000

Резултат от изпълнението за 2019

522 000

518 000,—

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A4 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани със сградите на Службата и други свързани с
тях разходи, включително:
— застрахователни премии за сградите или частите от сгради, заети от Службата,
— разходи за вода, газ, електричество и отопление на сградите или на части от сгради, заети от Службата,
— разходи за поддръжка на помещения, асансьори, парно отопление, климатична инсталация и т.н., изчислени въз
основа на текущи договори; разходи за редовно почистване, за закупуване на препарати за поддръжка, миене,
пране, химическо чистене и т.н., както и за пребоядисване, ремонт и консумативи, използвани от службите по
поддръжка,
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O2 01 04

(продължение)

O2 01 04 02

(продължение)
— разходи за разделно обработване, складиране и пренасяне на отпадъците,
— ремонтирането и преустройството на сгради, напр. промени в разпределението на помещения, промени в технически
инсталации и други специализирани услуги (ключарски, електротехнически, водопроводни, бояджийски и за
подова настилка), разходи за промени в окабеляването на сградата, разходи за необходимото оборудване,
— разходи за юридически, финансови и технически консултантски услуги преди придобиване, наемане или строеж на
сгради,
— други разходи по сградите, и по-специално такси за управлението на сгради с множество наематели, разходи за
експертни оценки за състоянието на имуществото и такси за комунални услуги (събиране на отпадъци и т.н.),
— такси за техническа помощ при по-големи преустройства на сгради и помещения,
Преди подновяване или сключване на договори за суми, надвишаващи 300 000 EUR, и с оглед рационализиране на
разходите Службата трябва да се консултира с другите институции относно договорните условия (цена, избрана валута,
индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори.

O2 01 04 03

Оборудване и обзавеждане
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

11 000

Резултат от изпълнението за 2019

9 000

55 494,21

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A4 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани със сградите на Службата и други свързани с
тях разходи, включително:
— покупка, наемане или лизинг, поддръжка, поправка, монтаж и подновяване на техническо оборудване и
инсталации, и по-специално:
— оборудване (включително фотокопирни машини) за създаване, размножаване и архивиране на документи на
какъвто и да е носител (хартиен, електронен),
— аудио-визуално, библиотечно и преводаческо оборудване (кабини, слушалки и пултове за синхронен превод и
др.),
— оборудване за кухни и ресторанти,
— различни инструменти за строително-ремонтните ателиета,
— оборудване за служители с увреждания,
— както и проучвания, документация и обучение, свързани с такова оборудване,
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O2 01 04

(продължение)

O2 01 04 03

(продължение)
— закупуване, наемане, поддръжка и поправка на обзавеждане, и по-специално:
— закупуване на офис обзавеждане и специално обзавеждане, включително ергономични мебели, етажерки за
архиви и т.н.,
— подмяна на износено и повредено обзавеждане,
— доставки на специално оборудване за библиотеки (картотеки, рафтове, каталози и т.н.),
— специални принадлежности за столови и ресторанти,
— наемане на обзавеждане,
— разходи за поддръжка и ремонт на обзавеждане.
Преди подновяване или сключване на договори за суми, надвишаващи 300 000 EUR, и с оглед рационализиране на
разходите Службата трябва да се консултира с другите институции относно договорните условия (цена, избрана валута,
индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори.

O2 01 04 04

Услуги и други оперативни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

87 000

Резултат от изпълнението за 2019

90 000

250 000,—

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A4 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани със сградите на Службата и други свързани с
тях разходи, включително:
— разходи за работно оборудване, и по-специално за:
— закупуване на униформи за куриерите и шофьорите,
— закупуване и почистване на работно облекло за персонала в работилниците, както и за персонала, извършващ
дейност, за която е необходима защита срещу лошо или студено време, прекомерно износване и замърсяване на
дрехите,
— закупуване или възстановяване на разходите за оборудване, което може да се окаже необходимо съгласно
директиви 89/391/ЕИО и 90/270/ЕИО,
— преместване и реорганизации на отдели; приемане, складиране, доставка на оборудване, мебелировка и офис
консумативи,
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O2 01 04

(продължение)

O2 01 04 04

(продължение)
— разходи за закупуване на хартия, пликове, офис консумативи и консумативи за печатниците и за отпечатване,
извършено от външни доставчици на услуги,
— пощенски и куриерски разходи за поща, доклади и публикации и за пощенски и други пратки, изпратени по
въздушен, воден и железопътен транспорт, както и за вътрешната поща на Службата.
Този бюджетен кредит покрива също други оперативни разходи, които не са изрично посочени по-горе, като такси за
участие в конференции (с изключение на разходи за обучение), такси за членство в търговски и научни асоциации,
разходи за включване в телефонни указатели.
Преди подновяване или сключване на договори за суми, надвишаващи 300 000 EUR, и с оглед рационализиране на
разходите Службата трябва да се консултира с другите институции относно договорните условия (цена, избрана валута,
индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори.

O2 01 05

Разходи за сигурност и контрол
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

349 000

Резултат от изпълнението за 2019

348 000

347 000,—

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A4 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани със сградите на Службата и други свързани с
тях разходи, включително:
— разходи за физическа и материална сигурност на лица и имущество, и по-специално договори за охрана на сгради,
договори за поддръжка на охранителни инсталации и разходи за закупуване на дребни елементи от оборудване,
— разходи, свързани със здравето и безопасността на работното място, и по-специално за закупуване, наемане и
поддръжка на противопожарно оборудване, за подмяна на оборудването на служителите, отговорни за
противопожарната защита, и разходи за регламентирани противопожарни инспекции.
Преди подновяване или сключване на договори за суми, надвишаващи 300 000 EUR, и с оглед рационализиране на
разходите Службата трябва да се консултира с другите институции относно договорните условия (цена, избрана валута,
индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори.
Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O2 01 05

(продължение)
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).

O2 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 000

700,—

Забележки
Предишна статия
A4 01 60

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за направата и разработването на интранет сайта на
службата като част от интранет сайта на Комисията (My IntraComm), абонаменти за услуги за достъп до данни,
разходи за подвързване и други разходи, необходими за съхранението на книги и публикации, разходи за абонаменти
за вестници, специализирани издания и закупуване на публикации и технически дейности, свързани с
функционирането на службата.

O2 01 07

Политика за инфраструктурата и управление на инфраструктурата
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A4 01 51*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обичайни текущи разходи и разходи за преустройство на
ресторанти, кафенета и столови.

O2 01 08

Правни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

12 100,—
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ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O2 01 08

(продължение)
Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A4 01 51

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетения, които трябва да се поемат от Службата, и такива,
произтичащи от гражданската отговорност, както и разходи, свързани с определени случаи, в които е справедливо да се
изплати компенсация, без да е налице съдебен иск.

O2 01 09

Информационни и комуникационни технологии
Правно основание
Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и
информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 6, 11.1.2017 г., стр. 40).
Решение (ЕС, Евратом) 2018/559 на Комисията от 6 април 2018 г. относно установяване на правилата за прилагане на
член 6 от Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията относно сигурността на комуникационните и
информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 93, 11.4.2018 г., стр. 4).
Задачи, произтичащи от прерогативите на Комисията на институционално равнище, съгласно Регламент (ЕС, Евратом)
2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС)
№ 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение
№ 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

O2 01 09 01

Информационни системи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 086 000

Бюджетни кредити 2020

1 283 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 904 053,64

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A4 01 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на информационните системи (т.е. приложенията) на Службата и
свързаните с тях разходи. Той обхваща разходите за бизнес софтуер, както и за разработване, управление и
експлоатация на приложения за Службата. Бюджетният кредит покрива по-специално:
— разработване на информационни системи: ресурсите, участващи в услугите по анализ, проектиране, разработване,
кодиране, изпитване и пакетиране, свързани с проекти за разработване на приложения,
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O2 01 09

(продължение)

O2 01 09 01

(продължение)
— помощ във връзка с информационни системи и поддръжка на информационни системи: операциите, помощта,
отстраняването на проблеми и малките подобрения, свързани със съществуващи приложения,
— закупуване на бизнес софтуер: разходите за софтуер, включително за лицензиране, поддръжка и помощ, свързани
със закупуването на готов софтуер,
— управление на информационни системи: разходите, свързани с управлението, администрирането и планирането на
информационни технологии, включително разходите за помощ във връзка с изпълнителното управление,
стратегическото управление, корпоративната архитектура, финансирането за информационни технологии и
управлението на доставчиците.

O2 01 09 02

Виртуално работно място
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

202 000

Резултат от изпълнението за 2019

301 000

126 787,69

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A4 01 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за информационни системи и поддръжка за крайните
потребители. Той обхваща разходите за закупуване, изграждане, управление и експлоатация на изчислителни
устройства за крайни потребители, както и за оказване на централизирана помощ на крайни потребители в Службата.
Включват се по-конкретно:
— персонална изчислителна инфраструктура: клиентски физически настолни компютри, преносими лаптопи, тънки
клиентски устройства, периферни устройства (включително монитори, показалки и свързани персонални
принтери), използвани от хора за работа,
— мобилни устройства: клиентски таблети, смартфони и приложения, използвани от хора за работа,
— софтуер за крайни потребители: клиентски софтуер, използван за създаване и споделяне на документи и друго
съдържание, както и за колективна работа по документи и друго съдържание, като електронна поща, комуникации,
текстови съобщения, текстообработка, електронни таблици, презентации, настолна издателска система и графики,
— мрежови принтери: свързани към мрежа персонални принтери, мастиленоструйни принтери, лазерни принтери,
принтери за колективно използване или за използване в копирни зали и др.,
— конферентно оборудване и адио- и видеооборудване: оборудване за аудио- и видеоконферентна връзка, използвано
обикновено в конферентни зали и специални зали за телеприсъствие с цел комуникация между служителите,
— служба за ИТ помощ (helpdesk): ресурси в централизирана служба за помощ от първо ниво, които се занимават с
искания за помощ от потребителите, отговарят на въпроси и разрешават проблеми,
— служба за помощ на място: местни ресурси, които оказват помощ на място за преместване, добавяне, промени и
практическо разрешаване на проблеми.
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ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O2 01 09

(продължение)

O2 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

336 000

Резултат от изпълнението за 2019

56 000

248 298,40

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A4 01 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със съоръженията и комуникационните
услуги в центъра за данни, както и със сигурността на информационните технологии и съответствието им с
изискванията. Включват се по-конкретно:
— съоръжения в центъра за данни: специални съоръжения в центъра за данни, предназначени за помещаване и защита
на критично ИТ оборудване, включително пространството, захранването, контрола на средата, рафтовете, кабелите и
техническата поддръжка от типа smart hands; включват се и други съоръжения, като например компютърни зали и
шкафове за помещаване на ИТ оборудване в централи, центрове за обаждания или други офис сгради с общо
предназначение;
— изчисления на място и в облак; включват се:
— сървъри: физически и виртуални сървъри, работещи под различни операционни системи; включват се хардуерът,
софтуерът и помощните услуги,
— интегрирана инфраструктура: специални уреди, предоставящи в едно устройство възможности за изчисления,
съхранение на данни и работа в мрежа,
— мейнфрейм: традиционни мейнфрейм компютри и операции, функциониращи под стари операционни системи,
— съхранение на данни на място и в облак: централизирано съхранение на данни и сигурно запазване на информация
и данни, които могат да бъдат извлечени по-късно. Могат да бъдат съхранявани данни за приложни програми и
кодове, бази данни, файлове, медии, електронна поща и други форми на информация. Включват се оборудването и
софтуерът за онлайн съхранение (за разпределената изчислителна инфраструктура) и офлайн съхранение (за архиви,
резервни копия и възстановяване за нуждите по отношение на загубата на данни, на увреждането на данни, на
възстановяването при бедствия и на съответствието с изискванията);
— мрежа: оборудване за данни и гласово оборудване заедно с преносните средства за свързване на системите и хората и
за даване на възможност на хората да разговарят, това включва:
— LAN/WAN: физическа и безжична локална мрежа, свързваща оборудване в основните центрове за данни, както
и крайни потребители в работните зони в офисите с по-широките мрежи на организацията, и WAN оборудване
и помощни услуги за пряка връзка между центровете за данни, офисите и трети страни,
— глас: гласови ресурси, които позволяват или разпространяват гласови услуги чрез оборудване на място,
включително PBX, VoIP, гласова поща и телефонни слушалки,
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА O2 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O2 01 09

(продължение)

O2 01 09 03

(продължение)
— пренос на данни: вериги на мрежи за данни и свързани с тях съоръжения и услуги за достъп, това включва
отделните и виртуалните мрежи за данни и достъпът до интернет, както и използването, свързано с мобилни
връзки, и друг пренос на данни въз основа на фактуриране в зависимост от използването, и вериги на гласови
мрежи и свързани с тях съоръжения и услуги за достъп, както и използването, свързано със стандартни
телефонни обаждания. Преносът на глас и преносът на данни могат да включват наземни и други (напр.
сателитни) технологии,
— платформа: разходи, свързани с разпределени и мейнфрейм бази данни и с мидълуер системи, това включва софтуер
и инструменти за управление на бази данни, както и външни услуги.
— изпълнение: разходи за наблюдение, поддръжка, управление и извършване на ИТ операции, това включва:
— управление на ИТ услуги: ресурсите, участващи в дейностите по управление на инцидентите, проблемите и
промените в рамките на процеса на управление на ИТ услуги (без службата за помощ от първо ниво),
— управление на програми, продукти и проекти: ресурсите, участващи в управлението на и помощта за проекти,
свързани с ИТ, и/или в непрекъснатото разработване на продукти в рамките на бизнес и основани на ИТ
инициативи,
— управление на клиентите: ресурсите (акаунт мениджърите), съобразени с направленията на дейност и имащи за
задача да разберат нуждите, свързани с дейността, и да осъществяват комуникацията във връзка с ИТ продукти
и услуги и със състоянието на ИТ проекти,
— оперативен център: централизираните ИТ ресурси в оперативния център, включително наблюдение и намеса,
напр. мрежов оперативен център, глобален оперативен център,
— сигурност, съответствие с изискванията, възстановяване при бедствия: разходите за определяне, установяване,
прилагане и измерване във връзка със сигурността, съответствието с изискванията и подготвеността за
възстановяване при бедствия, това включва:
— сигурност: ресурсите в областта на ИТ сигурността и киберсигурността, участващи в определянето на
политиката, процесите и средствата, в измерването на съответствието с изискванията, в реагирането при
нарушения на сигурността и в гарантирането на оперативната сигурност в реално време, като например
сканиране за уязвими места, управление на защитни стени, системи за предотвратяване на проникване и
управление на информацията и на събитията във връзка със сигурността,
— съответствие с изискванията: ресурсите в областта на ИТ съответствието с изискванията, участващи в
определянето на политиката, в определянето на мерки за контрол и в измерването на съответствието с
приложимите правни и други изисквания,
— възстановяване при бедствия: ресурсите в областта на ИТ възстановяването при бедствия, участващи в
определянето на политиката за възстановяване при бедствия и на процесите и средствата, специални
съоръжения за аварийно превключване, извършване на изпитвания в областта на възстановяването при бедствия,
— инфраструктура за ИТ управление (включително логистика): разходите, свързани с управлението, администрирането
и планирането на ИТ инфраструктура, това включва разходите за помощ във връзка с изпълнителното управление,
стратегическото управление, корпоративната архитектура, финансирането за информационни технологии и
управлението на доставчиците.
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА O2 02 — МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ

O2 02 01

Междуинституционални конкурси
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

5 396 000

Резултат от изпълнението за 2019

5 395 000

4 153 157,21

Забележки

Предишна позиция
A4 02 01 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за процедурите за организиране на различни конкурси.

Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

100 000 3 2 0 2

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.

ГЛАВА O2 03 — ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ПО АДМИНИСТРАЦИЯ (EUSA)

O2 03 01

Обучение по управление
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 326 000

Бюджетни кредити 2020

1 300 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 692 161,75

Забележки

Предишна позиция
A4 03 01 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за обучение на длъжностни лица и друг персонал в
областта на техниките на управление (качество и управление на персонала, стратегии).
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА O2 03 — ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ПО АДМИНИСТРАЦИЯ (EUSA) (продължение)
O2 03 01

(продължение)
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

39 000 3 2 0 2

Правно основание
Решение 2005/119/EО на генералните секретари на Европейския Парламент, на Съвета, на Комисията, на съда на
Европейските общности, на сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на
регионите, както и на представителя на Европейския омбудсман от 26 януари 2005 година за организацията и
функционирането на Европейското училище по администрация (ОВ L 37, 10.2.2005, стр. 17).

O2 03 02

Въвеждащи курсове
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

867 000

Резултат от изпълнението за 2019

850 000

749 660,84

Забележки
Предишна позиция
A4 03 01 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за обучение на новонаети длъжностни лица и друг
персонал в работната среда на институциите.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

60 000 3 2 0 2

Правно основание
Решение 2005/119/EО на генералните секретари на Европейския Парламент, на Съвета, на Комисията, на съда на
Европейските общности, на сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на
регионите, както и на представителя на Европейския омбудсман от 26 януари 2005 година за организацията и
функционирането на Европейското училище по администрация (ОВ L 37, 10.2.2005, стр. 17).

O2 03 03

Обучение за придобиване на сертификат
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

561 000

Резултат от изпълнението за 2019

550 000

746 906,56
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА O2 03 — ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ПО АДМИНИСТРАЦИЯ (EUSA) (продължение)
O2 03 03

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
A4 03 01 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за подготвително обучение на длъжностни лица за
придобиване на сертификат, удостоверяващ способността им да изпълняват задълженията на администратори, с оглед
тяхното възможно прехвърляне към функционална група на по-високо ниво.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

6 600 3 2 0 2

Правно основание
Решение 2005/119/EО на генералните секретари на Европейския Парламент, на Съвета, на Комисията, на съда на
Европейските общности, на сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на
регионите, както и на представителя на Европейския омбудсман от 26 януари 2005 година за организацията и
функционирането на Европейското училище по администрация (ОВ L 37, 10.2.2005, стр. 17).

ГЛАВА O2 10 — РЕЗЕРВИ
O2 10 01

Временни бюджетни кредити
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
A4 10 01

Бюджетните кредити, записани в тази глава, са временни и могат да бъдат използвани само след прехвърляне в други
глави в съответствие с процедурата, предвидена за тази цел във Финансовия регламент.
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стp. 1).
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА O2 10 — РЕЗЕРВИ (продължение)
O2 10 02

Резерв за непредвидени разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна статия
A4 10 02

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ПРИХОДИ
ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията

3001

Специални налози върху възнагражденията

1 831 000

Статия 3 0 0 — Общо

301

Вноски в пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала в пенсионноосигурителната схема

335 000

p.m.

0,—

2 166 000

p.m.

0,—

3 416 000

Статия 3 0 1 — Общо

3 416 000

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

5 582 000

p.m.

0,—

Позиция 3 — Общо

5 582 000

p.m.

0,—

% 2019/2021
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1 831 000

Забележки
Тези приходи обхващат всички постъпления от данъка върху заплатите, възнагражденията и надбавките на
длъжностните лица и другите служители, удържан месечно от заплатите на персонала на Службата.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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 (OВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).
Актове за справка
Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

3001

Специални налози върху възнагражденията
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

335 000

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тези приходи обхващат всички постъпления от временната вноска от възнаграждения на длъжностни лица и други
служители в активна заетост, удържана месечно от заплатите на персонала на Службата.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)
301

Вноски в пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала в пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

3 416 000

Забележки
Тези приходи обхващат всички вноски, удържани всеки месец от заплатите на персонала на Службата в съответствие с
член 83, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и използвани за финансиране на пенсионноосигурителната
схема.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 6 6 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 6 6
668

Други вноски и възстановявания — целеви приходи

% 2019/2021
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
668

Други вноски и възстановявания — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи,
непредвидени в другите части от дял 6, които са използвани за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за
финансиране на разходите, за които са разпределени тези приходи.
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

РАЗХОДИ
ДЯЛ O3
СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА
ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА O3 01
O3 01 01

Длъжностни лица и срочно наети служители

O3 01 01 01 Възнаграждения и надбавки
Едногодишни бюджетни кредити

15 695 000

17 646 000

15 385 662,36

98,03

80 000

84 000

38 872,07

48,59

Едногодишни бюджетни кредити

2 100 000

2 060 000

1 779 322,63

84,73

Статия O3 01 01 — Общо

17 875 000

19 790 000

17 203 857,06

96,25

Едногодишни бюджетни кредити

16 072 000

10 420 000

11 022 704,33

68,58

138 000

153 000

166 226,48

120,45

16 000

16 000

24 623,05

153,89

Едногодишни бюджетни кредити

64 000

64 000

76 140,33

118,97

Едногодишни бюджетни кредити

4 000

4 000

268,—

6,70

Статия O3 01 03 — Общо

222 000

237 000

267 257,86

120,39

O3 01 01 02 Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения
Едногодишни бюджетни кредити
O3 01 01 03 Управление на персонала и политика за човешките ресурси

O3 01 02

O3 01 03

Външен персонал

Други разходи за управление

O3 01 03 01 Разходи за мисии и представителни разходи
Едногодишни бюджетни кредити
O3 01 03 02 Разходи за срещи, експертни групи конференции
Едногодишни бюджетни кредити
O3 01 03 03 Допълнително обучение и обучение по управление

O3 01 03 04 Вътрешни съвещания
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
Статия
Позиция

O3 01 04

Бюджетен ред

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

Инфраструктура и логистика

O3 01 04 01 Наеми и закупуване
Едногодишни бюджетни кредити

2 264 000

3 867 000

3 794 000,—

167,58

Едногодишни бюджетни кредити

932 000

946 000

946 000,—

101,50

Едногодишни бюджетни кредити

62 000

60 000

59 000,—

95,16

Едногодишни бюджетни кредити

228 000

239 000

750 000,—

328,95

Статия O3 01 04 — Общо

3 486 000

5 112 000

5 549 000,—

159,18

679 000

670 000

667 000,—

98,23

O3 01 04 02 Разходи, свързани със сградите

O3 01 04 03 Оборудване и обзавеждане

O3 01 04 04 Услуги и други оперативни разходи

O3 01 05

Разходи за сигурност и контрол
Едногодишни бюджетни кредити

O3 01 06

Разходи за документация и библиотека
Едногодишни бюджетни кредити

O3 01 07

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

3 380 000

4 298 000

3 539 465,38

104,72

Едногодишни бюджетни кредити

546 000

805 000

327 490,10

59,98

Инфраструктурна политика и управление
Едногодишни бюджетни кредити

O3 01 08

Правни разходи, свързани с разширяването
Едногодишни бюджетни кредити

O3 01 09

Информационни и комуникационни технологии

O3 01 09 01 Информационни системи

O3 01 09 02 Виртуално работно място
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
ГЛАВА O3 10 — РЕЗЕРВИ
Статия
Позиция

O3 01 09

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

(продължение)

O3 01 09 03 Център за данни и услуги за работа в мрежа
Едногодишни бюджетни кредити

910 000

151 000

995 355,66

109,38

Статия O3 01 09 — Общо

4 836 000

5 254 000

4 862 311,14

100,54

ГЛАВА O3 01 — ОБЩО

43 170 000

41 483 000

39 572 130,39

91,67

ГЛАВА O3 10
O3 10 01

Временни бюджетни кредити
Едногодишни бюджетни кредити

O3 10 02

p.m.

p.m.

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА O3 10 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Резерв за непредвидени разходи

Позиция O3 — Общо

43 170 000

41 483 000

39 572 130,39

91,67
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ДЯЛ O3
СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА
ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стp. 1).

O3 01 01

Длъжностни лица и срочно наети служители

O3 01 01 01

Възнаграждения и надбавки
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

15 695 000

Резултат от изпълнението за 2019

17 646 000

15 385 662,36

Забележки
Предишна статия (*частично прехвърлена)
A5 01 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за длъжностни лица и срочно наети
служители, заемащи длъжности от щатното разписание:
— заплати, надбавки и свързани със заплатите плащания,
— осигуровки за злополука, здравни осигуровки и други разходи, свързани със социалното осигуряване,
— осигуровки за безработица на срочно наетите служители и плащания от институцията за придобиване или запазване
на пенсионните им права в тяхната страна на произход,
— различни надбавки и безвъзмездни помощи,
— разходи за корекционните коефициенти, прилагани спрямо възнагражденията на длъжностните лица и срочно
наетите служители, и корекционните коефициенти, прилагани спрямо частта от възнагражденията, прехвърлена в
страна, различна от страната на заетост,
— разходите за актуализиране на трудовите възнаграждения по време на финансовата година.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

2 240 004 3 2 0 2
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O3 01 01

(продължение)

O3 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, преместване и прекратяване на трудовите правоотношения
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

80 000

Резултат от изпълнението за 2019

84 000

38 872,07

Забележки
Предишна статия (*частично прехвърлена)
A5 01 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за длъжностни лица и срочно наети
служители, заемащи длъжности от щатното разписание:
— пътни разходи, дължими на длъжностните и срочно наетите служители (включително техните семейства) при
встъпване в длъжност, напускане на институцията или преместване на нова месторабота,
— надбавки за настаняване и пренастаняване, дължими на длъжностните лица, които трябва да сменят мястото си на
пребиваване при встъпване в длъжност, преместване на нова месторабота и окончателно напускане на работа и
установяване на друго място,
— разходи за преместване, дължими на длъжностните лица, които трябва да сменят мястото си на пребиваване при
встъпване в длъжност, преместване на нова месторабота и окончателно напускане на работа и установяване на
друго място.

O3 01 01 03

Управление на персонала и политика за човешките ресурси
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 100 000

2 060 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 779 322,63

Забележки
Предишна статия и позиция (*частично прехвърлени)
A5 01 02 01*

A5 01 50

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи, свързани с Медицинската служба:
— разходи (заплати, осигуровки и т.н.) за външен персонал, нает по частноправни договори, и за персонал, нает чрез
агенции,
— разходи за персонал, включени в договорите за услуги за извършване на техническа и административна работа и
помощ чрез подизпълнение, както и за интелектуални услуги,
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O3 01 01

(продължение)

O3 01 01 03

(продължение)
Тази статия е предназначена за покриване на:
— финансовото участие на Службата в разходите на центъра за отдих и за други културни и спортни дейности и
инициативи за насърчаване на социалните контакти между служители от различни националности,
— финансовото участие на Службата в разходите за детски градини и ясли,
— разходи за следните категории лица като част от политиката за подпомагане на лица с увреждания:
— активно заети длъжностни лица и временно нает персонал,
— съпруги/съпрузи на активно заети длъжностни лица и временно нает персонал,
— всички деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица.
В рамките на сумите, вписани в бюджета, и след като са предявени всички национални права, дадени в страната на
местожителство или на произход, тези бюджетни средства покриват всички надлежно обосновани немедицински
разходи, които са признати като необходими и са възникнали в резултат на физическия недъг.
Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.

O3 01 02

Външен персонал
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

16 072 000

Бюджетни кредити 2020

10 420 000

Резултат от изпълнението за 2019

11 022 704,33

Забележки
Предишна позиция (*частично прехвърлена)
A5 01 02 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— възнаграждения на договорно наетия персонал (по смисъла на дял IV от Условията за работа), социалноосигу
рителната схема на институцията за договорно наетия персонал, описана в дял IV, и разходи за прилагане на
корекционни коефициенти към възнагражденията на този вид персонал,
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O3 01 02

(продължение)
— разходи (заплати, осигуровки и т.н.) за външен персонал, нает по частноправни договори, и за персонал, нает чрез
агенции,
— разходи за персонал, включени в договорите за услуги за извършване на техническа и административна работа,
допълнителна помощ и интелектуални услуги,
— разходи, свързани с командироването или временното назначаване в Службата на национални държавни служители
или други експерти, и допълнителни разходи, произтичащи от командироването на длъжностни лица в национални
държавни служби или международни организации,
— разходи за всякакви актуализации на възнагражденията през финансовата година.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

5 895 000 3 2 0 2

Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.

O3 01 03

Други разходи за управление

O3 01 03 01

Разходи за мисии и представителни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

138 000

Резултат от изпълнението за 2019

153 000

166 226,48

Забележки
Предишна позиция (*частично прехвърлена)
A5 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— пътни разходи, дневни и допълнителни или извънредни разходи, извършени във връзка с командировки от
персонала, попадащ в обсега на Правилника за длъжностните лица, както и от командировани национални и
международни експерти или длъжностни лица,
— възстановяване на разходи, извършени от лица, които представляват официално Службата (не е възможно
възстановяване на разходи, направени в изпълнение на представителни задължения по отношение на персонала на
Комисията или други институции на Съюза).
Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O3 01 03

(продължение)

O3 01 03 02

Разходи за срещи, експертни групи конференции
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

16 000

Резултат от изпълнението за 2019

16 000

24 623,05

Забележки
Предишна позиция (*частично прехвърлена)
A5 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— пътни, дневни и непредвидени разходи на експерти, които участват в проучвателни и работни групи, както и
разходи по организиране на такива срещи, когато те не са покрити от съществуващата инфраструктура в централите
на институциите или външните офиси (разходите на експертите се възстановяват въз основа на решения на
Комисията),
— различни разходи, свързани с конференции, конгреси и срещи, в които Службата участва или които организира.
Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.

O3 01 03 03

Допълнително обучение и обучение по управление
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

64 000

Резултат от изпълнението за 2019

64 000

76 140,33

Забележки
Предишна позиция (*частично прехвърлена)
A5 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— разходи за обучение с оглед подобряване уменията на персонала, както и качеството на работа и ефективността на
Службата:
— хонорари на експерти, наети за определяне на нуждите от обучение, проектиране, разработване и провеждане на
курсове, както и оценяване и контрол на резултатите,
— хонорари на консултанти в различни области, по-специално организационни методи, управление, стратегии,
качество и управление на персонала,
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O3 01 03

(продължение)

O3 01 03 03

(продължение)
— разходи за участие във външни обучения и членство в съответните професионални организации,
— разходи, свързани с практическите аспекти на организирането на такива курсове, използването на помещения и
транспорт, разходи за храна и настаняване на участниците в курсове в други населени места,
— разходи за обучение, свързани с публикации и информация, подходящи интернет сайтове и закупуване на
оборудване за обучение, записване и лицензи за дистанционно обучение, книги, преса и мултимедийни продукти,
— финансиране на учебни помагала.
Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.

O3 01 03 04

Вътрешни съвещания
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

4 000

Резултат от изпълнението за 2019

4 000

268,—

Забележки
Предишна позиция (*частично прехвърлена)
A5 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за разходи за напитки и храна, сервирани по
специални поводи на вътрешни срещи.
Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.

O3 01 04

Инфраструктура и логистика
Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O3 01 04

(продължение)

O3 01 04 01

Наеми и закупуване
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 264 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 867 000

3 794 000,—

Забележки
Предишна статия (*частично прехвърлена)
A5 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по сградите на Службата и други свързани разходи,
включващи по-специално:
— разходи за закупуване, лизинг или строеж на сгради,
— наем за сгради и земя, различни данъци и използване на възможността за закупуване на заети сгради или части от
сгради, както и наемане на конферентни зали, складови и архивни помещения, гаражи и паркинги,
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

O3 01 04 02

1 657 000 3 2 0 2

Разходи, свързани със сградите
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

932 000

Резултат от изпълнението за 2019

946 000

946 000,—

Забележки
Предишна статия (*частично прехвърлена)
A5 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по сградите на Службата и други свързани разходи,
включващи по-специално:
— застрахователни премии за сгради или части от сгради, заети от Службата,
— разходи за вода, газ, електричество и отопление на сградите или на части от сгради, заети от Службата,
— разходи за поддръжка на помещения, асансьори, парно отопление, климатична инсталация и т.н., разходи за
редовно почистване, включително за закупуване на препарати за поддръжка, миене, пране, химическо чистене и т.
н., както и за пребоядисване, ремонт и консумативи, използвани от службите по поддръжка,
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O3 01 04

(продължение)

O3 01 04 02

(продължение)
— разходи за разделно обработване, складиране и пренасяне на отпадъците,
— ремонтиране и преустройство на сгради, напр. промени в разпределението на помещения, промени в технически
инсталации и други специализирани услуги (ключарски, електротехнически, водопроводни, бояджийски и за
подова настилка), разходи за промени в окабеляването на сградата, разходи за необходимото оборудване (преди
подновяване или сключване на договори за суми, надвишаващи 300 000 EUR и с оглед рационализиране на
разходите, Службата трябва да се консултира с другите институции относно договорните условия (цена, избрана
валута, индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори),

O3 01 04 03

Оборудване и обзавеждане
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

62 000

Резултат от изпълнението за 2019

60 000

59 000,—

Забележки
Предишна статия (*частично прехвърлена)
A5 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по сградите на Службата и други свързани разходи,
включващи по-специално:
— покупка, наемане или лизинг, поддръжка, поправка, монтаж и подновяване на техническо оборудване и
инсталации,
— закупуване, наемане, поддръжка и поправка на обзавеждане,
— покупка, наемане, поддръжка и поправки на превозни средства,
— различни видове застраховки (по-специално „Гражданска отговорност“ и застраховане срещу кражба).
O3 01 04 04

Услуги и други оперативни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

228 000

Забележки
Предишна статия (*частично прехвърлена)
A5 01 03*

Резултат от изпълнението за 2019

239 000

750 000,—
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O3 01 04

(продължение)

O3 01 04 04

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по сградите на Службата и други свързани разходи,
включващи по-специално:
— преместване и реорганизации на отдели; приемане, складиране, доставка на оборудване, мебелировка и офис
консумативи,
— разходи за закупуване на хартия, пликове, офис консумативи и консумативи за печатниците и за отпечатване,
извършено от външни доставчици на услуги,
— пощенски и куриерски разходи за обикновена поща, разходи за пощенски и други пратки, изпратени по въздушен,
земен, воден и железопътен транспорт, както и за вътрешната поща на Службата,
— разходи за работно оборудване, и по-специално за:
— закупуване на униформи (основно за куриери, шофьори и персонала в ресторантите и кафенетата),
— закупуване и почистване на работно облекло за персонала в работилниците, както и за персонала, извършващ
дейност, за която е необходима защита срещу лошо или студено време, прекомерно износване и замърсяване на
дрехите,
— закупуване или възстановяване на разходите за оборудване, което може да се окаже необходимо съгласно
директиви 89/391/ЕИО и 90/270/ЕИО,
— други оперативни разходи, които не са изрично споменати по-горе.

O3 01 05

Разходи за сигурност и контрол
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

679 000

Резултат от изпълнението за 2019

670 000

667 000,—

Забележки
Предишна статия (*частично прехвърлена)
A5 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по сградите на Службата и други свързани разходи,
включващи по-специално:
— разходи за физическата и материалната сигурност на лица и имущество, и по-специално договори за охрана на
сгради, договори за поддръжка на охранителни инсталации и разходи за закупуване на дребни елементи на
оборудване,
— разходи, свързани със здравето и безопасността на работното място, и по-специално за закупуване, наемане и
поддръжка на противопожарно оборудване, за подмяна на оборудването на служителите, отговорни за
противопожарната защита, и разходи за регламентирани противопожарни инспекции,
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O3 01 05

(продължение)
Преди подновяване или сключване на договори на стойност над 300 000 EUR и с цел рационализиране на разходите
Службата трябва да се консултира с другите институции относно условията (цена, избрана валута, индексиране,
продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори.
Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).

O3 01 06

Разходи за документация и библиотека
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
A5 01 60

Тази статия е предназначена за покриване на разходи за създаване и развитие на вътрешния сайт на Комисията (My
IntraComm), за абонамент за информационни услуги чрез телетекст, разходи за подвързване и други разходи,
необходими за съхранението на справочни публикации и периодични издания, разходи за абонамент за вестници и
специализирани периодични издания и за закупуване на публикации и технически заглавия, свързани с дейностите на
Службата.

O3 01 07

Инфраструктурна политика и управление
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия (*частично прехвърлена)
A5 01 51*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обичайни текущи разходи и разходи за преустройство на
ресторанти, кафенета и столови.
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O3 01 08

Правни разходи, свързани с разширяването
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия (*частично прехвърлена)
A5 01 51*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетения, които трябва да се поемат от Службата, и такива,
произтичащи от гражданската отговорност, както и разходи, свързани с определени случаи, в които е справедливо да се
изплати компенсация, без да е налице съдебен иск.

O3 01 09

Информационни и комуникационни технологии
Правно основание
Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и
информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 6, 11.1.2017 г., стр. 40).
Решение (ЕС, Евратом) 2018/559 на Комисията от 6 април 2018 г. относно установяване на правилата за прилагане на
член 6 от Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията относно сигурността на комуникационните и
информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 93, 11.4.2018 г., стр. 4).
Задачи, които произтичат от прерогативите на Комисията на институционално равнище, както е предвидено в
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

O3 01 09 01

Информационни системи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

3 380 000

Забележки
Предишна статия (*частично прехвърлена)
A5 01 03*

Бюджетни кредити 2020

4 298 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 539 465,38
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O3 01 09

(продължение)

O3 01 09 01

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за информационните системи (т.е приложенията) на
Службата и свързаните с тях разходи. Той обхваща разходите за бизнес софтуер, както и за разработване, управление и
експлоатация на приложения за Службата. Включват се по-конкретно:
— разработване на информационни системи: ресурсите, участващи в услугите по анализ, проектиране, разработване,
кодиране, изпитване и пакетиране, свързани с проекти за разработване на приложения,
— помощ във връзка с информационни системи и поддръжка на информационни системи: операциите, помощта,
отстраняването на проблеми и малките подобрения, свързани със съществуващи приложения,
— закупуване на бизнес софтуер: разходите за софтуер, включително за лицензиране, поддръжка и помощ, свързани
със закупуването на готов софтуер,
— управление на информационни системи: разходите, свързани с управлението, администрирането и планирането на
информационни технологии, включително разходите за помощ във връзка с изпълнителното управление,
стратегическото управление, корпоративната архитектура, финансирането за информационни технологии и
управлението на доставчиците.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

O3 01 09 02

3 735 000 3 2 0 2

Виртуално работно място
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

546 000

Резултат от изпълнението за 2019

805 000

327 490,10

Забележки
Предишна статия (*частично прехвърлена)
A5 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за информационни системи и поддръжка за крайните
потребители. Той обхваща разходите за закупуване, изграждане, управление и експлоатация на изчислителни
устройства за крайни потребители, както и за оказване на централизирана помощ на крайни потребители в Службата.
Включват се по-конкретно:
— персонална изчислителна инфраструктура: клиентски физически настолни компютри, преносими лаптопи, тънки
клиентски устройства, периферни устройства (включително монитори, показалки и свързани персонални
принтери), използвани от хора за работа,
— мобилни устройства: клиентски таблети, смартфони и приложения, използвани от хора за работа,
— софтуер за крайни потребители: клиентски софтуер, използван за създаване и споделяне на документи и друго
съдържание, както и за колективна работа по документи и друго съдържание, като електронна поща, комуникации,
текстови съобщения, текстообработка, електронни таблици, презентации, настолна издателска система и графики,
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O3 01 09

(продължение)

O3 01 09 02

(продължение)
— мрежови принтери: например свързани към мрежа персонални принтери, мастиленоструйни принтери, лазерни
принтери, принтери за колективно използване или за използване в копирни зали и др.,
— конферентно оборудване и адио- и видеооборудване: оборудване за аудио- и видеоконферентна връзка, използвано
обикновено в конферентни зали и специални зали за телеприсъствие с цел комуникация между служителите,
— служба за ИТ помощ (helpdesk): ресурси в централизирана служба за помощ от първо ниво, които се занимават с
искания за помощ от потребителите, отговарят на въпроси и разрешават проблеми,
— служба за помощ на място: местни ресурси, които оказват помощ на място за преместване, добавяне, промени и
практическо разрешаване на проблеми.

O3 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

910 000

Резултат от изпълнението за 2019

151 000

995 355,66

Забележки
Предишна статия (*частично прехвърлена)
A5 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със съоръженията и комуникационните
услуги в центъра за данни, както и със сигурността на информационните технологии и съответствието им с
изискванията. Той обхваща по-специално:
— съоръжения в центъра за данни: специални съоръжения в центъра за данни, предназначени за помещаване и защита
на критично ИТ оборудване, включително пространството, захранването, контрола на средата, рафтовете, кабелите и
техническата поддръжка от типа smart hands; това включва и други съоръжения, като например компютърни зали
и шкафове за помещаване на ИТ оборудване в централи, центрове за обаждания или други офис сгради с общо
предназначение,
— изчисления на място и в облак; това включва:
— сървъри: физически и виртуални сървъри, работещи под различни операционни системи; включват се хардуерът,
софтуерът и помощните услуги,
— интегрирана инфраструктура: специални уреди, предоставящи в едно устройство възможности за изчисления,
съхранение на данни и работа в мрежа,
— мейнфрейм: традиционни мейнфрейм компютри и операции, функциониращи под стари операционни системи,
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O3 01 09

(продължение)

O3 01 09 03

(продължение)
— съхранение на данни на място и в облак: централизирано съхранение на данни и сигурно запазване на информация
и данни, които могат да бъдат извлечени по-късно. Могат да бъдат съхранявани данни за приложни програми и
кодове, бази данни, файлове, медии, електронна поща и други форми на информация. Включват се оборудването и
софтуерът за онлайн съхранение (за разпределената изчислителна инфраструктура) и офлайн съхранение (за архиви,
резервни копия и възстановяване за нуждите по отношение на загубата на данни, на увреждането на данни, на
възстановяването при бедствия и на съответствието с изискванията),

— мрежа: оборудване за данни и гласово оборудване заедно с преносните средства за свързване на системите и хората и
за даване на възможност на хората да разговарят; това включва:

— LAN/WAN: физическа и безжична локална мрежа, свързваща оборудване в основните центрове за данни, както
и крайни потребители в работните зони в офисите с по-широките мрежи на организацията, и WAN оборудване
и помощни услуги за пряка връзка между центровете за данни, офисите и трети страни,

— глас: гласови ресурси, които позволяват или разпространяват гласови услуги чрез оборудване на място,
включително PBX, VoIP, гласова поща и телефонни слушалки,

— пренос на данни: вериги на мрежи за данни и свързани с тях съоръжения и услуги за достъп; включват се
отделните и виртуалните мрежи за данни и достъпът до интернет, както и използването, свързано с мобилни
връзки, и друг пренос на данни въз основа на фактуриране в зависимост от използването, и вериги на гласови
мрежи и свързани с тях съоръжения и услуги за достъп, както и използването, свързано със стандартни
телефонни обаждания. Преносът на глас и преносът на данни могат да включват наземни и други (напр.
сателитни) технологии,

— платформа: разходи, свързани с разпределени и мейнфрейм бази данни и с мидълуер системи. Разходите включват
софтуер и инструменти за управление на бази данни, както и външни услуги,

— изпълнение: разходи за наблюдение, поддръжка, управление и извършване на ИТ операции; това включва:

— управление на ИТ услуги: ресурсите, участващи в дейностите по управление на инцидентите, проблемите и
промените в рамките на процеса на управление на ИТ услуги (без службата за помощ от първо ниво),

— управление на програми, продукти и проекти: ресурсите, участващи в управлението на и помощта за проекти,
свързани с ИТ, и/или в непрекъснатото разработване на продукти в рамките на бизнес и основани на ИТ
инициативи,

— управление на клиентите: ресурсите (акаунт мениджърите), съобразени с направленията на дейност и имащи за
задача да разберат нуждите, свързани с дейността, и да осъществяват комуникацията във връзка с ИТ продукти
и услуги и със състоянието на ИТ проекти,

— оперативен център: централизираните ИТ ресурси в оперативния център, включително наблюдение и намеса,
напр. мрежов оперативен център, глобален оперативен център,
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O3 01 09

(продължение)

O3 01 09 03

(продължение)
— сигурност, съответствие с изискванията, възстановяване при бедствия: разходите за определяне, установяване,
прилагане и измерване във връзка със сигурността, съответствието с изискванията и подготвеността за
възстановяване при бедствия; това включва:
— сигурност: ресурсите в областта на ИТ сигурността и киберсигурността, участващи в определянето на
политиката, процесите и средствата, в измерването на съответствието с изискванията, в реагирането при
нарушения на сигурността и в гарантирането на оперативната сигурност в реално време, като например
сканиране за уязвими места, управление на защитни стени, системи за предотвратяване на проникване и
управление на информацията и на събитията във връзка със сигурността,
— съответствие с изискванията: ресурсите в областта на ИТ съответствието с изискванията, участващи в
определянето на политиката, в определянето на мерки за контрол и в измерването на съответствието с
приложимите правни и други изисквания,
— възстановяване при бедствия: ресурсите в областта на ИТ възстановяването при бедствия, участващи в
определянето на политиката за възстановяване при бедствия и на процесите и средствата, специални
съоръжения за аварийно превключване, извършване на изпитвания в областта на възстановяването при бедствия,
— инфраструктура за ИТ управление (включително логистика): разходите, свързани с управлението, администрирането
и планирането на ИТ инфраструктура; включват се разходите за помощ във връзка с изпълнителното управление,
стратегическото управление, корпоративната архитектура, финансирането за информационни технологии и
управлението на доставчиците.

ГЛАВА O3 10 — РЕЗЕРВИ
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стp. 1).

O3 10 01

Временни бюджетни кредити
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
A5 10 01

Бюджетните кредити, вписани в тази глава, са временни и могат да бъдат използвани само след прехвърлянето си към
други глави в съответствие с процедурата, предвидена за тази цел във Финансовия регламент.
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

ГЛАВА O3 10 — РЕЗЕРВИ (продължение)
O3 10 02

Резерв за непредвидени разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна статия
A5 10 02

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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ПРИХОДИ
ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията

3001

Специални налози върху възнагражденията

3 204 000

Статия 3 0 0 — Общо

301

Вноски в пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала в пенсионноосигурителната схема

585 000

p.m.

0,—

3 789 000

p.m.

0,—

5 739 000

Статия 3 0 1 — Общо

5 739 000

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

9 528 000

p.m.

0,—

Позиция 3 — Общо

9 528 000

p.m.

0,—

% 2019/2021
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

3 204 000

Забележки
Тези приходи обхващат всички постъпления от данъка върху заплатите, възнагражденията и надбавките на
длъжностните лица и другите служители, удържан месечно от заплатите на персонала на Службата.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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 (OВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).
Актове за справка
Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

3001

Специални налози върху възнагражденията
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

585 000

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тези приходи обхващат всички постъпления от временната вноска от възнаграждения на длъжностни лица и други
служители в активна заетост, удържана месечно от заплатите на персонала на Службата.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)
301

Вноски в пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала в пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

5 739 000

Забележки
Тези приходи обхващат всички вноски, удържани всеки месец от заплатите на персонала на Службата в съответствие с
член 83, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и използвани за финансиране на пенсионноосигурителната
схема.
Актове за справка
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 6 6 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 6 6
668

Други вноски и възстановявания — целеви приходи

% 2019/2021
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ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ
668

Други вноски и възстановявания — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тази статия е предназначена за вписване на всички приходи, които
не са предвидени в другите части на дял 6 и които се използват за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за
финансиране на разходите, за които са разпределени тези приходи.
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

РАЗХОДИ
ДЯЛ O4
СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ
ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА O4 01
O4 01 01

Длъжностни лица и срочно наети служители

O4 01 01 01 Възнаграждения и надбавки
Едногодишни бюджетни кредити

36 045 000

36 876 000

33 692 576,47

93,47

275 000

286 000

226 445,99

82,34

O4 01 01 02 Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения
Едногодишни бюджетни кредити
O4 01 01 03 Политика за човешките ресурси и управление на персонала
Едногодишни бюджетни кредити

O4 01 02

p.m.

p.m.

0,—

Статия O4 01 01 — Общо

36 320 000

37 162 000

33 919 022,46

93,39

Едногодишни бюджетни кредити

19 365 000

18 574 000

18 381 210,85

94,92

Едногодишни бюджетни кредити

12 882 000

13 358 000

13 946 378,66

108,26

Статия O4 01 02 — Общо

32 247 000

31 932 000

32 327 589,51

100,25

124 000

138 000

164 600,—

132,74

2 000

2 000

3 850,—

192,50

262 000

262 000

275 000,—

104,96

Външен персонал

O4 01 02 01 Външен персонал — OIB

O4 01 02 02 Външен персонал — Детски заведения

O4 01 03

Други разходи за управление

O4 01 03 01 Разходи за командировки и представителни разходи
Едногодишни бюджетни кредити
O4 01 03 02 Разходи за срещи, експертни групи и конференции
Едногодишни бюджетни кредити
O4 01 03 03 Допълнително обучение и обучение по управление
Едногодишни бюджетни кредити
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
Статия
Позиция

O4 01 03

Бюджетен ред

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

(продължение)

O4 01 03 04 Вътрешни срещи

O4 01 04

Едногодишни бюджетни кредити

13 000

13 000

20 553,71

158,11

Статия O4 01 03 — Общо

401 000

415 000

464 003,71

115,71

Едногодишни бюджетни кредити

6 138 000

6 053 000

5 957 000,—

97,05

Едногодишни бюджетни кредити

1 562 000

1 557 000

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

106 000

106 000

1 625 417,72

1 533,41

Едногодишни бюджетни кредити

674 000

693 000

1 818 654,87

269,83

Статия O4 01 04 — Общо

8 480 000

8 409 000

9 401 072,59

110,86

1 137 000

1 136 000

1 084 068,56

95,34

p.m.

p.m.

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

1 562 477

2 429 000

Инфраструктура и логистика

O4 01 04 01 Наеми и закупуване

O4 01 04 02 Разходи за сгради

O4 01 04 03 Оборудване и обзавеждане

O4 01 04 04 Услуги и други оперативни разходи

O4 01 05

Разходи за сигурност и контрол
Едногодишни бюджетни кредити

O4 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи
Едногодишни бюджетни кредити

O4 01 07

O4 01 08

O4 01 09

Политика за инфраструктурата и управление на
инфраструктурата

Правни разходи

Информационни и комуникационни технологии

O4 01 09 01 Информационни системи
Едногодишни бюджетни кредити

1 557 265,91

99,67
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
ГЛАВА O4 10 — РЕЗЕРВИ
Статия
Позиция

O4 01 09

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

(продължение)

O4 01 09 02 Виртуално работно място
Едногодишни бюджетни кредити

1 573 000

1 714 000

256 985,84

16,34

Едногодишни бюджетни кредити

2 619 000

322 000

1 668 990,29

63,73

Статия O4 01 09 — Общо

5 754 477

4 465 000

3 483 242,04

60,53

ГЛАВА O4 01 — ОБЩО

84 339 477

83 519 000

80 678 998,87

95,66

O4 01 09 03 Център за данни и услуги за работа в мрежа

ГЛАВА O4 10
O4 10 01

Временни бюджетни кредити
Едногодишни бюджетни кредити

O4 10 02

p.m.

p.m.

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА O4 10 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Резерв за непредвидени разходи

Позиция O4 — Общо

84 339 477

83 519 000

80 678 998,87

95,66
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ДЯЛ O4
СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ
ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

O4 01 01

Длъжностни лица и срочно наети служители

O4 01 01 01

Възнаграждения и надбавки
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

36 045 000

Резултат от изпълнението за 2019

36 876 000

33 692 576,47

Забележки
Предишна статия (* прехвърлена частично)
A6 01 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за длъжностни лица и срочно наети
служители, заемащи длъжности от щатното разписание:
— заплати, надбавки и плащания, свързани със заплатите,
— осигуряване за злополука и за болест и други разходи за социално осигуряване,
— осигуряване за безработица за срочно наетите служители и плащания от институцията за придобиване или
запазване на пенсионни права в тяхната държава на произход,
— различни надбавки и безвъзмездни помощи,
— разходи за корекционните коефициенти, прилагани към възнагражденията на длъжностните лица и срочно наетите
служители, и за корекционните коефициенти, прилагани към частта от възнагражденията, прехвърлена в държава,
различна от държавата по месторабота,
— разходи за актуализиране на възнагражденията през финансовата година.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

1 000 000 3 2 0 2
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O4 01 01

(продължение)

O4 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, преместване и прекратяване на трудовите правоотношения
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

275 000

Резултат от изпълнението за 2019

286 000

226 445,99

Забележки
Предишна статия (* прехвърлена частично)
A6 01 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за длъжностни лица и срочно наети
служители, заемащи длъжности от щатното разписание:
— пътни разноски, дължими на длъжностните и срочно наетите служители (включително техните семейства) при
встъпване в длъжност, напускане на институцията или преместване на нова месторабота,
— надбавки за настаняване и пренастаняване, дължими на длъжностните лица, които трябва да променят местопреби
ваването си при встъпване в длъжност, при преместване на ново място на работа и при окончателно напускане на
работа и установяване на друго място,
— разноски за пренасяне, дължими на длъжностните лица, които трябва да променят местопребиваването си при
встъпване в длъжност, при преместване на ново място на работа и при окончателно напускане на работа и
установяване на друго място.

O4 01 01 03

Политика за човешките ресурси и управление на персонала
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
A6 01 50

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— финансовото участие на Службата в разходите на центъра за отдих и за други културни и спортни дейности и
инициативи за насърчаване на социалните контакти между служители от различни националности,
— участието на Службата в разходите за детски ясли и градини,
— разходи за следните категории лица като част от политиката за подпомагане на лица с увреждания:
— длъжностни лица и срочно наети служители в активна заетост,
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O4 01 01

(продължение)

O4 01 01 03

(продължение)
— съпруги/съпрузи на длъжностни лица и срочно наети служители в активна заетост,
— всички деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица.
В рамките на сумите, вписани в бюджета, и след като са предявени всички национални права, предоставени в държавата
на пребиваване или на произход, този бюджетен кредит покрива всички надлежно обосновани немедицински разходи,
които са признати като необходими и са възникнали в резултат на увреждането.

O4 01 02

Външен персонал

O4 01 02 01

Външен персонал — OIB
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

19 365 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

18 574 000

18 381 210,85

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
A6 01 02 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— възнаграждения на договорно наетия персонал (по смисъла на дял IV от Условията за работа), социалноосигу
рителната схема на институцията за договорно наетия персонал, описана в дял IV, и разходи за прилагане на
корекционни коефициенти към възнагражденията на този вид персонал,
— разходи (възнаграждения, осигуровки и т.н.), извършени от външен персонал по частноправни договори и за
персонал, нает чрез агенции,
— разходи за персонал, включени в договорите за услуги за извършване на техническа и административна работа,
допълнителна помощ и интелектуални услуги,
— разходи, свързани с командироването или временното назначаване в Службата на национални държавни служители
или други експерти, и допълнителни разходи, произтичащи от командироването на длъжностни лица в национални
държавни служби или международни организации,
— разходи за всякакви актуализации на възнагражденията през финансовата година.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

3 000 000 3 2 0 2
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O4 01 02

(продължение)

O4 01 02 01

(продължение)
Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.

O4 01 02 02

Външен персонал — Детски заведения
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

12 882 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

13 358 000

13 946 378,66

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
A6 01 02 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— възнаграждения на договорно наетия персонал (по смисъла на дял IV от Условията за работа), социалноосигу
рителната схема на институцията за договорно наетия персонал, описана в дял IV, и разходи за прилагане на
корекционни коефициенти към възнагражденията на този вид персонал,
— разходи (възнаграждения, осигуровки и т.н.), извършени от външен персонал по частноправни договори и за
персонал, нает чрез агенции,
— разходи за персонал, включени в договорите за услуги за извършване на техническа и административна работа,
допълнителна помощ и интелектуални услуги,
— разходи, свързани с командироването или временното назначаване в Службата на национални държавни служители
или други експерти, и допълнителни разходи, произтичащи от командироването на длъжностни лица в национални
държавни служби или международни организации,
— разходи за всякакви актуализации на възнагражденията през финансовата година.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

7 000 000 3 2 0 2

Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O4 01 03

Други разходи за управление

O4 01 03 01

Разходи за командировки и представителни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

124 000

Резултат от изпълнението за 2019

138 000

164 600,—

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
A6 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— пътни разноски, дневни надбавки и допълнителни или извънредни разходи, извършени във връзка с командировки
от персонала, попадащ в обхвата на Правилника за длъжностните лица, както и от командировани национални и
международни експерти или длъжностни лица,
— възстановяване на разходи, извършени от лица, които представляват официално Службата (не е възможно
възстановяване на разходи, направени в изпълнение на представителни задължения по отношение на персонала на
Комисията или други институции на Съюза).
Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.

O4 01 03 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 000

3 850,—

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
A6 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— пътни, дневни и непредвидени разходи на експерти, които участват в проучвателни и работни групи, както и
разходи по организиране на такива срещи, когато те не са покрити от съществуващата инфраструктура в централите
на институциите или външните офиси (разходите на експертите се възстановяват въз основа на решения на
Комисията),
— различни разходи, свързани с конференции, конгреси и срещи, в които Службата участва,
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O4 01 03

(продължение)

O4 01 03 02

(продължение)
— разходи за специализирани проучвания и консултации, възложени на висококвалифицирани експерти (физически
или юридически лица), когато Службата не разполага с подходящ персонал за извършване на такива проучвания.
Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.

O4 01 03 03

Допълнително обучение и обучение по управление
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

262 000

Резултат от изпълнението за 2019

262 000

275 000,—

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
A6 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— разходи за обучение с оглед подобряване уменията на персонала, както и качеството на работа и ефективността на
Службата:
— хонорари на експерти, наети за определяне на нуждите от обучение, проектиране, разработване и провеждане на
курсове, както и оценяване и контрол на резултатите,
— хонорари на консултанти в различни области, по-специално организационни методи, управление, стратегии,
качество и управление на персонала,
— разходи за участие във външни обучения и членство в съответните професионални организации,
— разходи, свързани с практическите аспекти на организирането на такива курсове, помещенията, транспорта, храната
и настаняването на участниците в курсове в други населени места,
— разходи за обучение, свързани с публикации и информация, подходящи интернет сайтове и закупуване на
оборудване за обучение, записване и лицензи за дистанционно обучение, книги, преса и мултимедийни продукти,
— финансиране на учебни помагала.
Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O4 01 03

(продължение)

O4 01 03 04

Вътрешни срещи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

13 000

Резултат от изпълнението за 2019

13 000

20 553,71

Забележки
Предишна позиция (* прехвърлена частично)
A6 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за напитки и храна, сервирани по специални поводи на
вътрешни срещи.
Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.

O4 01 04

Инфраструктура и логистика
Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).

O4 01 04 01

Наеми и закупуване
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

6 138 000

Бюджетни кредити 2020

6 053 000

Резултат от изпълнението за 2019

5 957 000,—

Забележки
Предишна статия (* прехвърлена частично)
A6 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по сградите на Службата и други свързани разходи,
включващи по-специално:
— разходи за закупуване, наем с възможност за закупуване или строеж на сгради,

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1309

СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O4 01 04

(продължение)

O4 01 04 01

(продължение)
— разходи за наем и лизинг във връзка със сгради, както и за наемане на конферентни зали, складове, гаражи и
паркинги.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

O4 01 04 02

500 000 3 2 0 2

Разходи за сгради
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 562 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

1 557 000

0,—

Забележки
Предишна статия (* прехвърлена частично)
A6 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по сградите на Службата и други свързани разходи,
включващи по-специално:
— застрахователни премии за сгради или части от сгради, заети от Службата,
— различни видове застраховки,
— разходи за вода, газ, електричество и отопление на сградите или на части от сгради, заети от Службата,
— разходи за поддръжка на помещения, асансьори, централно отопление, климатични инсталации и т.н.; разходи за
редовно почистване, включително а закупуване на препарати за поддръжка, миене, пране, химическо чистене и т.н.,
както и за пребоядисване, ремонт и консумативи, използвани от службите по поддръжка,
— разходи за разделно обработване, складиране и изнасяне на отпадъците,
— ремонтиране и преустройство на сгради, напр. промени в разпределението на помещения, промени в технически
инсталации и други специализирани услуги (ключарски, електротехнически, водопроводни, бояджийски и за
подова настилка), разходи за промени в окабеляването на сградата, разходи за необходимото оборудване (преди
подновяване или сключване на договори на стойност над 300 000 EUR и с цел рационализиране на разходите
Службата трябва да се консултира с другите институции относно условията (цена, избрана валута, индексиране,
продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори),
— разходи за физическата и материалната сигурност на лица и имущество, и по-специално договори за охрана на
сгради, договори за поддръжка на охранителни инсталации и разходи за закупуване на дребни елементи на
оборудване (преди подновяване или сключване на договори на стойност над 300 000 EUR и с цел
рационализиране на разходите Службата трябва да се консултира с другите институции относно условията (цена,
избрана валута, индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори),
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O4 01 04

(продължение)

O4 01 04 02

(продължение)
— разходи, свързани със здравето и безопасността на работното място, и по-специално за закупуване, наемане и
поддръжка на противопожарно оборудване, за подмяна на оборудването на служителите, отговорни за
противопожарната защита, и разходи за регламентирани противопожарни инспекции (преди подновяване или
сключване на договори на стойност над 300 000 EUR и с цел рационализиране на разходите Службата трябва да се
консултира с другите институции относно условията (цена, избрана валута, индексиране, продължителност, други
клаузи), постигнати от тях при подобни договори),
— разходи за юридически, финансови и технически консултантски услуги преди придобиване, наемане или строеж на
сгради,
— други разходи по сградите, и по-специално такси за управлението на сгради с множество наематели, разходи за
експертни оценки за състоянието на имуществото и такси за комунални услуги (събиране на отпадъци и т.н.),
— такси за техническа помощ при големи преустройства на сгради и помещения.

O4 01 04 03

Оборудване и обзавеждане
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

106 000

Резултат от изпълнението за 2019

106 000

1 625 417,72

Забележки
Предишна статия (* прехвърлена частично)
A6 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по сградите на Службата и други свързани разходи,
включващи по-специално:
— покупка, наемане или лизинг, поддръжка, поправка, монтаж и подновяване на техническо оборудване и
инсталации,
— закупуване, наемане, поддръжка и поправка на обзавеждане,
— покупка, наемане, поддръжка и поправки на превозни средства,
— преместване и реорганизации на отдели; приемане, складиране, доставка на оборудване, мебелировка и офис
консумативи.
O4 01 04 04

Услуги и други оперативни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

674 000

Резултат от изпълнението за 2019

693 000

1 818 654,87
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O4 01 04

(продължение)

O4 01 04 04

(продължение)
Забележки
Предишна статия (* прехвърлена частично)
A6 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по сградите на Службата и други свързани разходи,
включващи по-специално:
— разходи за работно оборудване, и по-специално за:
— закупуване на униформи (основно за куриери, шофьори и ресторантьорски персонал),
— закупуване и почистване на работно облекло за персонала в работилниците, както и за персонала, извършващ
дейност, за която е необходима защита срещу лошо или студено време, прекомерно износване и замърсяване на
дрехите,
— закупуване или възстановяване на разходите за оборудване, което може да се окаже необходимо съгласно
директиви 89/391/ЕИО и 90/270/ЕИО,
— преместване и реорганизации на отдели (приемане, складиране, доставка) във връзка с оборудване, мебелировка и
офис консумативи,
— разходи за закупуване на хартия, пликове, офис консумативи и консумативи за печатниците и за отпечатване,
извършено от външни доставчици на услуги,
— пощенски и куриерски разходи, за пощенски и други пратки, изпратени с въздушен, воден и железопътен
транспорт, както и за вътрешната поща на Службата,
— други оперативни разходи, които не са изрично споменати по-горе.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).

O4 01 05

Разходи за сигурност и контрол
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 137 000

Забележки
Предишна статия (* прехвърлена частично)
A6 01 03*

Бюджетни кредити 2020

1 136 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 084 068,56
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O4 01 05

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по сградите на Службата и други свързани разходи,
включващи по-специално:
— разходи за физическата и материалната сигурност на лица и имущество, и по-специално договори за охрана на
сгради, договори за поддръжка на охранителни инсталации и разходи за закупуване на дребни елементи на
оборудване,
— разходи, свързани със здравето и безопасността на работното място, и по-специално за закупуване, наемане и
поддръжка на противопожарно оборудване, за подмяна на оборудването на служителите, отговорни за
противопожарната защита, и разходи за регламентирани противопожарни инспекции,

Преди подновяване или сключване на договор за суми, надвишаващи 300 000 EUR и с оглед рационализиране на
разходите, Службата трябва да се консултира с другите институции относно договорните условия (цена, избрана
валута, индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори.
Правно основание

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

Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).

O4 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки

Предишна статия
A6 01 60

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за създаване и развитие на вътрешния сайт на
Комисията (My IntraСomm), за издаване на вътрешноведомствения месечник Commission en direct и за абонамент за
информационни услуги чрез телетекст; разходите за подвързване и други разходи, необходими за съхранението на
книги и публикации; разходите за абонамент за вестници, специализирани периодични издания, държавни вестници,
парламентарни документи, статистики за външната търговия, доклади на информационни агенции и различни други
специализирани публикации, както и за закупуване на публикации и технически трудове, свързани с дейностите на
Службата.
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O4 01 07

Политика за инфраструктурата и управление на инфраструктурата
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия (* прехвърлена частично)
A6 01 51*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обичайни текущи разходи и разходи за преустройство за
ресторанти, закусвални и столови.

O4 01 08

Правни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия (* прехвърлена частично)
A6 01 51*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетения, които трябва да се поемат от Службата, и такива,
произтичащи от гражданската отговорност, както и разходи, свързани с определени случаи, в които е справедливо да се
изплати компенсация, без да е налице съдебен иск.

O4 01 09

Информационни и комуникационни технологии
Правно основание
Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и
информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 6, 11.1.2017 г., стр. 40).
Решение (ЕС, Евратом) 2018/559 на Комисията от 6 април 2018 г. относно установяване на правилата за прилагане на
член 6 от Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията относно сигурността на комуникационните и
информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 93, 11.4.2018 г., стр. 4).
Задачи, произтичащи от прерогативите на Комисията на институционално равнище, съгласно Регламент (ЕС, Евратом)
2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС)
№ 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение
№ 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O4 01 09

(продължение)

O4 01 09 01

Информационни системи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 562 477

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

2 429 000

1 557 265,91

Забележки
Предишна статия (* прехвърлена частично)
A6 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на информационните системи (т.е. приложенията) на Службата и
свързаните с тях разходи. Той обхваща разходите за бизнес софтуер, както и за разработване, управление и
експлоатация на приложения за Службата. Бюджетният кредит покрива по-специално:
— разработване на информационни системи: ресурсите, участващи в услугите по анализ, проектиране, разработване,
кодиране, изпитване и пакетиране, свързани с проекти за разработване на приложения,
— помощ във връзка с информационни системи и поддръжка на информационни системи: операциите, помощта,
отстраняването на проблеми и малките подобрения, свързани със съществуващи приложения,
— закупуване на бизнес софтуер: разходите за софтуер, включително за лицензиране, поддръжка и помощ, свързани
със закупуването на готов софтуер,
— управление на информационни системи: разходите, свързани с управлението, администрирането и планирането на
информационни технологии, включтелно разходите за помощ във връзка с изпълнителното управление,
стратегическото управление, корпоративната архитектура, финансирането за информационни технологии и
управлението на доставчиците.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответна статия или позиция от приходната част).
Други целеви приходи

O4 01 09 02

524 200 3 2 0 2

Виртуално работно място
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 573 000

Забележки
Предишна статия (* прехвърлена частично)
A6 01 03*

Бюджетни кредити 2020

1 714 000

Резултат от изпълнението за 2019

256 985,84
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O4 01 09

(продължение)

O4 01 09 02

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за изчислителни устройства за крайни потребители и
за оказването на помощ на крайни потребители. Той обхваща разходите за закупуване, изграждане, управление и
експлоатация на изчислителни устройства за крайни потребители, както и за оказване на централизирана помощ на
крайни потребители в Комисията. Включват се по-конкретно:
— персонална изчислителна инфраструктура: клиентски физически настолни компютри, преносими лаптопи, тънки
клиентски устройства, периферни устройства (включително монитори, показалки и свързани персонални
принтери), използвани от хора за работа,
— мобилни устройства: клиентски таблети, смартфони и приложения, използвани от лица за извършване на работа,
— софтуер за крайни потребители: клиентски софтуер, използван за създаване и споделяне на документи и друго
съдържание, както и за колективна работа по документи и друго съдържание, като електронна поща, комуникации,
текстови съобщения, текстообработка, електронни таблици, презентации, настолна издателска система, и графики,
— мрежови принтери: например свързани към мрежа персонални принтери, мастиленоструйни принтери, лазерни
принтери, принтери за колективно използване или за използване в копирни зали и др.,
— конферентно оборудване и адио- и видеооборудване: оборудване за аудио- и видеоконферентна връзка, използвано
обикновено в конферентни зали и специални зали за телеприсъствие с цел комуникация между служителите;
— служба за ИТ помощ (helpdesk): ресурси в централизирана служба за помощ от първо ниво, които се занимават с
искания за помощ от потребителите, отговарят на въпроси и разрешават проблеми,
— служба за помощ на място: местни ресурси, които оказват помощ на място за преместване, добавяне, промени и
практическо разрешаване на проблеми,
— разходи, свързани с опазването на здравето и безопасността на хората на работното място, и по-специално за
закупуване, наемане и поддръжка на пожарогасително оборудване.

O4 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

2 619 000

Забележки

Предишна статия (* прехвърлена частично)
A6 01 03*

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

322 000

1 668 990,29
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — БРЮКСЕЛ

ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O4 01 09

(продължение)

O4 01 09 03

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със съоръженията и комуникационните
услуги в центъра за данни, както и със сигурността на информационните технологии и съответствието им с
изискванията. Включват се по-конкретно:
— съоръжения в центъра за данни: специални съоръжения в центъра за данни, предназначени за помещаване и защита
на критично ИТ оборудване, включително пространството, захранването, контрола на средата, рафтовете, кабелите и
техническата поддръжка от типа smart hands; включват се и други съоръжения, като например компютърни зали и
шкафове за помещаване на ИТ оборудване в централи, центрове за обаждания или други офис сгради с общо
предназначение;
— изчисления на място и в облак; включват се:
— сървъри: физически и виртуални сървъри, работещи под различни операционни системи; включват се хардуерът,
софтуерът и помощните услуги,
— интегрирана инфраструктура: специални уреди, предоставящи в едно устройство възможности за изчисления,
съхранение на данни и работа в мрежа,
— мейнфрейм: традиционни мейнфрейм компютри и операции, функциониращи под стари операционни системи,
— съхранение на данни на място и в облак: централизирано съхранение на данни и сигурно запазване на информация
и данни, които могат да бъдат извлечени по-късно. Могат да бъдат съхранявани данни за приложни програми и
кодове, бази данни, файлове, медии, електронна поща и други форми на информация. Включват се оборудването и
софтуерът за онлайн съхранение (за разпределената изчислителна инфраструктура) и офлайн съхранение (за архиви,
резервни копия и възстановяване за нуждите по отношение на загубата на данни, на увреждането на данни, на
възстановяването при бедствия и на съответствието с изискванията),
— мрежа: оборудване за данни и гласово оборудване заедно с преносните средства за свързване на системите и хората и
за даване на възможност на хората да разговарят; включват се:
— LAN/WAN: физическа и безжична локална мрежа, свързваща оборудване в основните центрове за данни, както
и крайни потребители в работните зони в офисите с по-широките мрежи на организацията, и WAN оборудване
и помощни услуги за пряка връзка между центровете за данни, офисите и трети страни,
— глас: гласови ресурси, които позволяват или разпространяват гласови услуги чрез оборудване на място,
включително PBX, VoIP, гласова поща и телефонни слушалки,
— пренос на данни: вериги на мрежи за данни и свързани с тях съоръжения и услуги за достъп; включват се
отделните и виртуалните мрежи за данни и достъпът до интернет, както и използването, свързано с мобилни
връзки, и друг пренос на данни въз основа на фактуриране в зависимост от използването, и вериги на гласови
мрежи и свързани с тях съоръжения и услуги за достъп, както и използването, свързано със стандартни
телефонни обаждания. Преносът на глас и преносът на данни могат да включват наземни и други (напр.
сателитни) технологии,
— платформа: разходи, свързани с разпределени и мейнфрейм бази данни и с мидълуер системи; това включва софтуер
и инструменти за управление на бази данни, както и външни услуги,
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ГЛАВА O4 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O4 01 09

(продължение)

O4 01 09 03

(продължение)
— изпълнение: разходи за наблюдение, поддръжка, управление и извършване на ИТ операции, това включват:
— управление на ИТ услуги: ресурсите, участващи в дейностите по управление на инцидентите, проблемите и
промените в рамките на процеса на управление на ИТ услуги (без службата за помощ от първо ниво);
— управление на програми, продукти и проекти: ресурсите, участващи в управлението на и помощта за проекти,
свързани с ИТ, и/или в непрекъснатото разработване на продукти в рамките на бизнес и основани на ИТ
инициативи,
— управление на клиентите: ресурсите (акаунт мениджърите), съобразени с направленията на дейност и имащи за
задача да разберат нуждите, свързани с дейността, и да осъществяват комуникацията във връзка с ИТ продукти
и услуги и със състоянието на ИТ проекти,
— оперативен център: централизираните ИТ ресурси в оперативния център, включително наблюдение и намеса,
напр. мрежов оперативен център, глобален оперативен център,
— сигурност, съответствие с изискванията, възстановяване при бедствия: разходите за определяне, установяване,
прилагане и измерване във връзка със сигурността, съответствието с изискванията и подготвеността за
възстановяване при бедствия; включват се:
— сигурност: ресурсите в областта на ИТ сигурността и киберсигурността, участващи в определянето на
политиката, процесите и средствата, в измерването на съответствието с изискванията, в реагирането при
нарушения на сигурността и в гарантирането на оперативната сигурност в реално време, като например
сканиране за уязвими места, управление на защитни стени, системи за предотвратяване на проникване и
управление на информацията и на събитията във връзка със сигурността,
— съответствие с изискванията: ресурсите в областта на ИТ съответствието с изискванията, участващи в
определянето на политиката, в определянето на мерки за контрол и в измерването на съответствието с
приложимите правни и други изисквания,
— възстановяване при бедствия: ресурсите в областта на ИТ възстановяването при бедствия, участващи в
определянето на политиката за възстановяване при бедствия и на процесите и средствата, специални
съоръжения за аварийно превключване, извършване на изпитвания в областта на възстановяването при бедствия,
— инфраструктура за ИТ управление (включително логистика): разходите, свързани с управлението, администрирането
и планирането на ИТ инфраструктура; включват се разходите за помощ във връзка с изпълнителното управление,
стратегическото управление, корпоративната архитектура, финансирането за информационни технологии и
управлението на доставчиците.

ГЛАВА O4 10 — РЕЗЕРВИ
O4 10 01

Временни бюджетни кредити
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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ГЛАВА O4 10 — РЕЗЕРВИ (продължение)
O4 10 01

(продължение)
Забележки
Предишна статия
A6 10 01

Бюджетните кредити в този член са временни и могат да бъдат използвани само след прехвърлянето им към други
бюджетни позиции в съответствие с Финансовия регламент.

O4 10 02

Резерв за непредвидени разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна статия
A6 10 02

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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ПРИХОДИ
ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и такси

3000

Данък върху възнагражденията

3001

Специални данъци върху възнагражденията

1 079 000

Статия 3 0 0 — Общо

301

Вноски в пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала в пенсионноосигурителната схема

191 000

p.m.

0,—

1 270 000

p.m.

0,—

1 757 000

Статия 3 0 1 — Общо

1 757 000

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

3 027 000

p.m.

0,—

Позиция 3 — Общо

3 027 000

p.m.

0,—

% 2019/2021
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ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛ
300

Данъци и такси

3000

Данък върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1 079 000

Забележки
Тези приходи обхващат всички постъпления от данъка върху заплатите, възнагражденията и надбавките на
длъжностните лица и другите служители, удържан месечно от заплатите на персонала на Службата.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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 (OВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).
Актове за справка
Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

3001

Специални данъци върху възнагражденията
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

191 000

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тези приходи обхващат всички постъпления от временната вноска от възнаграждения на длъжностни лица и други
служители в активна заетост, удържана месечно от заплатите на персонала на Службата.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛ (продължение)
301

Вноски в пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала в пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1 757 000

Забележки
Тези приходи обхващат всички вноски, удържани всеки месец от заплатите на персонала на Службата, в съответствие с
член 83, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и използвани за финансиране на пенсионноосигурителната
схема.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 6 6 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 6 6
668

Други вноски и възстановявания — целеви приходи

% 2019/2021
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ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
668

Други вноски и възстановявания — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тази статия е предназначена за вписване на всички приходи,
непредвидени в другите части от дял 6, които са използвани за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за
финансиране на разходите, за които са разпределени тези приходи.
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РАЗХОДИ
ДЯЛ O5
СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ
ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА O5 01
O5 01 01

Длъжностни лица и срочно наети служители

O5 01 01 01 Възнаграждение и надбавки
Едногодишни бюджетни кредити

12 894 000

12 485 000

11 143 474,53

86,42

129 000

223 000

100 000,—

77,52

O5 01 01 02 Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения
Едногодишни бюджетни кредити
O5 01 01 03 Политика за човешките ресурси и управление на персонала
Едногодишни бюджетни кредити
Статия O5 01 01 — Общо

O5 01 02

p.m.

p.m.

0,—

13 023 000

12 708 000

11 243 474,53

86,34

6 583 000

6 270 000

6 636 916,36

100,82

Едногодишни бюджетни кредити

2 354 000

2 105 000

2 122 473,48

90,16

Статия O5 01 02 — Общо

8 937 000

8 375 000

8 759 389,84

98,01

100 000

111 000

132 850,—

132,85

3 000

3 000

7 550,—

251,67

130 000

130 000

155 000,—

119,23

Персонал, нает чрез агенции

O5 01 02 01 Персонал, нает чрез агенции — OIL
Едногодишни бюджетни кредити
O5 01 02 02 Персонал, нает чрез агенции — детски заведения

O5 01 03

Други разходи за управление

O5 01 03 01 Разходи за командировки и представителни цели
Едногодишни бюджетни кредити
O5 01 03 02 Разходи за срещи, експертни групи и конференции
Едногодишни бюджетни кредити
O5 01 03 03 Допълнително обучение и обучение по управление
Едногодишни бюджетни кредити
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ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
Статия
Позиция

O5 01 03

Бюджетен ред

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

(продължение)

O5 01 03 04 Вътрешни срещи

O5 01 04

Едногодишни бюджетни кредити

6 000

6 000

10 100,—

168,33

Статия O5 01 03 — Общо

239 000

250 000

305 500,—

127,82

Едногодишни бюджетни кредити

1 993 000

1 964 000

1 905 000,—

95,58

Едногодишни бюджетни кредити

834 000

900 000

888 863,05

106,58

Едногодишни бюджетни кредити

142 000

135 000

169 117,84

119,10

Едногодишни бюджетни кредити

76 000

85 000

449 442,32

591,37

Статия O5 01 04 — Общо

3 045 000

3 084 000

3 412 423,21

112,07

545 000

526 000

515 000,—

94,50

Инфраструктура и логистика

O5 01 04 01 Наеми и закупуване

O5 01 04 02 Разходи за сгради

O5 01 04 03 Оборудване и обзавеждане

O5 01 04 04 Разходи за услуги и други оперативни разходи

O5 01 05

Разходи за сигурност и контрол
Едногодишни бюджетни кредити

O5 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи
Едногодишни бюджетни кредити

O5 01 07

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Разходи от правно естество
Едногодишни бюджетни кредити

O5 01 09

p.m.

Политика за инфраструктурата и управление на
инфраструктурата
Едногодишни бюджетни кредити

O5 01 08

p.m.

Информационни и комуникационни технологии

O5 01 09 01 Информационни системи
Едногодишни бюджетни кредити

220 000

447 000

148 180,40

67,35
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ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
ГЛАВА O5 10 — РЕЗЕРВИ
Статия
Позиция

O5 01 09

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

(продължение)

O5 01 09 02 Виртуално работно място
Едногодишни бюджетни кредити

412 000

570 000

47 629,20

11,56

Едногодишни бюджетни кредити

685 000

107 000

454 075,35

66,29

Статия O5 01 09 — Общо

1 317 000

1 124 000

649 884,95

49,35

ГЛАВА O5 01 — ОБЩО

27 106 000

26 067 000

24 885 672,53

91,81

O5 01 09 03 Център за данни и услуги за работа в мрежа

ГЛАВА O5 10
O5 10 01

Временни бюджетни кредити
Едногодишни бюджетни кредити

O5 10 02

p.m.

p.m.

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА O5 10 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Резерв за непредвидени разходи

Позиция O5 — Общо

27 106 000

26 067 000

24 885 672,53

91,81
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ДЯЛ O5
СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ

ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

O5 01 01

Длъжностни лица и срочно наети служители

O5 01 01 01

Възнаграждение и надбавки
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

12 894 000

Резултат от изпълнението за 2019

12 485 000

11 143 474,53

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A7 01 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за длъжностни лица и срочно наети
служители, заемащи длъжности от щатното разписание:
— заплати, надбавки и свързани със заплатите плащания,
— осигуровки за злополука, здравни осигуровки и други разходи, свързани със социалното осигуряване,
— осигуровки за безработица на срочно наетите служители и плащания за придобиване или запазване на пенсионните
им права в тяхната страна на произход,
— различни надбавки и безвъзмездни помощи,
— разходи за корекционните коефициенти, прилагани спрямо възнагражденията на длъжностните лица и срочно
наетите служители, и корекционните коефициенти, прилагани спрямо частта от възнагражденията, прехвърлена в
страна, различна от страната на заетост,
— разходите за актуализиране на трудовите възнаграждения по време на финансовата година.
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ

ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O5 01 01

(продължение)

O5 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, преместване и прекратяване на трудовите правоотношения
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

129 000

Резултат от изпълнението за 2019

223 000

100 000,—

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A7 01 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за длъжностни лица и срочно наети
служители, заемащи длъжности от щатното разписание:
— пътни разходи, дължими на длъжностните и срочно наетите служители (включително техните семейства) при
встъпване в длъжност, напускане на институцията или преместване на нова месторабота,
— надбавки за настаняване и пренастаняване, дължими на длъжностните лица, които трябва да сменят мястото си на
пребиваване при встъпване в длъжност, преместване на нова месторабота и окончателно напускане на работа и
установяване на друго място,
— разходи за преместване, дължими на длъжностните лица, които трябва да сменят мястото си на пребиваване при
встъпване в длъжност, преместване на нова месторабота и окончателно напускане на работа и установяване на
друго място,

O5 01 01 03

Политика за човешките ресурси и управление на персонала
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
A7 01 50

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— финансовото участие на Службата в разходите на центъра за отдих и за други културни и спортни дейности и
инициативи за насърчаване на социалните контакти между служители от различни националности,
— участие на Службата в разходите за детски ясли и градини,
— разходи за следните категории лица като част от политиката за подпомагане на лица с увреждания:
— длъжностни лица и срочно наети служители в активна заетост,
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ

ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O5 01 01

(продължение)

O5 01 01 03

(продължение)
— съпруги/съпрузи на длъжностни лица и срочно наети служители в активна заетост,
— всички деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица.
В рамките на сумите, вписани в бюджета, и след като са предявени всички национални права, предоставени в страната
на местожителство или на произход, този бюджетен кредит покрива всички надлежно обосновани немедицински
разходи, които са признати като необходими и са възникнали в резултат на увреждането.

O5 01 02

Персонал, нает чрез агенции

O5 01 02 01

Персонал, нает чрез агенции — OIL
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

6 583 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

6 270 000

6 636 916,36

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A7 01 02 01*

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи:
— възнаграждения на договорно наетия персонал (по смисъла на дял IV от Условията за работа), социалноосигу
рителните схеми на институцията за договорно наетия персонал, описани в дял IV, и разходи за прилагане на
корекционни коефициенти към възнагражденията на този вид персонал,
— разходи (възнаграждения, осигуровки и т.н.) за наемането на външен персонал по частноправни договори и на
персонал, нает чрез агенции,
— разходи за персонал, включени в договорите за услуги за извършване на техническа и административна работа и
помощ чрез подизпълнение, както и за интелектуални услуги,
— разходи, свързани с командироването или временното назначаване в Службата на национални държавни служители
или други експерти, и допълнителни разходи, произтичащи от командироването на длъжностни лица в национални
държавни служби или международни организации,
— разходи за актуализиране на трудовите възнаграждения по време на финансовата година.
Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ

ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O5 01 02

(продължение)

O5 01 02 02

Персонал, нает чрез агенции — детски заведения
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 354 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 105 000

2 122 473,48

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A7 01 02 01*

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи:
— възнаграждения на договорно наетия персонал (по смисъла на дял IV от Условията за работа), социалноосигу
рителните схеми на институцията за договорно наетия персонал, описани в дял IV, и разходи за прилагане на
корекционни коефициенти към възнагражденията на този вид персонал,
— разходи (възнаграждения, осигуровки и т.н.) за наемането на външен персонал по частноправни договори и на
персонал, нает чрез агенции,
— разходи за персонал, включени в договорите за услуги за извършване на техническа и административна работа и
помощ чрез подизпълнение, както и за интелектуални услуги,
— разходи, свързани с командироването или временното назначаване в Службата на национални държавни служители
или други експерти, и допълнителни разходи, произтичащи от командироването на длъжностни лица в национални
държавни служби или международни организации,
— разходи за актуализиране на трудовите възнаграждения по време на финансовата година.
Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.

O5 01 03

Други разходи за управление

O5 01 03 01

Разходи за командировки и представителни цели
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

100 000

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A7 01 02 11*

Резултат от изпълнението за 2019

111 000

132 850,—
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ

ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O5 01 03

(продължение)

O5 01 03 01

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— пътни разходи, дневни и допълнителни или извънредни разходи, извършени във връзка с командировки от
персонала, попадащ в обхвата на Правилника за длъжностните лица, както и от командировани национални и
международни експерти или длъжностни лица,
— възстановяване на разходи, извършени от лица, които представляват официално Службата (не е възможно
възстановяване на разходи, направени в изпълнение на представителни задължения по отношение на персонала на
Комисията или други институции на Съюза),
Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.

O5 01 03 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 000

7 550,—

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A7 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— пътни, дневни и непредвидени разходи на експерти, които участват в проучвателни и работни групи, както и
разходи по организиране на такива срещи, когато те не са покрити от съществуващата инфраструктура в централите
на институциите или външните офиси (разходите на експертите се възстановяват въз основа на решения на
Комисията),
— различни разходи, свързани с конференции, конгреси и срещи, в които Службата участва,
— разходи за специализирани проучвания и консултации, извършени от висококвалифицирани експерти (физически
лица или дружества), с които са сключени договори, в случай че наличният в Службата персонал не може да
осъществи пряко тази дейност, включително закупуване на готови проучвания.
Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1333

СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ

ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O5 01 03

(продължение)

O5 01 03 03

Допълнително обучение и обучение по управление
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

130 000

Резултат от изпълнението за 2019

130 000

155 000,—

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A7 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— разходи за обучение с оглед подобряване уменията на персонала, както и качеството на работа и ефективността на
Службата:
— хонорари на експерти, наети за определяне на нуждите от обучение, проектиране, разработване и провеждане на
курсове, както и оценяване и контрол на резултатите,
— хонорари на консултанти в различни области, по-специално организационни методи, управление, стратегии,
качество и управление на персонала,
— разходи за участие във външни обучения и членство в съответните професионални организации,
— разходи, свързани с практическите аспекти на организирането на такива курсове, използването на помещения и
транспорт, разходи за храна и настаняване на участниците в курсове в други населени места,
— разходи за обучение, свързани с публикации и информация, подходящи интернет сайтове и закупуване на
оборудване за обучение, записване и лицензи за дистанционно обучение, книги, преса и мултимедийни продукти,
— финансиране на учебните помагала.
Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.

O5 01 03 04

Вътрешни срещи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

6 000

Резултат от изпълнението за 2019

6 000

10 100,—

L 93/1334

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ

ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O5 01 03

(продължение)

O5 01 03 04

(продължение)
Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A7 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за напитки и храна, сервирани по специални поводи на
вътрешни срещи.
Правно основание
Правила за назначаването и възнаграждението и другите финансови условия, приети от Комисията.

O5 01 04

Инфраструктура и логистика
Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).

O5 01 04 01

Наеми и закупуване
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

1 993 000

Бюджетни кредити 2020

1 964 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 905 000,—

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A7 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по сградите на Службата и други свързани разходи,
включващи по-специално:
— разходи за закупуване, наем с възможност за закупуване или строеж на сгради ,
— разходи за наеми и лизинг във връзка с използвани сгради или части от сгради и за наемане на конферентни зали,
складове, гаражи и паркинги.
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ

ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O5 01 04

(продължение)

O5 01 04 02

Разходи за сгради
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

834 000

Резултат от изпълнението за 2019

900 000

888 863,05

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A7 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по сградите на Службата и други свързани разходи,
включващи по-специално:
— различни видове застраховки (по-специално „Гражданска отговорност“ и застраховане срещу кражба),
— разходи за вода, газ, електричество и отопление на сградите или на части от сгради, заети от Службата,
— разходи за поддръжка на помещения, асансьори, парно отопление, климатична инсталация и т.н., изчислени въз
основа на текущи договори; разходи за редовно почистване, за закупуване на препарати за поддръжка, миене,
пране, химическо чистене и т.н., както и за пребоядисване, ремонт и консумативи, използвани от службите по
поддръжка,
— разходи за разделно обработване, складиране и пренасяне на отпадъците,
— ремонтиране и преустройство на сгради, напр. промени в разпределението на помещения, промени в технически
инсталации и други специализирани услуги (ключарски, електротехнически, водопроводни, бояджийски и за
подова настилка), разходи за промени в окабеляването на сградата, разходи за необходимото оборудване (преди
подновяване или сключване на договори за суми, надвишаващи 300 000 EUR, и с оглед рационализиране на
разходите Службата трябва да се консултира с другите институции относно договорните условия (цена, избрана
валута, индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори),
— разходи, свързани със здравето и безопасността на работното място, и по-специално за закупуване, наемане и
поддръжка на противопожарно оборудване, за подмяна на оборудването на служителите, отговорни за
противопожарната защита, за обучения и за регламентирани противопожарни инспекции (преди подновяване или
сключване на договори за суми, надвишаващи 300 000 EUR, и с оглед рационализиране на разходите, Службата
трябва да се консултира с другите институции относно договорните условия (цена, избрана валута, индексиране,
продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори),
— разходи за юридически, финансови и технически консултантски услуги преди придобиване, наемане или строеж на
сгради,
— други разходи по сградите, и по-специално такси за управлението на сгради с множество наематели, разходи за
експертни оценки за състоянието на имуществото и такси за комунални услуги (събиране на отпадъци и т.н.),
— такси за техническа помощ при по-големи преустройства на сгради и помещения.

L 93/1336

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ

ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O5 01 04

(продължение)

O5 01 04 03

Оборудване и обзавеждане
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

142 000

Резултат от изпълнението за 2019

135 000

169 117,84

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A7 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по сградите на Службата и други свързани разходи,
включващи по-специално:
— покупка, наемане или лизинг, поддръжка, поправка, монтаж и подновяване на техническо оборудване и
инсталации,
— закупуване, наемане, поддръжка и поправка на обзавеждане,
— покупка, наемане, поддръжка и поправки на превозни средства.
O5 01 04 04

Разходи за услуги и други оперативни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

76 000

Резултат от изпълнението за 2019

85 000

449 442,32

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A7 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по сградите на Службата и други свързани разходи,
включващи по-специално:
— преместване и реорганизации на отдели (приемане, складиране, доставка) във връзка с оборудване, мебелировка и
офис консумативи,
— разходи за закупуване на хартия, пликове, офис консумативи и консумативи за печатниците и за отпечатване,
извършено от външни доставчици на услуги,
— пощенски и куриерски разходи за обикновена поща, доклади и публикации, пощенски и други пратки, изпратени с
въздушен, наземен, воден и железопътен транспорт, както и за вътрешната поща на Службата,
— разходи за работно оборудване, и по-специално за:
— закупуване на униформи (основно за куриери, шофьори и ресторантьорски персонал),
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ

ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O5 01 04

(продължение)

O5 01 04 04

(продължение)
— закупуване и почистване на работно облекло за персонала в работилниците, както и за персонала, извършващ
дейност, за която е необходима защита срещу лошо или студено време, прекомерно износване и замърсяване на
дрехите,
— закупуване или възстановяване на разходите за оборудване, което може да се окаже необходимо съгласно
директиви 89/391/ЕИО и 90/270/ЕИО,
— други оперативни разходи, които не са изрично споменати по-горе.

O5 01 05

Разходи за сигурност и контрол
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

545 000

Резултат от изпълнението за 2019

526 000

515 000,—

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A7 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по сградите на Службата и други свързани разходи,
включващи по-специално:
— разходи, свързани с физическата и материалната сигурност на лица и имущество, и по-специално договори за охрана
на сгради, договори за поддръжка на охранителни инсталации, обучения и закупуване на дребни елементи на
оборудване ,
— разходи, свързани със здравето и безопасността на работното място, и по-специално за закупуване, наемане и
поддръжка на противопожарно оборудване, за подмяна на оборудването на служителите, отговорни за
противопожарната защита, за обучения и за регламентирани противопожарни инспекции,
Преди подновяване или сключване на договори за суми, надвишаващи 300 000 EUR, и с оглед рационализиране на
разходите, Службата трябва да се консултира с другите институции относно договорните условия (цена, избрана
валута, индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори.
Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ

ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O5 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
A7 01 60

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за създаване и развитие на вътрешния сайт на
Комисията (My IntraComm); абонамент за информационни услуги чрез телетекст; разходи за подвързване и други
разходи, необходими за съхранението на книги и публикации; разходи за абонамент за вестници и специализирани
периодични издания; закупуване на публикации и технически заглавия, свързани с дейностите на Службата.

O5 01 07

Политика за инфраструктурата и управление на инфраструктурата
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A7 01 51*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обичайни текущи разходи и разходи за преустройство на
ресторанти, кафенета и столови.

O5 01 08

Разходи от правно естество
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A7 01 51*

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ

ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O5 01 08

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетения, които трябва да се поемат от Службата, и такива,
произтичащи от гражданската отговорност, както и разходи, свързани с определени случаи, в които е справедливо да се
изплати компенсация, без да е налице съдебен иск.

O5 01 09

Информационни и комуникационни технологии
Правно основание
Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и
информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 6, 11.1.2017 г., стр. 40).
Решение (ЕС, Евратом) 2018/559 на Комисията от 6 април 2018 г. относно установяване на правилата за прилагане на
член 6 от Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 относно сигурността на комуникационните и информационните системи в
Европейската комисия (ОВ L 93, 11.4.2018 г., стр. 4).
Задачи, произтичащи от прерогативите на Комисията на институционално равнище, съгласно Регламент (ЕС, Евратом)
2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС)
№ 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение
№ 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

O5 01 09 01

Информационни системи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

220 000

Резултат от изпълнението за 2019

447 000

148 180,40

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A7 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на информационните системи (т.е. приложенията) на Службата и
свързаните с тях разходи. Той обхваща разходите за бизнес софтуер, както и за разработване, управление и
експлоатация на приложения за Службата. Той включва по-специално:
— разработване на информационни системи: ресурсите за услугите по анализ, проектиране, разработване, кодиране,
изпитване и пакетиране, свързани с проекти за разработване на приложения,
— поддръжка и техническо обслужване на информационните системи: операциите, техническото обслужване,
отстраняването на проблеми и извършването на незначителни подобрения, свързани със съществуващи
приложения,
— закупуване на бизнес софтуер: разходи за софтуер, включително лицензиране, поддръжка и техническо обслужване,
свързани със закупуването на готов софтуер,
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ

ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O5 01 09

(продължение)

O5 01 09 01

(продължение)
— управление на информационни системи: разходите, свързани с управлението, администрирането и планирането на
информационни технологии, включително разходите за помощ във връзка с изпълнителното управление,
стратегическото управление, корпоративната архитектура, финансирането за информационни технологии и
управлението на доставчиците.
Целеви приходи (произход, прогнозни суми и съответната статия или позиция от приходната част на бюджета).
Други целеви приходи

O5 01 09 02

150 000 3 2 0 2

Виртуално работно място
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

412 000

Резултат от изпълнението за 2019

570 000

47 629,20

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A7 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за изчислителни устройства за крайни потребители и
за оказването на помощ на крайни потребители. Той обхваща разходите за закупуване, изграждане, управление и
експлоатация на изчислителни устройства за крайни потребители, както и за оказване на централизирана помощ на
крайни потребители в Комисията. Той включва по-специално:
— персонална изчислителна инфраструктура: клиентски физически настолни компютри, преносими лаптопи, тънки
клиентски устройства, периферни устройства (включително монитори, показалки и свързани персонални
принтери), използвани от хора за работа,
— мобилни устройства: клиентски таблети, смартфони и приложения, използвани от лица за извършване на работа,
— софтуер за крайни потребители: клиентски софтуер, използван за създаване и споделяне на документи и друго
съдържание, както и за колективна работа по документи и друго съдържание, като електронна поща, комуникации,
текстови съобщения, текстообработка, електронни таблици, презентации, настолна издателска система и графики,
— мрежови принтери: например свързани към мрежа персонални принтери, мастиленоструйни принтери, лазерни
принтери, принтери за колективно използване или за използване в копирни зали и др.,
— конферентно оборудване и адио- и видеооборудване: оборудване за аудио- и видеоконферентна връзка, използвано
обикновено в конферентни зали и специални зали за телеприсъствие с цел комуникация между служителите,
— служба за ИТ помощ (helpdesk): ресурси в централизирана служба за помощ от първо ниво, които се занимават с
искания за помощ от потребителите, отговарят на въпроси и разрешават проблеми,
— служба за помощ на място: местни ресурси, които оказват помощ на място за преместване, добавяне, промени и
практическо разрешаване на проблеми.
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ

ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O5 01 09

(продължение)

O5 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

685 000

Резултат от изпълнението за 2019

107 000

454 075,35

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A7 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със съоръженията и комуникационните
услуги в центъра за данни, както и със сигурността на информационните технологии и съответствието им с
изискванията. Той включва по-специално:
— съоръжения в центъра за данни: специални съоръжения в центъра за данни, предназначени за помещаване и защита
на критично ИТ оборудване, включително пространството, захранването, контрола на средата, рафтовете, кабелите и
техническата поддръжка от типа smart hands; включват се и други съоръжения, като например компютърни зали и
шкафове за помещаване на ИТ оборудване в централи, центрове за обаждания или други офис сгради с общо
предназначение;
— изчисления на място и в облак; това включва:
— сървъри: физически и виртуални сървъри, работещи под различни операционни системи; включват се хардуерът,
софтуерът и помощните услуги,
— интегрирана инфраструктура: специални уреди, предоставящи в едно устройство възможности за изчисления,
съхранение на данни и работа в мрежа,
— мейнфрейм: традиционни мейнфрейм компютри и операции, функциониращи под стари операционни системи,
— съхранение на данни на място и в облак: централизирано съхранение на данни и сигурно запазване на информация
и данни, които могат да бъдат извлечени по-късно. Могат да бъдат съхранявани данни за приложни програми и
кодове, бази данни, файлове, медии, електронна поща и други форми на информация. Включват се оборудването и
софтуерът за онлайн съхранение (за разпределената изчислителна инфраструктура) и офлайн съхранение (за архиви,
резервни копия и възстановяване за нуждите по отношение на загубата на данни, на увреждането на данни, на
възстановяването при бедствия и на съответствието с изискванията),
— мрежа: оборудване за данни и гласово оборудване заедно с преносните средства за свързване на системите и хората и
за даване на възможност хората да разговарят. Това включва:
— LAN/WAN: физическа и безжична локална мрежа, свързваща оборудване в основните центрове за данни, както
и крайни потребители в работните зони в офисите с по-широките мрежи на организацията, и WAN оборудване
и помощни услуги за пряка връзка между центровете за данни, офисите и трети страни,
— глас: гласови ресурси, които позволяват или разпространяват гласови услуги чрез оборудване на място,
включително PBX, VoIP, гласова поща и телефонни слушалки,
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ

ГЛАВА O5 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O5 01 09

(продължение)

O5 01 09 03

(продължение)
— транспорт: вериги на мрежи за данни и свързани с тях съоръжения и услуги за достъп; включват се отделните и
виртуалните мрежи за данни и достъпът до интернет; както и използването, свързано с мобилни връзки, и друг
пренос на данни въз основа на фактуриране в зависимост от използването, и вериги на гласови мрежи и
свързани с тях съоръжения и услуги за достъп, както и използването, свързано със стандартни телефонни
обаждания. Преносът на глас и преносът на данни могат да включват наземни и други (напр. сателитни)
технологии,
— платформа: разходи, свързани с разпределени и мейнфрейм бази данни и с мидълуер системи, това включва софтуер
и инструменти за управление на бази данни, както и външни услуги.
— доставка: разходи за наблюдение, поддръжка, управление и извършване на ИТ операции; това включва:
— управление на ИТ услуги: ресурсите, участващи в дейностите по управление на инцидентите, проблемите и
промените в рамките на процеса на управление на ИТ услуги (без службата за помощ от първо ниво),
— управление на програми, продукти и проекти: ресурсите, предназначени за управлението на и помощта за
проекти, свързани с ИТ, и/или в непрекъснатото разработване на продукти в рамките на бизнес и основани на
ИТ инициативи,
— управление на клиентите: ресурсите (акаунт мениджърите), съобразени с направленията на дейност и имащи за
задача да разберат нуждите, свързани с дейността, и да осъществяват комуникацията във връзка с ИТ продукти
и услуги и със състоянието на ИТ проекти,
— оперативен център: централизираните ИТ ресурси в оперативния център, включително наблюдение и намеса,
напр. мрежов оперативен център, глобален оперативен център,
— сигурност, съответствие с изискванията, възстановяване при бедствия: разходите за определяне, установяване,
прилагане и измерване във връзка със сигурността, съответствието с изискванията и подготвеността за
възстановяване при бедствия. Това включва:
— Сигурност: ресурсите в областта на ИТ сигурността и киберсигурността, участващи в определянето на
политиката, процесите и средствата, в измерването на съответствието с изискванията, в реагирането при
нарушения на сигурността и в гарантирането на оперативната сигурност в реално време, като например
сканиране за уязвими места, управление на защитни стени, системи за предотвратяване на проникване и
управление на информацията и на събитията във връзка със сигурността,
— Показатели за спазване на изискванията: ресурсите в областта на ИТ съответствието с изискванията, участващи в
определянето на политиката, в определянето на мерки за контрол и в измерването на съответствието с
приложимите правни и други изисквания,
— Възстановяване при бедствия: ресурсите в областта на ИТ възстановяването при бедствия, участващи в
определянето на политиката за възстановяване при бедствия и на процесите и средствата, специални
съоръжения за аварийно превключване, извършване на изпитвания в областта на възстановяването при бедствия,
— инфраструктура за ИТ управление (включително логистика): разходите, свързани с управлението, администрирането
и планирането на ИТ инфраструктура; включват се разходите за помощ във връзка с изпълнителното управление,
стратегическото управление, корпоративната архитектура, финансирането за информационни технологии и
управлението на доставчиците.
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА — ЛЮКСЕМБУРГ

ГЛАВА O5 10 — РЕЗЕРВИ
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стp. 1).

O5 10 01

Временни бюджетни кредити
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
A7 10 01

Бюджетните кредити, записани в този член, са временни и могат да се използват само след прехвърлянето им към други
бюджетни позиции в съответствие с Финансовия регламент.

O5 10 02

Резерв за непредвидени разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна статия
A7 10 02

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ПРИХОДИ
ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията

3001

Специални налози върху възнагражденията

3 653 000

Статия 3 0 0 — Общо

301

Вноски в пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала в пенсионноосигурителната схема

737 000

p.m.

0,—

4 390 000

p.m.

0,—

3 417 000

Статия 3 0 1 — Общо

3 417 000

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

7 807 000

p.m.

0,—

Позиция 3 — Общо

7 807 000

p.m.

0,—

% 2019/2021
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

3 653 000

Забележки
Тези приходи обхващат всички постъпления от данъка върху заплатите, възнагражденията и надбавките на
длъжностните лица и другите служители, удържан месечно от заплатите на персонала на Службата.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Регламент (EИО, EВРАТОМ, EОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 година относно определяне на условията
и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968, стр. 8).
Актове за справка
Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

3001

Специални налози върху възнагражденията
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

737 000

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тези приходи обхващат всички постъпления от временната вноска от възнаграждения на длъжностни лица и други
служители в активна заетост, удържана месечно от заплатите на персонала на Службата.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)
301

Вноски в пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала в пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

3 417 000

Забележки
Тези приходи обхващат всички вноски, удържани всеки месец от заплатите на персонала на Службата в съответствие с
член 83, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и използвани за финансиране на пенсионноосигурителната
схема.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 6 6 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 6 6
668

Други вноски и възстановявания — целеви приходи

% 2019/2021
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ
668

Други вноски и възстановявания — целеви приходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи,
непредвидени в другите части от дял 6, които са използвани за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за
финансиране на разходите, за които са разпределени тези приходи.
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

РАЗХОДИ
ДЯЛ O6
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)
ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА O6 01
O6 01 01

Длъжностни лица и срочно наети служители

O6 01 01 01 Възнаграждения и надбавки
Едногодишни бюджетни кредити

42 941 000

42 331 000

40 177 427,60

93,56

239 000

201 000

345 825,50

144,70

Едногодишни бюджетни кредити

3 000

3 000

0,—

Статия O6 01 01 — Общо

43 183 000

42 535 000

40 523 253,10

93,84

Едногодишни бюджетни кредити

2 329 000

2 466 000

2 349 724,80

100,89

1 314 000

1 460 000

1 642 451,98

125

260 000

260 000

301 073,91

115,80

O6 01 01 02 Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения
Едногодишни бюджетни кредити
O6 01 01 03 Политика за човешките ресурси и управление на персонала

O6 01 02

O6 01 03

Външен персонал

Други разходи за управление

O6 01 03 01 Разходи за командировки и представителни цели
Едногодишни бюджетни кредити
O6 01 03 02 Разходи за срещи и експертни групи
Едногодишни бюджетни кредити
O6 01 03 03 Проучвания и консултации
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

O6 01 03 04 Допълнително обучение и обучение по управление
Едногодишни бюджетни кредити

138 000

138 000

125 000,—

90,58

Едногодишни бюджетни кредити

19 000

19 000

19 974,11

105,13

Статия O6 01 03 — Общо

1 731 000

1 877 000

2 088 500,—

120,65

O6 01 03 05 Вътрешни срещи
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
Статия
Позиция

O6 01 04

Бюджетен ред

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

Инфраструктура и логистика

O6 01 04 01 Наеми и закупуване
Едногодишни бюджетни кредити

5 507 000

5 292 000

5 487 605,12

99,65

Едногодишни бюджетни кредити

922 000

919 000

973 393,40

105,57

Едногодишни бюджетни кредити

133 000

135 000

125 947,80

94,70

201 000

206 000

187 100,—

93,08

O6 01 04 02 Разходи за сгради

O6 01 04 03 Оборудване и обзавеждане

O6 01 04 04 Услуги и други оперативни разходи
Едногодишни бюджетни кредити
O6 01 04 05 Разходи за писмени преводи
Едногодишни бюджетни кредити
Статия O6 01 04 — Общо

O6 01 05

O6 01 08

O6 01 09

23 000,—

6 763 000

6 552 000

6 797 046,32

100,50

335 000

333 000

497 908,74

148,63

10 000

10 000

7 532,01

75,32

Разходи за документация и библиотечни разходи
Едногодишни бюджетни кредити

O6 01 07

p.m.

Разходи за сигурност и контрол
Едногодишни бюджетни кредити

O6 01 06

p.m.

Политика за инфраструктурата и управление на
инфраструктурата
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

1 456 575

1 571 000

2 284 912,82

156,87

Едногодишни бюджетни кредити

669 000

2 305 000

1 182 933,—

176,82

Правни разходи

Информационни и комуникационни технологии

O6 01 09 01 Информационни системи

O6 01 09 02 Виртуално работно място
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
ГЛАВА O6 02 — СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ
ГЛАВА O6 10 — РЕЗЕРВИ
Статия
Позиция

O6 01 09

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

(продължение)

O6 01 09 03 Център за данни и услуги за работа в мрежа
Едногодишни бюджетни кредити

3 811 989

2 061 750

737 440,—

19,35

Статия O6 01 09 — Общо

5 937 564

5 937 750

4 205 285,82

70,83

ГЛАВА O6 01 — ОБЩО

60 288 564

59 710 750

56 469 250,79

93,66

650 000

612 250

2 736 806,99

421,05

Едногодишни бюджетни кредити

150 000

150 000

156 489,61

104,33

ГЛАВА O6 02 — ОБЩО

800 000

762 250

2 893 296,60

361,66

ГЛАВА O6 02
O6 02 01

Проверки, проучвания, анализи и дейности, специфични
за Европейската служба за борба с измамите
Едногодишни бюджетни кредити

O6 02 02

Информационни и комуникационни мерки

ГЛАВА O6 10
O6 10 01

Временни бюджетни кредити
Едногодишни бюджетни кредити

O6 10 02

p.m.

p.m.

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА O6 10 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Резерв за непредвидени разходи

Позиция O6 — Общо

61 088 564

60 473 000

59 362 547,39

97,17
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

Правно основание
Решение на Комисията 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом от 28 април 1999 г. за създаване на Европейска служба за борба с
измамите (OLAF) (ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 20).

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

O6 01 01

Длъжностни лица и срочно наети служители

O6 01 01 01

Възнаграждения и надбавки
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

42 941 000

Резултат от изпълнението за 2019

42 331 000

40 177 427,60

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A3 01 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за длъжностни лица и срочно наети
служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание:
— заплати, надбавки и други свързани със заплатите плащания,
— осигуровки за злополука, здравни осигуровки и други разходи, свързани със социалното осигуряване,
— осигуровки за безработица на срочно наетите служители и плащания от институцията за придобиване или запазване
на пенсионните им права в тяхната страна на произход,
— различни надбавки и безвъзмездни средства,
— разходи за корекционните коефициенти, прилагани спрямо възнагражденията на длъжностните лица и срочно
наетите служители, и корекционните коефициенти, прилагани спрямо частта от възнагражденията, прехвърлена в
страна, различна от страната на заетост,
— разходи за всякакви актуализации на възнагражденията през финансовата година.
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O6 01 01

(продължение)

O6 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, преместване и прекратяване на трудовите правоотношения
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

239 000

Резултат от изпълнението за 2019

201 000

345 825,50

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A3 01 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за длъжностни лица и срочно наети
служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание:
— пътни разходи, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители (включително техните семейства) при
встъпване в длъжност, напускане на институцията или преместване на нова месторабота,
— надбавки за настаняване и пренастаняване, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, които
трябва да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност, преместване на нова месторабота и
окончателно напускане на институцията и установяване на друго място,
— разходи за преместване, дължими на длъжностните и срочно наетите лица, които трябва да сменят мястото си на
пребиваване при встъпване в длъжност, при преместване на ново място на работа и при окончателно напускане на
институцията и установяване на друго място.

O6 01 01 03

Политика за човешките ресурси и управление на персонала
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 000

0,—

Забележки
Предишна статия
A3 01 50

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— финансовото участие на Службата в разходите на центъра за отдих и за други културни и спортни дейности и
инициативи за насърчаване на социалните контакти между служители от различни националности в Службата,
— финансовото участие на Службата в разходите за детски градини и ясли и за училищен транспорт,
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O6 01 01

(продължение)

O6 01 01 03

(продължение)
— разходите за следните категории лица с увреждания като част от политиката за подпомагане на лица с увреждания:
— длъжностни лица и срочно нает персонал в активна заетост,
— съпруги/съпрузи на длъжностни лица и срочно нает персонал в активна заетост,
— всички деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица.
В рамките на сумите, вписани в бюджета, и след като са предявени всички национални права, предоставени в страната
на местожителство или на произход, тези бюджетни средства покриват всички надлежно обосновани немедицински
разходи, които са признати като необходими и са възникнали в резултат на увреждането.

O6 01 02

Външен персонал
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

2 329 000

Бюджетни кредити 2020

2 466 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 349 724,80

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A3 01 02 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— възнагражденията на договорно наетия персонал (по смисъла на дял IV от Условията за работа), включително тези,
които са предоставени на секретариата на надзорния комитет, социалноосигурителната схема на институцията за
договорно наетия персонал, описана в дял IV, и разходи за прилагане на корекционни коефициенти към
възнагражденията на този вид персонал,
— разходи (заплати, осигуровки и т.н.), възникващи от използването на временен персонал, нает чрез агенции, и друг
външен персонал по частноправни договори,
— разходи за персонал, включени в договори за услуги, свързани с подизпълнение на технически и административни
услуги,
— разходи, свързани с командироването или временното назначаване в Службата на национални държавни служители
или други експерти, и допълнителни разходи, произтичащи от командироването на длъжностни лица в национални
държавни служби или международни организации,
— разходи за всякакви актуализации на възнагражденията през финансовата година.
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O6 01 03

Други разходи за управление

O6 01 03 01

Разходи за командировки и представителни цели
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 314 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 460 000

1 642 451,98

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A3 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— пътни разходи, включително допълнителни разходи, свързани със закупуване на билети и резервации, надбавки за
дневни разходи и допълнителни или извънредни разходи, извършени във връзка с командировки от персонала на
Комисията, обхванат от Правилника за длъжностните лица, както и от национални и международни експерти или
длъжностни лица, командировани в отдели на Комисията,
— възстановяване на разходи, извършени от лица, които представляват официално Службата (не е възможно
възстановяване на разходи, направени в изпълнение на представителни задължения по отношение на персонала на
Комисията или други институции на Съюза).

O6 01 03 02

Разходи за срещи и експертни групи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

260 000

Резултат от изпълнението за 2019

260 000

301 073,91

Забележки
Предишна позиция
A3 01 02 11

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— пътни, дневни и непредвидени разходи на експерти, които участват в проучвателни и работни групи, както и
разходи по организиране на такива срещи, когато те не са покрити от съществуващата инфраструктура в централите
на институциите или външните офиси (разходите на експертите се възстановяват въз основа на решения на
Комисията),
— различни разходи, свързани с конференции, конгреси и срещи, в които Службата участва или които организира.
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O6 01 03

(продължение)

O6 01 03 03

Проучвания и консултации
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A3 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за специализирани проучвания и консултации,
възложени на висококвалифицирани експерти (физически лица или дружества), когато Комисията не разполага с
подходящ персонал за извършване на такива проучвания. Той покрива също закупуването на готови проучвания или
таксите за членство в специализирани научноизследователски организации.

O6 01 03 04

Допълнително обучение и обучение по управление
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

138 000

Резултат от изпълнението за 2019

138 000

125 000,—

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A3 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:
— разходи за участие във външни обучения и членство в съответните професионални организации,
— разходи за общо обучение, целящо да подобри уменията на персонала, както и качеството на работа и
ефективността на Службата:
— хонорари на експерти, наети за определяне на нуждите от обучение, проектиране, разработване и провеждане на
курсове, както и оценяване и контрол на резултатите,
— хонорари на консултанти в различни области, по-специално организационни методи, управление, стратегии,
качество и управление на персонала,
— разходи за участие във външни обучения и членство в съответните професионални организации,
— разходи, свързани с практическите аспекти на организирането на такива курсове, използването на помещения и
транспорт, разходи за храна и настаняване на участниците в курсове в други населени места,
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O6 01 03

(продължение)

O6 01 03 04

(продължение)
— разходи за обучение, свързани с публикации и информация, подходящи интернет сайтове и закупуване на
оборудване за обучение, записване и лицензии за дистанционно обучение, книги, преса и мултимедийни продукти,
— финансиране на учебни помагала.

O6 01 03 05

Вътрешни срещи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

19 000

Резултат от изпълнението за 2019

19 000

19 974,11

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A3 01 02 11*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за напитки и храна, сервирани по специални поводи
по време на вътрешни срещи.

O6 01 04

Инфраструктура и логистика
Правно основание
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).

O6 01 04 01

Наеми и закупуване
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

5 507 000

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A3 01 03*

Бюджетни кредити 2020

5 292 000

Резултат от изпълнението за 2019

5 487 605,12
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O6 01 04

(продължение)

O6 01 04 01

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за сградите на Службата и други свързани със сградите
разходи, и по-специално:
— закупуване, наем с възможност за закупуване или строеж на сгради,
— разходи за наем и лизинг, за различни данъци и за използване на възможността за закупуване на заети сгради или
части от сгради, наемане на конферентни зали, складове, гаражи и паркинги.

O6 01 04 02

Разходи за сгради
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

922 000

Резултат от изпълнението за 2019

919 000

973 393,40

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A3 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за сградите на Службата и други свързани със сградите
разходи, и по-специално:
— плащане на застрахователни премии за сгради или части от сгради, заети от Службата,
— разходи за вода, газ, електричество и отопление на сградите или на части от сгради, заети от Службата,
— различни видове застраховки (по-специално „Гражданска отговорност“ и застраховане срещу кражба),
— разходи за поддръжка на помещения, асансьори, парно отопление, климатична инсталация и т.н.; разходи за
редовно почистване, за закупуване на препарати за поддръжка, миене, пране, химическо чистене и т.н., както и за
пребоядисване, ремонт и консумативи, използвани от службите по поддръжка,
— разходи за разделно обработване, складиране и пренасяне на отпадъците,
— ремонтиране и преустройство на сгради, напр. промени в разпределението на помещения, промени в технически
инсталации и други специализирани услуги (ключарски, електротехнически, водопроводни, бояджийски и за
подова настилка), разходи за промени в окабеляването на сградата, разходи за необходимото оборудване (преди
подновяване или сключване на договори за суми, надвишаващи 300 000 EUR, и с оглед рационализиране на
разходите Службата трябва да се консултира с другите институции относно договорните условия (цена, избрана
валута, индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори),
— разходи за правни, финансови и технически консултантски услуги преди придобиване, наемане или строеж на
сгради,
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O6 01 04

(продължение)

O6 01 04 02

(продължение)
— други разходи по сградите, и по-специално такси за управлението на сгради с множество наематели, разходи за
експертни оценки за състоянието на имуществото и такси за комунални услуги (събиране на отпадъци и т.н.),
— такси за техническа помощ при големи преустройства на сгради и помещения.

O6 01 04 03

Оборудване и обзавеждане
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

133 000

Резултат от изпълнението за 2019

135 000

125 947,80

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A3 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за сградите на Службата и други свързани със сградите
разходи, и по-специално:
— закупуване, наемане или лизинг, поддръжка, поправка, монтаж и подновяване на техническо оборудване и
инсталации, и по-специално:
— закупуване, наемане, поддръжка и поправка на обзавеждане,
— закупуване, наемане, поддръжка и поправки на превозни средства,
— преместване и реорганизации на отдели и работа (приемане, складиране, доставка) с оборудване, обзавеждане и
офис консумативи.
O6 01 04 04

Услуги и други оперативни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

201 000

Резултат от изпълнението за 2019

206 000

187 100,—

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A3 01 03*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за сградите на Службата и други свързани със сградите
разходи, и по-специално:
— преместване и реорганизации на отдели; приемане, складиране, доставка на оборудване, мебелировка и офис
консумативи,
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O6 01 04

(продължение)

O6 01 04 04

(продължение)
— разходи за закупуване на хартия, пликове, офис консумативи и консумативи за печатниците и за отпечатване,
извършено от външни доставчици на услуги,
— пощенски и куриерски разходи за обикновена поща, доклади и публикации, пощенски и други пратки, изпратени
по въздушен, воден и железопътен транспорт, както и за вътрешната поща на Комисията,
— разходи за работно оборудване, и по-специално за:
— закупуване на униформи за куриерите и шофьорите,
— закупуване и почистване на работно облекло за персонала в работилниците, както и за персонала, извършващ
дейност, за която е необходима защита срещу лошо или студено време, прекомерно износване и замърсяване на
дрехите,
— закупуване или възстановяване на разходите за оборудване, което може да се окаже необходимо съгласно
директиви 89/391/ЕИО и 90/270/ЕИО,
— други оперативни разходи, които не са изрично предвидени по-горе.

O6 01 04 05

Разходи за писмени преводи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

23 000,—

Забележки
Предишна позиция (* частично прехвърлена)
A3 01 02 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с услугите за писмени преводи.

O6 01 05

Разходи за сигурност и контрол
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

335 000

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A3 01 03*

Резултат от изпълнението за 2019

333 000

497 908,74
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O6 01 05

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за сградите на Службата и други свързани със сградите
разходи, и по-специално:
— разходи за физическата и материална сигурност на лица и имущество, и по-специално договори за охрана на сгради,
договори за поддръжка на охранителни инсталации и разходи за закупуване на дребни елементи на оборудване,
— разходи, свързани със здравето и безопасността на работното място, и по-специално за закупуване, наемане и
поддръжка на противопожарно оборудване, за подмяна на оборудването на служителите, отговорни за
противопожарната защита, и разходи за регламентирани противопожарни инспекции (преди подновяване или
сключване на договори за суми, надвишаващи 300 000 EUR, и с цел рационализиране на разходите Службата
трябва да се консултира с другите институции относно условията (цена, избрана валута, индексиране,
продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори).

Преди подновяване или сключване на договори за суми, надвишаващи 300 000 EUR, и с цел рационализиране на
разходите Службата трябва да се консултира с другите институции относно условията (цена, избрана валута,
индексиране, продължителност, други клаузи), постигнати от тях при подобни договори.
Правно основание

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

Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия
на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО) (ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14).

O6 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

10 000

Резултат от изпълнението за 2019

10 000

7 532,01

Забележки

Предишна статия
A3 01 60

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за създаване и развитие на вътрешния сайт на
Комисията (My IntraComm); абонамент за информационни услуги чрез телетекст; разходи за подвързване и други
разходи, необходими за съхранението на книги и публикации; разходи за абонамент за вестници и специализирани
периодични издания; закупуване на публикации и техническа литература, свързани с дейностите на Службата.
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O6 01 07

Политика за инфраструктурата и управление на инфраструктурата
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A3 01 51*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обичайни текущи разходи и разходи за преустройство на
оборудване на ресторанти, кафенета и столови.

O6 01 08

Правни разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A3 01 51*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетения, които трябва да се поемат от Службата, и такива,
произтичащи от гражданската отговорност, както и разходи, свързани с определени случаи, в които е справедливо да се
изплати компенсация, без да е налице съдебен иск.

O6 01 09

Информационни и комуникационни технологии
Актове за справка
Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и
информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 6, 11.1.2017 г., стр. 40).
Решение (ЕС, Евратом) 2018/559 на Комисията от 6 април 2018 г. относно установяване на правилата за прилагане на
член 6 от Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията относно сигурността на комуникационните и
информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 93, 11.4.2018 г., стр. 4).
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O6 01 09

(продължение)

O6 01 09 01

Информационни системи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 456 575

1 571 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 284 912,82

Забележки
Предишни статии (* частично прехвърлени)
A3 01 03*

A3 02 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на информационните системи (т.е. приложенията) на Службата и
свързаните с тях разходи. Той обхваща разходите за бизнес софтуер, както и за разработване, управление и
експлоатация на приложения за Службата. Бюджетният кредит покрива по-специално:
— разработване на информационни системи: ресурсите, участващи в услугите по анализ, проектиране, разработване,
кодиране, изпитване и пакетиране, свързани с проекти за разработване на приложения,
— помощ във връзка с информационни системи и поддръжка на информационни системи: операциите, помощта,
отстраняването на проблеми и малките подобрения, свързани със съществуващи приложения,
— закупуване на бизнес софтуер: разходите за софтуер, включително за лицензиране, поддръжка и помощ, свързани
със закупуването на готов софтуер,
— управление на информационни системи: разходите, свързани с управлението, администрирането и планирането на
информационни технологии, включително разходите за помощ във връзка с изпълнителното управление,
стратегическото управление, корпоративната архитектура, финансирането за информационни технологии и
управлението на доставчиците.
O6 01 09 02

Виртуално работно място
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

669 000

2 305 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 182 933,—

Забележки
Предишни статии (* частично прехвърлени)
A3 01 03*

A3 02 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за изчислителни устройства за крайни потребители и
за оказването на помощ на крайни потребители. Той обхваща разходите за закупуване, изграждане, управление и
експлоатация на изчислителни устройства за крайни потребители, както и за оказване на централизирана помощ на
крайни потребители в Комисията. Включват се по-конкретно:
— персонална изчислителна инфраструктура: клиентски физически настолни компютри, преносими лаптопи, тънки
клиентски устройства, периферни устройства (включително монитори, показалки и свързани персонални
принтери), използвани от хора за работа;
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O6 01 09

(продължение)

O6 01 09 02

(продължение)
— мобилни устройства: клиентски таблети, смартфони и приложения, използвани от хора за работа;
— софтуер за крайни потребители: клиентски софтуер, използван за създаване и споделяне на документи и друго
съдържание, както и за колективна работа по документи и друго съдържание, като електронна поща, комуникации,
текстови съобщения, текстообработка, електронни таблици, презентации, настолна издателска система и графики;
— мрежови принтери: например свързани към мрежа персонални принтери, мастиленоструйни принтери, лазерни
принтери, принтери за колективно използване или за използване в копирни зали и др.;
— конферентно оборудване и адио- и видеооборудване: оборудване за аудио- и видеоконферентна връзка, използвано
обикновено в конферентни зали и специални зали за телеприсъствие с цел комуникация между служителите;
— служба за ИТ помощ (helpdesk): ресурси в централизирана служба за помощ от първо ниво, които се занимават с
искания за помощ от потребителите, отговарят на въпроси и разрешават проблеми;
— служба за помощ на място: местни ресурси, които оказват помощ на място за преместване, добавяне, промени и
практическо разрешаване на проблеми.

O6 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

3 811 989

Бюджетни кредити 2020

2 061 750

Резултат от изпълнението за 2019

737 440,—

Забележки
Предишни статии (* частично прехвърлени)
A3 01 03*

A3 02 01*

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със съоръженията и комуникационните
услуги в центъра за данни, както и със сигурността на информационните технологии и съответствието им с
изискванията. Включват се по-конкретно:
— съоръжения в центъра за данни: специални съоръжения в центъра за данни, предназначени за помещаване и защита
на критично ИТ оборудване, включително пространството, захранването, контрола на средата, рафтовете, кабелите и
техническата поддръжка от типа smart hands; включват се и други съоръжения, като например компютърни зали и
шкафове за помещаване на ИТ оборудване в централи, центрове за обаждания или други офис сгради с общо
предназначение;
— изчисления на място и в облак; включват се:
— сървъри: физически и виртуални сървъри, работещи под различни операционни системи; включват се хардуерът,
софтуерът и помощните услуги,
— интегрирана инфраструктура: специални уреди, предоставящи в едно устройство възможности за изчисления,
съхранение на данни и работа в мрежа,
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O6 01 09

(продължение)

O6 01 09 03

(продължение)
— мейнфрейм: традиционни мейнфрейм компютри и операции, функциониращи под стари операционни системи,
— съхранение на данни на място и в облак: централизирано съхранение на данни и сигурно запазване на информация
и данни, които могат да бъдат извлечени по-късно. Могат да бъдат съхранявани данни за приложни програми и
кодове, бази данни, файлове, медии, електронна поща и други форми на информация. Включват се оборудването и
софтуерът за онлайн съхранение (за разпределената изчислителна инфраструктура) и офлайн съхранение (за архиви,
резервни копия и възстановяване за нуждите по отношение на загубата на данни, на увреждането на данни, на
възстановяването при бедствия и на съответствието с изискванията);
— мрежа: оборудване за данни и гласово оборудване заедно с преносните средства за свързване на системите и хората и
за даване на възможност на хората да разговарят; включват се:
— LAN/WAN: физическа и безжична локална мрежа, свързваща оборудване в основните центрове за данни, както
и крайни потребители в работните зони в офисите с по-широките мрежи на организацията, и WAN оборудване
и помощни услуги за пряка връзка между центровете за данни, офисите и трети страни,
— глас: гласови ресурси, които позволяват или разпространяват гласови услуги чрез оборудване на място,
включително PBX, VoIP, гласова поща и телефонни слушалки,
— пренос на данни: вериги на мрежи за данни и свързани с тях съоръжения и услуги за достъп; включват се
отделните и виртуалните мрежи за данни и достъпът до интернет, както и използването, свързано с мобилни
връзки, и друг пренос на данни въз основа на фактуриране в зависимост от използването, и вериги на гласови
мрежи и свързани с тях съоръжения и услуги за достъп, както и използването, свързано със стандартни
телефонни обаждания. Преносът на глас и преносът на данни могат да включват наземни и други (напр.
сателитни) технологии,
— платформа: разходи, свързани с разпределени и мейнфрейм бази данни и с мидълуер системи, това включва софтуер
и инструменти за управление на бази данни, както и външни услуги.
— изпълнение: разходи за наблюдение, поддръжка, управление и извършване на ИТ операции. Включват се:
— управление на ИТ услуги: ресурсите, участващи в дейностите по управление на инцидентите, проблемите и
промените в рамките на процеса на управление на ИТ услуги (без службата за помощ от първо ниво),
— управление на програми, продукти и проекти: ресурсите, участващи в управлението на и помощта за проекти,
свързани с ИТ, и/или в непрекъснатото разработване на продукти в рамките на бизнес и основани на ИТ
инициативи,
— управление на клиентите: ресурсите (акаунт мениджърите), съобразени с направленията на дейност и имащи за
задача да разберат нуждите, свързани с дейността, и да осъществяват комуникацията във връзка с ИТ продукти
и услуги и със състоянието на ИТ проекти,
— оперативен център: централизираните ИТ ресурси в оперативния център, включително наблюдение и намеса,
напр. мрежов оперативен център, глобален оперативен център,
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 01 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
O6 01 09

(продължение)

O6 01 09 03

(продължение)
— сигурност, съответствие с изискванията, възстановяване при бедствия: разходите за определяне, установяване,
прилагане и измерване във връзка със сигурността, съответствието с изискванията и подготвеността за
възстановяване при бедствия; включват се:
— сигурност: ресурсите в областта на ИТ сигурността и киберсигурността, участващи в определянето на
политиката, процесите и средствата, в измерването на съответствието с изискванията, в реагирането при
нарушения на сигурността и в гарантирането на оперативната сигурност в реално време, като например
сканиране за уязвими места, управление на защитни стени, системи за предотвратяване на проникване и
управление на информацията и на събитията във връзка със сигурността,
— съответствие с изискванията: ресурсите в областта на ИТ съответствието с изискванията, участващи в
определянето на политиката, в определянето на мерки за контрол и в измерването на съответствието с
приложимите правни и други изисквания,
— възстановяване при бедствия: ресурсите в областта на ИТ възстановяването при бедствия, участващи в
определянето на политиката за възстановяване при бедствия и на процесите и средствата, специални
съоръжения за аварийно превключване, извършване на изпитвания в областта на възстановяването при бедствия,
— инфраструктура за ИТ управление (включително логистика): разходите, свързани с управлението, администрирането
и планирането на ИТ инфраструктура; включват се разходите за помощ във връзка с изпълнителното управление,
стратегическото управление, корпоративната архитектура, финансирането за информационни технологии и
управлението на доставчиците.

ГЛАВА O6 02 — СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно
разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248,
18.9.2013 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 549).

O6 02 01

Проверки, проучвания, анализи и дейности, специфични за Европейската служба за борба с измамите
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

650 000

Забележки
Предишна статия (* частично прехвърлена)
A3 02 01*

Резултат от изпълнението за 2019

612 250

2 736 806,99
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

ГЛАВА O6 02 — СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ (продължение)
O6 02 01

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи по мерки за борба с измамите, които разходи не
са обхванати от административната дейност на Службата.
Той е предназначен по-специално за:
— търсене, събиране, проучване, използване и предаване на националните следствени власти на цялата информация,
която би била полезна за разкриване и преследване на измамите (напр. чрез бази данни),
— помощни мерки от страна на държавите-членки, най-вече в случаите на международни измами, когато трябва да се
предприеме действие на равнището на Съюза,
— финансиране на мерки за повишаване ефективността на превантивните мерки, проверки и разследвания,
— задълбочаване на сътрудничеството с националните администрации, най-вече в борбата с контрабандата на цигари,
— организиране и участие в мониторинг и проверки на място,
— финансиране на пътни и дневни разходи за инспектори и национални магистрати, работещи в чужбина във връзка с
инспекции, проверки на място, координационни срещи и, най-общо, за целите на инспектирането,
— покриване на пътни, дневни и съпътстващи разходи на експерти, наети от Службата в хода на разследванията ѝ, за
да дадат професионално становище по конкретен въпрос,
— покриване на разходи за конференции, конгреси и заседания, организирани от Службата в рамките на борбата с
измамите.

O6 02 02

Информационни и комуникационни мерки
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

150 000

Резултат от изпълнението за 2019

150 000

156 489,61

Забележки
Предишна статия
A3 02 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по мерки, предприети от Службата във връзка с
информацията и комуникацията.
Стратегията за външна информация и комуникация на Службата е от голяма важност за работата ѝ. Службата е
учредена като независим орган за разследване и следователно трябва да има собствена комуникационна стратегия.
Работата на Службата често има твърде технически характер, за да бъде лесно разбираема за широката публика.
Службата трябва да информира своите партньори и обществеността като цяло за своите роля и задачи. Общественото
мнение за работата на Службата е от първостепенно значение.
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ГЛАВА O6 02 — СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ (продължение)
O6 02 02

(продължение)
Като служба на Комисията OLAF трябва също така да отчита проблема за съществуващия недостиг на демократично
представителство, който отделя институциите на Съюза от гражданите на Европа. Комисията признава съществуването
на този дефицит и е съставила план за действие за справяне с него.
Комуникационната стратегия, която Службата разработи и продължава да прилага, трябва да покаже своята
независимост.

ГЛАВА O6 10 — РЕЗЕРВИ
O6 10 01

Временни бюджетни кредити
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Предишна статия
A3 10 01

Бюджетните кредити, вписани в тази статия, са с временен характер и могат да се използват само след прехвърлянето им
в други статии в съответствие с процедурата, предвидена за тази цел във Финансовия регламент.

O6 10 02

Резерв за непредвидени разходи
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна статия
A3 10 02

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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РАЗХОДИ
ДЯЛ PP
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ
ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

283 764,35

Статия PP 01 14 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

283 764,35

p.m.

239 955

p.m.

239 955

0,—

179 966,70

p.m.

p.m.

p.m.

39 758

0,—

159 030,50

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

238 752,50

Статия PP 01 16 — Общо

p.m.

239 955

p.m.

279 713

0,—

577 749,70

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

372 594,89

p.m.

p.m.

p.m.

345 164

0,—

431 453,50

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

ГЛАВА PP 01
PP 01 14

2014

PP 01 14 01 Пилотен проект — Отворени технологии
за знания: Класифициране и валидиране
на знания

PP 01 16

2016

PP 01 16 01 Пилотен проект — Имунизация на май
ките: запълване на пропуските в знанията
с цел насърчаване на имунизацията на
майките с ниски доходи
Едногодишни бюджетни кредити

75

PP 01 16 02 Пилотен проект — Развитие на използва
нето на нови технологии и на цифрови
инструменти в областта на образованието
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 16 03 Пилотен проект — Цифрови умения: нови
професии, нови образователни методи,
нови работни места

PP 01 17

2017

PP 01 17 01 Пилотен проект — Космически
технологии
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 17 02 Пилотен проект — Рамка за най-добри
практики за решаване на проблема със
сексуалното насилие над деца
Едногодишни бюджетни кредити

240,77
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ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 01 17

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

p.m.

p.m.

p.m.

300 000

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

14 972

0,—

7 495,91

p.m.

p.m.

p.m.

198 800

0,—

0,—

p.m.

169 267

p.m.

398 053

0,—

128 785,33

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

295 842,93

Статия PP 01 17 — Общо

p.m.

169 267

p.m.

1 256 989

0,—

1 236 172,56

p.m.

178 436

p.m.

250 000

0,—

0,—

p.m.

420 000

p.m.

1 185 000

1 050 000,—

522 909,—

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PP 01 17 03 Пилотен проект — Инициатива за пови
шаване на осведомеността за алгоритмите
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 17 04 Пилотен проект — Прилагане по подраз
биране на изискванията за достъпност на
уебсайтовете при инструментите за редак
тиране и платформите (интернет достъп по
подразбиране)
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 17 05 Пилотен проект — Цифрови катализатори
в МСП: подкрепа за цифровизацията за
увеличаване на капацитета на МСП да
излязат на международния пазар и да
въвеждат иновации
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 17 06 Пилотен проект — Европейска платформа
за уязвимите лица в информационното
общество: картографиране на най-добри
практики и на социално-икономическото
въздействие за увеличаване на
възможностите за уязвимите общности
чрез информационните и комуникацион
ните технологии (ИКТ)
Едногодишни бюджетни кредити

76,08

PP 01 17 07 Пилотен проект — Клъстер от стартиращи
предприятия. Екосистема, основана на
стартиращи предприятия (свързваща уни
верситети, предприемачи и център за
стартиращи предприятия в Западна Поме
рания), мобилизираща регионален
потенциал извън основните градове в
Полша

PP 01 18

730,31

2018

PP 01 18 01 Пилотен проект — Екосистемна графика
на европейските стартиращи и развиващи
се предприятия
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 18 02 Пилотен проект — Изкуството и
цифровата среда: разгръщане на
творчеството в полза на промишлеността,
регионите и обществото в Европа
Едногодишни бюджетни кредити

124,50
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ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 01 18

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PP 01 18 03 Пилотен проект — Европейска екосистема
за технологии на разпределения регистър
за социално и обществено благо
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

259 870

p.m.

120 000

0,—

649 482,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

150 000

0,—

740 264,11

Статия PP 01 18 — Общо

p.m.

858 306

p.m.

1 705 000

1 050 000,—

1 912 655,11

p.m.

419 973

p.m.

630 000

1 049 931,—

0,—

p.m.

200 000

p.m.

350 000

700 000,—

0,—

p.m.

245 000

p.m.

105 000

350 000,—

0,—

p.m.

614 004

p.m.

499 064

1 275 000,—

637 500,—

p.m.

p.m.

p.m.

280 000

350 000,—

277 160,—

p.m.

390 000

390 000

214 500

390 000,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

175 000

350 000,—

175 000,—

249,93

PP 01 18 04 Пилотен проект — Организиране на
широкомащабни събития — „Науката
среща парламентите и регионите“

PP 01 19

222,84

2019

PP 01 19 01 Пилотен проект — Изпитване на
технологии за преоборудване
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 19 02 Пилотен проект – Управление на дви
жението в космоса
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 19 03 Пилотен проект – Идентифициране на
пътищата на въздействие и разработване
на показатели за проследяване и измер
ване на социалното въздействие на
финансираната от ЕС
научноизследователска и развойна дей
ност в областта на биомедицината
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 19 04 Пилотен проект — Научни изследвания за
намаляване на емисиите на СО2 при
производството на стомана
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 19 05 Пилотен проект — НТИМ за момичета в
Европа (Girls 4 STEM)
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 19 06 Пилотен проект – Цифрова европейска
платформа за доставчици на качествено
съдържание
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 19 07 Пилотен проект – Свързано с четенето
увреждане и достъп до документи, възмо
жен подход
Едногодишни бюджетни кредити

103,83
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 01 19

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PP 01 19 08 Пилотен проект — Интегрирани техники
за сеизмично укрепване и енергийна
ефективност на съществуващи сгради
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

525 000

p.m.

637 500

1 275 000,—

199 800,—

38,06

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

340 000

p.m.

637 500

1 275 000,—

57 501,95

16,91

Статия PP 01 19 — Общо

p.m.

2 733 977

390 000

3 528 564

7 014 931,—

1 346 961,95

49,27

p.m.

450 000

1 500 000

375 000

p.m.

150 000

500 000

125 000

p.m.

550 000

1 000 000

250 000

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

640 000

900 000

225 000

Статия PP 01 20 — Общо

p.m.

1 790 000

3 900 000

975 000

PP 01 19 09 Пилотен проект – Прилагане на изследо
вателската методология „Рамка за многос
транно неравенство“ в Европейския съюз

PP 01 20

2020

PP 01 20 01 Пилотен проект – Устойчивост на възду
хоплаването по отношение на заглушаване
и киберзаплахи срещу глобални навига
ционни спътникови системи (ГНСС)
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 20 02 Пилотен проект – Използване на „Галилео“
и EGNOS за намаляване на броя на
смъртните случаи, свързани със спиране на
сърдечната дейност
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 20 03 Пилотен проект — Изкуствата и
цифровата среда: разгръщане на
творчеството с цел управление на евро
пейските води
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 20 04 Пилотен проект — Приобщаващ достъп до
интернет за лица с когнитивни
увреждания (уеб приобщаване: достъп за
всички)

PP 01 21

2021

PP 01 21 01 Пилотен проект — Проучване на
осъществимостта на технологии за
намаляване на свързаните с транспорта
емисии от прахови частици чрез монти
рани на превозните средства филтри
Едногодишни бюджетни кредити

1 500 000

375 000
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 01 21

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PP 01 21 02 Пилотен проект — Служба за подкрепа на
ръководени от граждани проекти за сани
ране
Едногодишни бюджетни кредити

1 000 000

250 000

1 000 000

250 000

500 000

125 000

Едногодишни бюджетни кредити

400 000

100 000

Статия PP 01 21 — Общо

4 400 000

1 100 000

ГЛАВА PP 01 — ОБЩО

4 400 000

6 891 505

PP 01 21 03 Пилотен проект — Насърчаване в световен
мащаб на европейски начин за цифрови
иновации, свързан с културата
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 21 04 Пилотен проект – общоевропейски
решения за използване на безплатен соф
туер с отворен код от страна на
публичните служби в Съюза
Едногодишни бюджетни кредити
PP 01 21 05 Пилотен проект — Европейска платформа
за електронно обучение по предприема
чество, която помага на МСП да се адап
тират към настоящия контекст

4 290 000

7 745 266

8 064 931,—

5 357 303,67

77,74

ГЛАВА PP 02
PP 02 15

2015

PP 02 15 01 Пилотен проект — Избягване на задръст
ванията чрез интелигентни интегрирани
транспортни решения за пътна инфра
структура
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

519 992,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

325 504

0,—

203 440,25

Статия PP 02 15 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

325 504

0,—

723 432,25

p.m.

459 717

p.m.

640 000

0,—

263 400,—

PP 02 15 02 Пилотен проект — Горивна/енергийна
бедност — Оценка на въздействието на
кризата и преглед на съществуващите и
възможните нови мерки в държавите
членки

PP 02 17

2017

PP 02 17 01 Пилотен проект — Повишаване на осве
домеността за алтернативите на личния
автомобил
Едногодишни бюджетни кредити

57,30
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 02 17

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PP 02 17 02 Пилотен проект — Устойчива споделена
мобилност, която е взаимосвързана с
обществения транспорт в европейските
селски райони (развитие на концепцията
за „селски райони с интелигентен транс
порт“ (SMARTAs)
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

307 500

p.m.

676 000

0,—

282 000,—

91,71

p.m.

p.m.

p.m.

600 000

0,—

152 657,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

172 584,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

532 700,—

Статия PP 02 17 — Общо

p.m.

767 217

p.m.

1 916 000

0,—

1 403 341,—

p.m.

p.m.

p.m.

145 000

0,—

0,—

p.m.

178 215

p.m.

178 215

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

137 681

0,—

103 312,80

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

250 000

p.m.

400 000

420 000,—

240 000,—

96

Статия PP 02 18 — Общо

p.m.

428 215

p.m.

860 896

420 000,—

343 312,80

80,17

PP 02 17 03 Пилотен проект — Архитектура на
въздушното пространство „Единно евро
пейско небе“
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 17 04 Пилотен проект — Картографиране на
достъпен транспорт за лицата с намалена
подвижност
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 17 05 Пилотен проект — Охраняеми паркинги
за товарни автомобили

PP 02 18

182,91

2018

PP 02 18 01 Пилотен проект — Човешкото поведение
във връзка с автономното шофиране
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 18 02 Пилотен проект – Общоевропейска кам
пания за повишаване на осведомеността
относно безопасността на движението по
пътищата
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 18 03 Пилотен проект – OREL – Европейска
система за ограничаване на измамите с
километражните броячи: ускорена про
цедура за техническа изправност в Съюза
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 18 04 Пилотен проект – Проучване за
осъществимост на технологията на раз
пределения регистър на европейския
енергиен пазар
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 02 19

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

2019

PP 02 19 01 Пилотен проект — TachogrApp:
проучване за осъществимост и анализ на
разходите за разработването на сертифи
цирано приложение, което да се използва
като тахограф
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

581 867

300 000

355 000

509 810,—

0,—

p.m.

367 500

p.m.

262 500

525 000,—

0,—

p.m.

1 248 000

1 500 000

2 100 000,—

0,—

700 000,—

0,—

1 050 000,—

0,—

4 884 810,—

0,—

PP 02 19 02 Пилотен проект – Постигане на напредък
по отношение на декарбонизацията на
промишлеността чрез оценка на използ
ването на енергия от възобновяеми
източници в промишлените процеси
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 19 03 Пилотен проект — Споразумение на кме
товете като инструмент за справяне с
енергийната бедност
Едногодишни бюджетни кредити

1 800 000

PP 02 19 04 Пилотен проект – Общоевропейски кон
курс за програмиране
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

595 000

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

262 500

p.m.

p.m.

Статия PP 02 19 — Общо

p.m.

2 459 867

2 100 000

2 712 500

950 000

1 000 000

250 000

p.m.

1 125 000

1 500 000

375 000

p.m.

225 000

300 000

75 000

p.m.

375 000

500 000

125 000

PP 02 19 05 Пилотен проект — Платформа за инте
грирани цифрови услуги за гражданите и
предприятията

PP 02 20

2020

PP 02 20 01 Пилотен проект — Модели на подходи за
социално въздействие към социалното
жилищно настаняване и овластяването на
ромите: тестване на употребата на инова
тивни финансови инструменти за пости
гане на по-добри социални резултати
Едногодишни бюджетни кредити

1 800 000

PP 02 20 02 Пилотен проект – Екомаркировка за
въздухоплаването/Демонстрационен
проект за въвеждане на доброволна сис
тема за екомаркировка във възду
хоплаването
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 20 03 Пилотен проект – Взаимно свързване на
градската мобилност с инфраструктурата
на въздушния транспорт
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 20 04 Пилотен проект – Съживяване на транс
граничните нощни влакове
Едногодишни бюджетни кредити

% Плащания
2019/2021
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 02 20

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

(продължение)

PP 02 20 05 Пилотен проект – Капацитет за екологи
зиране на европейските морски
пристанища
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

225 000

300 000

75 000

p.m.

250 000

1 000 000

250 000

875 000

437 500

875 000

218 750

1 350 000

837 500

1 000 000

250 000

750 000

1 000 000

250 000

1 150 000

1 800 000

450 000

800 000

1 000 000

250 000

5 025 000

7 125 000

10 275 000

2 568 750

1 200 000

300 000

PP 02 20 06 Пилотен проект — Регистър на енергий
ните общности — Мониторинг и подкрепа
за енергийните общности в Съюза
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 20 07 Пилотен проект — Ангажиране на дру
жествата за осъществяване на енергиен
преход
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 20 08 Пилотен проект — Разработване на
изкуствен интелект за диагностика и
лечение на педиатрични онкологични
заболявания
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 20 09 Пилотен проект — Интелигентна градска
мобилност, включваща автономни пре
возни средства
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

PP 02 20 10 Пилотен проект — Разработване на стра
тегическа програма за изследвания, ино
вации и изпълнение и на пътна карта за
постигане на пълно равенство между ези
ците в цифровата сфера в Европа до 2030
г.
Едногодишни бюджетни кредити

1 000 000

PP 02 20 11 Пилотен проект — Подкрепа за задълбо
чаване на сътрудничеството между сек
тора, неправителствените организации и
органите на държавите членки за бързото
премахване на онлайн материали,
съдържащи сексуално насилие над деца
Едногодишни бюджетни кредити
Статия PP 02 20 — Общо

PP 02 21

p.m.

2021

PP 02 21 01 Пилотен проект – Завършване на еколо
гичния и цифровия преход: Европейски
зелен цифров алианс
Едногодишни бюджетни кредити

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 02 21

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PP 02 21 02 Пилотен проект — Осигуряване на
устойчиво управление и развитие на
пристанищата в басейна на реките Рейн,
Майн и Дунав
Едногодишни бюджетни кредити

1 600 000

400 000

1 500 000

375 000

1 000 000

250 000

1 000 000

250 000

550 000

137 500

350 000

87 500

600 000

150 000

700 000

175 000

Едногодишни бюджетни кредити

3 500 000

875 000

Статия PP 02 21 — Общо

12 000 000

3 000 000

ГЛАВА PP 02 — ОБЩО

17 025 000

13 780 299

PP 02 21 03 Пилотен проект — Насърчаване на
цифровизацията на публичния сектор и на
екологичния преход в Европа чрез
използването на иновативната европейска
платформа GovTech
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 21 04 Пилотен проект — RESTwithEU
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 21 05 Пилотен проект — Устойчива мобилност в
селските райони с цел устой
чивост срещу COVID-19 и подкрепа за
екотуризма
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 21 06 Пилотен проект — Интелигентно про
мишлено „дистанциране“: работа от разс
тояние в нецифровизирани отрасли
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 21 07 Пилотен проект — Интелигентни дого
вори — Европейски стандарти за прото
колите за автоматични трансакции в
изпълнение на договори
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 21 08 Пилотен проект — Единно европейско
железопътно пространство — прототипен
коридор Мюнхен — Верона
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 21 09 Пилотен проект — Проект
„Международни решения за железопътния
транспорт – интелигентни градове“:
концепция за нова железопътна гара за
екологосъобразни и социално
приобщаващи интелигентни градове
Едногодишни бюджетни кредити
PP 02 21 10 Пилотен проект — Ефект на енергоефек
тивните и произвеждащите слънчева
енергия превозни средства върху мре
жовия капацитет и инфраструктурата за
зареждане

12 375 000

8 383 650

5 304 810,—

2 470 086,05

17,92
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

307 072,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

410 253,04

Статия PP 03 15 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

717 325,04

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

785 437,—

p.m.

320 681

p.m.

531 206

0,—

200 805,22

p.m.

p.m.

p.m.

566 300

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PP 03 16 — Общо

p.m.

320 681

p.m.

0,—

986 242,22

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

ГЛАВА PP 03
PP 03 15

2015

PP 03 15 01 Пилотен проект — Обучение на МСП
относно правата на потребителите в ерата
на цифровите технологии
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 15 02 Пилотен проект — Жени бизнес ангели

PP 03 16

2016

PP 03 16 01 Пилотен проект — Изграждане на капа
цитет, програмно развитие и комуникация
в контекста на борбата с избягването
данъци, отклонението от данъчно обла
гане и данъчните измами
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 16 02 Пилотен проект — Марката „Дестинация
Европа“ — популяризиране на Европа в
туристическия сектор
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 16 03 Пилотен проект — Изграждане на пред
приемачески капацитет за млади мигранти
Едногодишни бюджетни кредити

62,62

PP 03 16 04 Пилотен проект — Инициатива за
стартиращи предприятия в областта на
икономиката на споделянето — Финан
сиране на бъдещето на европейското
предприемачество
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 16 05 Пилотен проект — Предоставяне на
повече права и обучение на потребителите
във връзка с безопасността на продуктите
и наблюдението на пазара в рамките на
единния цифров пазар
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 16 06 Пилотен проект — Инструмент за МСП за
увеличаване на участието на жените
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 16 07 Пилотен проект — Плащането на данъци
и цифрова система за фискално образова
ние

1 097 506

307,55
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ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 03 17

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

2017

PP 03 17 01 Пилотен проект —Постигане на лидерство
в предприемачеството и възможности за
сътрудничество (А.Л.Е.К.О.)
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

225 431

p.m.

225 000

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

247 600,—

p.m.

p.m.

p.m.

446 532

0,—

620 748,43

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 095,97

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

404 605

p.m.

304 000

0,—

0,—

Статия PP 03 17 — Общо

p.m.

630 036

p.m.

975 532

0,—

871 444,40

138,32

p.m.

470 594

p.m.

p.m.

0,—

1 029 406,—

218,75

p.m.

1 022 909

p.m.

1 071 460

579 156,—

0,—

p.m.

315 000

p.m.

715 000

630 000,—

0,—

PP 03 17 02 Пилотен проект — Динамично развитие
на трансграничната електронна търговия
чрез ефикасни варианти за доставка на
колети
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 17 03 Пилотен проект – Хоризонтална опера
тивна група за технологията на дистрибу
тирания регистър и прилагането ѝ от
държавните органи
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 17 04 Пилотен проект — Създаване на
хармонизиран вътрешен пазар на свинско
месо, получено от животни, които не са
хирургически кастрирани
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 17 05 Пилотен проект — Мониторинг с
помощта на медоносни пчели за използ
ването на пестициди в околната среда

PP 03 18

2018

PP 03 18 01 Пилотен проект – Увеличаване на капа
цитета за интернационализация чрез
европейски мрежи на МСП
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 18 02 Пилотен проект – Независими пътни
изпитвания на емисиите при реални
условия с цел гарантиране на обширна
информация и прозрачност за по-добър
надзор на пазара
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 18 03 Пилотен проект — Оценяване на предпо
лагаемите различия в качеството на про
дуктите, продавани на единния пазар
Едногодишни бюджетни кредити
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 03 18

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019
% Плащания
2019/2021

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

384 160,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

190 000

0,—

190 000,—

Статия PP 03 18 — Общо

p.m.

1 808 503

p.m.

1 976 460

1 209 156,—

1 603 566,—

88,67

p.m.

230 970

350 000

207 500

419 900,—

125 970,—

54,54

p.m.

p.m.

p.m.

490 000

980 000,—

0,—

p.m.

441 000

p.m.

630 000

630 000,—

0,—

p.m.

168 000

p.m.

550 000

550 000,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

70 000

140 000,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

252 000

p.m.

630 000

1 260 000,—

0,—

Статия PP 03 19 — Общо

p.m.

1 091 970

2 577 500

3 979 900,—

125 970,—

Поети задължения

Плащания

(продължение)

PP 03 18 04 Пилотен проект — Създаване на истински
банков съюз — Проучване на разликите в
законовите и подзаконовите актове в
областта на банковото дело в държавитечленки от еврозоната и необходимостта от
хармонизирането им в рамките на банков
съюз
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 18 05 Пилотен проект – Европейски фонд за
инвестиции чрез колективно финансиране

PP 03 19

2019

PP 03 19 01 Пилотен проект — Качество на услугите в
туризма
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 19 02 Пилотен проект — Широколентов достъп
до интернет с цел осигуряване на мулти
медийно образователно съдържание за
несвързани училища
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 19 03 Пилотен проект – Отстраняване на про
пуските в данните и подготовка за дейст
вия в областта на пожарната безопасност
на европейско равнище
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 19 04 Пилотен проект — Изграждане на капа
цитет за разработване на методологични
етапи за интегриране на рисковете за
околната среда и климата в пру
денциалната рамка за банковия сектор в
Съюза
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 19 05 Пилотен проект – Мониторинг на размера
на богатството, скрито от физически лица
в офшорни финансови центрове, и на
въздействието на най-новите
международно договорени стандарти за
данъчна прозрачност върху борбата с
отклонението от данъчно облагане
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 19 06 Пилотен проект – Ограничаване на раз
ликите в качеството и укрепване на орга
низациите на потребителите в Съюза

350 000

11,54
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ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 03 20

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

2020

PP 03 20 01 Пилотен проект – Интелигентни дестина
ции
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

300 000

1 000 000

250 000

172 500

300 000

75 000

p.m.

200 000

400 000

100 000

p.m.

285 000

950 000

237 500

p.m.

225 000

750 000

187 500

90 000

1 182 500

3 400 000

850 000

650 000

162 500

500 000

125 000

Едногодишни бюджетни кредити

300 000

75 000

Статия PP 03 21 — Общо

1 450 000

362 500

ГЛАВА PP 03 — ОБЩО

1 540 000

5 396 190

3 750 000

7 476 998

PP 03 20 02 Пилотен проект — Оценка на предизви
кателствата и възможностите за дейнос
тите по надзор на пазара във връзка с
новите технологии и цифровата верига на
доставки
Едногодишни бюджетни кредити

90 000

PP 03 20 03 Пилотен проект — Проучване на
възможностите за създаване на европейски
регистър на активите в контекста на бор
бата с изпирането на пари и данъчните
измами
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 20 04 Пилотен проект — Хуманно отношение
към млечните говеда, включително мерки
за защита на неотбитите млечни телета и
животните в края на полезния им живот
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 20 05 Пилотен проект — Най-добри практики
при прехода към осигуряващи по-хуманно
отношение системи за производство на
яйца от безклетъчно отглеждани кокошки
Едногодишни бюджетни кредити
Статия PP 03 20 — Общо

PP 03 21

2021

PP 03 21 01 Пилотен проект — Европейски форум по
въпросите на разхищението на храна от
потребителите
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 21 02 Пилотен проект – Механизъм за монито
ринг на собствеността върху медиите
Едногодишни бюджетни кредити
PP 03 21 03 Пилотен проект — Мониторинг на
въздействието на свободните зони и
насоки за бъдеща модернизация в кон
текста на Европейския зелен пакт

5 189 056,—

4 304 547,66

79,77

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

L 93/1385
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 04 — КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
ГЛАВА PP 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

ГЛАВА PP 04
PP 04 21

2021

PP 04 21 01 Пилотен проект — Управление на панде
мията на равнището на Съюза
Едногодишни бюджетни кредити

1 000 000

250 000

Статия PP 04 21 — Общо

1 000 000

250 000

ГЛАВА PP 04 — ОБЩО

1 000 000

250 000

ГЛАВА PP 05
PP 05 17

2017

PP 05 17 01 Пилотен проект — Стратегия на Евро
пейския съюз за региона на Адриатическо
и Йонийско море (EUSAIR): генериране и
подготовка на инициативи и проекти с
действителна добавена стойност за региона
като цяло

PP 05 18

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

675 000

p.m.

785 000

0,—

627 755,20

93

Статия PP 05 17 — Общо

p.m.

675 000

p.m.

785 000

0,—

627 755,20

93

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

351 582

0,—

527 373,—

Статия PP 05 18 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

351 582

0,—

527 373,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

150 000

p.m.

150 000

300 000,—

0,—

Статия PP 05 19 — Общо

p.m.

150 000

p.m.

150 000

300 000,—

0,—

2018

PP 05 18 01 Пилотен проект – Измерване на значимото
за гражданите на ЕС: социалния прогрес в
европейските региони

PP 05 19

2019

PP 05 19 01 Пилотен проект – Отключване на
потенциала за колективно финансиране за
европейските структурни и инвести
ционни фондове
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ГЛАВА PP 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ (продължение)
ГЛАВА PP 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 05 20

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

2020

PP 05 20 01 Пилотен проект — Насърчаване на
градски партньорства в световен мащаб за
изпълнение на Новата програма за градо
вете на Организацията на обединените
нации, с особен акцент върху сътрудни
чеството по въпроси и политики, свързани
с кръговата икономика, както и по
въпросите за качеството на въздуха, енер
гийния преход и интеграцията на мигран
тите и бежанците
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

750 000

1 500 000

375 000

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

500 000

1 000 000

250 000

Статия PP 05 20 — Общо

p.m.

1 250 000

2 500 000

625 000

ГЛАВА PP 05 — ОБЩО

p.m.

2 075 000

2 500 000

1 911 582

PP 05 20 02 Пилотен проект — BEST „Култура“ —
Програма в подкрепа на културното мно
гообразие в най-отдалечените райони и
отвъдморските страни и територии на
Съюза

300 000,—

1 155 128,20

ГЛАВА PP 06
PP 06 14

2014

PP 06 14 01 Пилотен проект — Намаляване на нерав
нопоставеността в здравеопазването:
натрупване на опит и оценка на дейст
вията

PP 06 15

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

297 977,86

Статия PP 06 14 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

297 977,86

p.m.

p.m.

p.m.

399 993

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

144 000,—

Статия PP 06 15 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

399 993

0,—

144 000,—

2015

PP 06 15 01 Пилотен проект — Последиците от при
лагането на различни форми на лечение,
практики за дарение на органи и транс
плантационни практики при хроничните
бъбречни заболявания по отношение на
разходите за здравеопазване и резултатите
за пациентите
Едногодишни бюджетни кредити
PP 06 15 02 Пилотен проект — Платформа за
насърчаване на донорството на органи в
Европейския съюз и съседните страни:
Eudonorg 2015—2016

55,67
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ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 06 16

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

479 674

p.m.

p.m.

0,—

359 755,77

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

250 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

118 600

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PP 06 16 — Общо

p.m.

848 274

p.m.

p.m.

0,—

359 755,77

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

650 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PP 06 17 — Общо

p.m.

650 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

2016

PP 06 16 01 Пилотен проект — Създаване на регистър
на редките вродени малформации (като
част от регистъра на редките заболявания)
въз основа на структурата, организацията
и опита на Полския регистър на вродените
малформации
Едногодишни бюджетни кредити
PP 06 16 02 Пилотен проект — MentALLY
Едногодишни бюджетни кредити
PP 06 16 03 Пилотен проект — Тежки психични
разстройства и рискът от насилие: пътища
чрез полагане на грижи и ефективни
стратегии за лечение
Едногодишни бюджетни кредити

75

PP 06 16 04 Пилотен проект — INTEGRATE: разра
ботване на интегрирани стратегии за
наблюдение и лечение на хроничните и
ревматичните заболявания: ролята на
показателите за качество и докладваните
от пациентите резултати като допълнение
към медицинската оценка за активността
на заболяването и вредите от него
Едногодишни бюджетни кредити
PP 06 16 05 Пилотен проект — Курсове за първична
профилактика за момичета, живеещи в
райони със завишен риск от рак на гърдата
Едногодишни бюджетни кредити
PP 06 16 06 Пилотен проект — Преразпределяне на
храни

PP 06 17

2017

PP 06 17 01 Пилотен проект — Rare 2030 — Про
гнозно проучване, основано на участието,
с цел разработване на политиката в
областта на редките заболявания

42,41
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (продължение)
ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 06 19

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

2019

PP 06 19 01 Пилотен проект — Доверие на пациен
тите, семействата и общностите във вак
сините
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

332 250

p.m.

210 000

664 500,—

0,—

Статия PP 06 19 — Общо

p.m.

332 250

p.m.

210 000

664 500,—

0,—

ГЛАВА PP 06 — ОБЩО

p.m.

1 830 524

p.m.

609 993

664 500,—

801 733,63

ГЛАВА PP 07
PP 07 07

2007

PP 07 07 01 Приключване на пилотния проект „Евро
Глоуб“

PP 07 13

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PP 07 07 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PP 07 13 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

499 000

0,—

245 000,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2013

PP 07 13 01 Пилотен проект — Информационно при
ложение и услуга на Европейския съюз за
превод на жестомимичен език в реално
време
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 13 02 Пилотен проект — Разработване на пока
затели за контрол на изпълнението на
Европейската харта за равнопоставеност на
мъжете и жените в живота на местно ниво

PP 07 14

2014

PP 07 14 01 Пилотен проект — Изграждане на капа
цитет за ромското гражданско общество и
засилване на неговото участие в контрола
на националните стратегии за интегриране
на ромите
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 14 02 Пилотен проект — Повишаване на осве
домеността на децата за техните права при
съдебни производства
Едногодишни бюджетни кредити

43,80

Официален вестник на Европейския съюз

BG
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L 93/1389
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 07 14

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PP 07 14 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

499 000

0,—

245 000,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

125 690,—

Статия PP 07 15 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

125 690,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

370 592,49

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

259 197,09

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

2 078,46

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

153 565,30

Поети задължения

Плащания

(продължение)

PP 07 14 03 Пилотен проект — Насърчаване на евро
пейската интеграция чрез културата, като
се излъчват нови версии със субтитри на
избрани телевизионни програми на тери
торията на Европа
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 14 04 Пилотен проект — Платформа за обмен на
знания, насочена към специалисти по
въпросите, свързани с гениталното оса
катяване на жени

PP 07 15

2015

PP 07 15 01 Пилотен проект — Социалноосигурителна
карта
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 15 02 Пилотен проект — Преглед на инстру
ментите и програмите за събиране на
данни на Съюза от гледна точка на
зачитането на основите права

PP 07 16

2016

PP 07 16 01 Пилотен проект — Качествена заетост чрез
предприемачество за лица, намиращи се в
началото на своя трудов път
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 16 02 Пилотен проект — Европейска рамка за
мобилност на обучаващите се работници:
развитие на европейско гражданство и
умения чрез интеграция на младите хора
на пазара на труда
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 16 03 Пилотен проект — Насърчаване на
укрепваща здравето физическа активност в
Европа
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 16 04 Пилотен проект — Електронно гласуване:
оптимално използване на съвременните
технологии за по-активни и демократични
процедури на гласуване
Едногодишни бюджетни кредити

% Плащания
2019/2021

Официален вестник на Европейския съюз
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 07 16

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

263 807,36

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

129 467,67

Статия PP 07 16 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 178 708,37

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

223 522,35

p.m.

218 048

p.m.

686 713

0,—

824 748,14

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

94 659,24

p.m.

p.m.

p.m.

200 000

0,—

75 870,—

p.m.

p.m.

p.m.

89 700

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

293 065,76

Статия PP 07 17 — Общо

p.m.

218 048

p.m.

976 413

0,—

1 511 865,49

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

250 251,82

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PP 07 16 05 Пилотен проект — Медийна грамотност за
всички
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 16 06 Пилотен проект — Европа на различията

PP 07 17

2017

PP 07 17 01 Пилотен проект — Награда „Алтиеро
Спинели“ за повишаване на осведоме
ността
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 17 02 Пилотен проект — Спортът като средство
за интеграция и социално приобщаване на
бежанците
Едногодишни бюджетни кредити

378,24

PP 07 17 03 Пилотен проект — Мониторинг и
напътствия чрез спорт на млади хора,
изложени на риск от радикализация
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 17 04 Пилотен проект — Борба срещу незакон
ния трафик на паметници на културата
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 17 05 Пилотен проект — Дружествата —
пощенски кутии
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 17 06 Пилотен проект — Европейско проучване
на основаното на пола насилие

PP 07 18

2018

PP 07 18 01 Пилотен проект — Насърчаване на коо
перациите от домашни работници и
схемите за ваучери за услуги
Едногодишни бюджетни кредити

693,36

Официален вестник на Европейския съюз
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 07 18

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PP 07 18 02 Пилотен проект — Обмен на медийни
„изгряващи звезди“ с цел ускоряване на
иновациите и увеличаване на трансгра
ничното покритие (Stars4media)
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

1 349 621

p.m.

1 650 000

2 100 000,—

546 008,14

40,46

p.m.

250 000

p.m.

470 000

350 000,—

71 052,80

28,42

p.m.

350 000

p.m.

600 000

700 000,—

0,—

p.m.

615 000

p.m.

510 000

1 050 000,—

199 999,92

32,52

p.m.

307 252

p.m.

554 152

1 024 170,—

648 819,—

211,17

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

300 000

p.m.

500 000

0,—

0,—

Статия PP 07 18 — Общо

p.m.

3 171 873

p.m.

4 284 152

5 224 170,—

1 716 131,68

p.m.

105 000

p.m.

87 500

350 000,—

0,—

p.m.

1 384 096

1 045 030

1 400 000,—

0,—

p.m.

311 400

311 400

1 038 000,—

0,—

PP 07 18 03 Пилотен проект — Медийните съвети в
ерата на цифровите технологии
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 18 04 Пилотен проект — Стажове за
журналисти, работещи на малцинствени
езици, различни от европейските езици
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 18 05 Пилотен проект — Финансиране, учене,
иновации и патентоване за културните и
творческите индустрии
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 18 06 Пилотен проект — Опазване на еврейс
ките гробища в Европа: процес на
цялостно картографиране с научни изс
ледвания и наблюдение и остойностени
индивидуални предложения за опазване
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 18 07 Пилотен проект — Координационен
център в полза на жертвите на тероризма

PP 07 19

2019

PP 07 19 01 Пилотен проект — Измерване на култур
ните и творческите индустрии в Съюза
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 19 02 Пилотен проект — Общоевропейски
механизъм за бързо реагиране при нару
шения на свободата на пресата и свободата
на медиите
Едногодишни бюджетни кредити

1 380 119

PP 07 19 03 Пилотен проект — Платформа(и) за ино
вации в областта на културното
съдържание
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

54,10

Официален вестник на Европейския съюз
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 07 19

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PP 07 19 04 Пилотен проект — Подкрепа за разслед
ващата журналистика и свободата на
медиите в ЕС
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

1 055 000

p.m.

69 922

1 000 000

887 500

1 275 000,—

0,—

p.m.

87 500

349 607,52

104 882,25

PP 07 19 05 Пилотен проект — Първа стъпка към
създаването на европейска рамка за
мобилност на инициаторите на креативни
пространства
Едногодишни бюджетни кредити

150

PP 07 19 06 Пилотен проект — Награда „Ян Амос“ за
най-добър учител в Съюза, преподаващ
относно ЕС
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

350 000

350 000,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

441 000

490 000

245 000

490 000,—

98 000,—

22,22

Статия PP 07 19 — Общо

p.m.

3 366 418

2 870 119

3 013 930

5 252 607,52

202 882,25

6,03

p.m.

500 000

1 000 000

250 000

p.m.

592 000

1 500 000

375 000

p.m.

1 100 000

2 200 000

550 000

p.m.

450 000

900 000

225 000

p.m.

300 000

1 000 000

250 000

PP 07 19 07 Пилотен проект — Проект за цифров
регистър на еврейското културно нас
ледство

PP 07 20

2020

PP 07 20 01 Пилотен проект — Роля на минималната
работна заплата при създаването на
„всеобщата гаранция за труда“
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 20 02 Пилотен проект — Разработване и изпит
ване на инфраструктура за механизмите за
защита на правата на детето в онлайн
пространството въз основа на Общия
регламент относно защитата на данните и
друго законодателство на Съюза, свързано
с децата в онлайн пространството
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 20 03 Пилотен проект — Безвъзмездни средства
от Съюза за малки по мащаб онлайн
медии: подкрепа за качествени новинарски
продукти и борба с фалшивите новини
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 20 04 Пилотен проект — Почтеност на социал
ните медии
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 20 05 Пилотен проект — Обзор на собствеността
върху медиите
Едногодишни бюджетни кредити

Официален вестник на Европейския съюз
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 07 20

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

(продължение)

PP 07 20 06 Пилотен проект — Европейска публична
сфера: нова онлайн медийна оферта за
младите европейци

PP 07 21

Едногодишни бюджетни кредити

2 000 000

1 750 000

2 500 000

625 000

Статия PP 07 20 — Общо

2 000 000

4 692 000

9 100 000

2 275 000

1 500 000

375 000

1 200 000

300 000

1 600 000

400 000

1 000 000

250 000

450 000

112 500

60 000

15 000

2 000 000

500 000

2021

PP 07 21 01 Пилотен проект – Изграждане на капа
цитет за разследване с цел по-ефективна
борба с допинга в спорта в Европа
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 21 02 Пилотен проект – Европейска обсервато
рия на наративите за борба с дезинфор
мацията след COVID-19
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 21 03 Пилотен проект — Интегрирана инициа
тива за реагиране при трансгранични
кризи
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 21 04 Пилотен проект — Проучване на самотата
с акцент върху психичното здраве
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 21 05 Пилотен проект – Разбиране на стойността
на европейското общество за видеоигри
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 21 06 Пилотен проект — Постигане на
бюджетиране, съобразено в по-голяма
степен с равенството между половете, в
следващата МФР чрез оценка на
въздействието по признак пол
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 21 07 Пилотен проект — Карти за плащане по
електронен път (Е-pay) с гарантиран
основен доход (Basic Income Guarantee)
за маргинализирани лица: иновативен
финансов инструмент и инструмент на
политиките за насърчаване на по-ефек
тивно изплащане на социални
обезщетения на хората в крайна бедност
Едногодишни бюджетни кредити

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

L 93/1394
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 07 21

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

11 970 119

11 048 495

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PP 07 21 08 Пилотен проект – Медийно представи
телство и приобщаване на бежанците и
мигрантите
Едногодишни бюджетни кредити

500 000

125 000

2 000 000

500 000

400 000

100 000

160 000

40 000

150 000

37 500

150 000

37 500

800 000

200 000

Едногодишни бюджетни кредити

150 000

37 500

Статия PP 07 21 — Общо

12 120 000

3 030 000

ГЛАВА PP 07 — ОБЩО

14 120 000

14 478 339

PP 07 21 09 Пилотен проект — Временни граждански
асамблеи: преобразуване на обществения
консенсус в начин на действие и
утвърждаване на най-добри практики за
по-активно участие на гражданите в
обществения живот в ЕС
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 21 10 Пилотен проект – Образователна плат
форма по въпросите на правовата държава
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 21 11 Пилотен проект – Интернационализация
на опита и моделите на „Европейска
столица на културата“. Споделяне на
модели за управление и междукултурен
обмен за повече съвместно създаване и
партньорство.
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 21 12 Пилотен проект — Подобряване на зае
тостта на хората с увреждания чрез модела
на приобщаващите предприятия
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 21 13 Пилотен проект — Домашно насилие —
оценка на въздействието на програмите,
насочени към извършителите, като инс
трумент за предотвратяване на нови
прояви на насилие в различни европейски
държави
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 21 14 Пилотен проект — Изграждане на Европа
с помощта на местните органи
Едногодишни бюджетни кредити
PP 07 21 15 Пилотен проект — Създаване на прило
жение на равнище ЕС за жертвите на
домашно насилие

10 476 777,52

4 980 277,79

34,40
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

47 244,60

Статия PP 08 12 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

47 244,60

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

201 695,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PP 08 14 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

201 695,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

375 000,—

Статия PP 08 15 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

375 000,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

252 000,—

Поети задължения

Плащания

ГЛАВА PP 08
PP 08 12

2012

PP 08 12 01 Пилотен проект — Механизми за
съвместно и устойчиво управление на
рибарството: насърчаване на научните
изследвания в условията на сътрудни
чество между учени и заинтересовани
страни

PP 08 14

2014

PP 08 14 01 Пилотен проект — Агропол: развитие на
европейски трансграничен модел на
агроиндустриален регион
Едногодишни бюджетни кредити
PP 08 14 02 Пилотен проект — Въвеждане в действие
на мрежа от морски защитени зони, които
са създадени или ще бъдат създадени
съгласно националното и международното
законодателството в областта на околната
среда или рибарството, с оглед подобря
ване на производствените възможности
във връзка с риболовните дейности на
Съюза в Средиземно море въз основа на
принципите за максимален устойчив улов
и екосистемен подход към управлението
на рибарството

PP 08 15

2015

PP 08 15 01 Пилотен проект — Разработване на нова
торски офшорни риболовни практики със
слабо въздействие върху околната среда,
предназначени за дребномащабни кораби
в най-отдалечените региони, включително
обмен на добри практики и риболовни
проучвания

PP 08 16

2016

PP 08 16 01 Пилотен проект — Социално екосело
Едногодишни бюджетни кредити

% Плащания
2019/2021
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 08 16

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

208 418,—

p.m.

314 720

p.m.

269 760

0,—

269 760,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

208 950,—

Статия PP 08 16 — Общо

p.m.

314 720

p.m.

269 760

0,—

939 128,—

p.m.

761 000

p.m.

400 000

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

350 000

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

200 000

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

146 000

p.m.

150 000

0,—

0,—

Статия PP 08 18 — Общо

p.m.

907 000

p.m.

1 100 000

0,—

0,—

p.m.

1 462 500

783 750

1 050 000,—

0,—

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PP 08 16 02 Пилотен проект — Усъвършенстване на
критериите и стратегиите за предотвратя
ване и управление на кризи в селскосто
панския сектор
Едногодишни бюджетни кредити
PP 08 16 03 Пилотен проект — Преструктуриране на
веригата за производство на мед и про
грама за развъждане и селекция на медо
носни пчели, устойчиви на акара Varroa
Едногодишни бюджетни кредити

85,71

PP 08 16 04 Пилотен проект — Анализ на най-добрите
начини, по които организации на произ
водителите могат да бъдат създавани, да
изпълняват своите дейности и да полу
чават подкрепа

PP 08 18

2018

PP 08 18 01 Пилотен проект— Грамотност по отно
шение на океаните за всички
Едногодишни бюджетни кредити
PP 08 18 02 Пилотен проект — Наръчник за добри
практики за круизните пътувания
Едногодишни бюджетни кредити
PP 08 18 03 Пилотен проект – Платформа на Съюза за
организациите на производители на про
дукти от риболов и аквакултури
Едногодишни бюджетни кредити
PP 08 18 04 Пилотен проект – Схема за контрол на
улова от любителски риболов на лаврак

PP 08 19

2019

PP 08 19 01 Пилотен проект — Разработване на набор
от инструменти за земеделските стопани за
практики, основаващи се на интегрира
ното управление на вредителите, от целия
Съюз
Едногодишни бюджетни кредити

1 875 000

298,40
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА (продължение)
ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 08 19

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PP 08 19 02 Пилотен проект – оперативна програма:
структуриране на хранително-вкусовите
сектори за осигуряване на предаването на
семейните стопанства и устойчивостта на
местното селско стопанство
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

922 780

800 000

515 000

1 050 000,—

0,—

Статия PP 08 19 — Общо

p.m.

2 385 280

2 675 000

1 298 750

2 100 000,—

0,—

ГЛАВА PP 08 — ОБЩО

p.m.

3 607 000

2 675 000

2 668 510

2 100 000,—

1 563 067,60

ГЛАВА PP 09
PP 09 13

2013

PP 09 13 01 Пилотен проект — Опазване на биоло
гичното разнообразие чрез плащания за
постигнати резултати в областта на окол
ната среда

PP 09 15

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

48 276,—

Статия PP 09 13 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

48 276,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

170 552,70

Статия PP 09 15 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

170 552,70

2015

PP 09 15 01 Пилотен проект — Установяване на точка
на равновесие между правото на
държавата да определя законни
обществено-политически цели, правата на
инвеститорите да защитават своите инвес
тиции и правата на гражданите по отно
шение на околната среда и общественото
здраве предвид Трансатлантическото спо
разумение за партньорство в областта на
търговията и инвестициите
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 15 02 Пилотен проект — Изграждане на капа
цитет, програмно развитие и комуникация
в областта на екологичното данъчно
облагане и бюджетната реформа

43,33
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 09 16

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

558 718,40

p.m.

p.m.

p.m.

630 000

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

290 382,59

p.m.

p.m.

p.m.

400 000

0,—

299 115,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

100 000

0,—

0,—

Статия PP 09 16 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

1 130 000

0,—

1 148 215,99

p.m.

769 725

p.m.

700 000

0,—

569 727,20

p.m.

p.m.

p.m.

380 000

0,—

284 910,—

p.m.

p.m.

p.m.

934 000

0,—

220 200,—

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

2016

PP 09 16 01 Пилотен проект — Насърчаване на еко
логосъобразна кръгова икономика в
Европа чрез изграждане на капацитет,
работа в мрежа и обмен на иновативни
решения — Преодоляване на недостига на
зелени иновации
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 16 02 Пилотен проект — Смекчаване на
въздействието на инфекциозните заболя
вания с цел противодействие на загубата
на европейско биологично разнообразие
съгласно изискванията на Директивата за
местообитанията
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 16 03 Пилотен проект — Протоколи за създава
нето на схеми за оценка на екологосъо
бразна инфраструктура в Съюза
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 16 04 Пилотен проект — Смекчаване на
въздействието на вятърните турбини върху
популациите от прилепи и птици и
техните миграционни маршрути
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 16 05 Пилотен проект — Опис на видовете и
местообитанията в най-отдалечените
френски региони

PP 09 17

2017

PP 09 17 01 Пилотен проект — Картографиране и
оценяване на състоянието на екосистемите
и услугите, които те предоставят, в найотдалечените региони и в отвъдморските
страни и територии: създаване на връзки и
обединяване на ресурси
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 17 02 Пилотен проект — Мрежа на европейс
ките зелени градове
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 17 03 Пилотен проект — Последици от изгаря
нето на твърди битови отпадъци за
качеството на атмосферния въздух в
Европа и евентуални смекчаващи мерки
Едногодишни бюджетни кредити

74,02
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 09 17

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019
% Плащания
2019/2021

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

p.m.

p.m.

p.m.

300 000

0,—

349 794,—

p.m.

342 430

p.m.

p.m.

0,—

146 755,50

42,86

p.m.

30 000

p.m.

109 500

0,—

76 845,90

256,15

p.m.

280 000

0,—

184 815,60

p.m.

2 703 500

0,—

1 833 048,20

Плащания

Поети задължения

Плащания

(продължение)

PP 09 17 04 Пилотен проект — Създаване на регио
нални или локални платформи относно
съвместното съществуване между хората и
едрите хищници с акцент върху основни
действия за едрите хищници в области с
високи равнища на конфликт
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 17 05 Пилотен проект — Към основани на факти
подобрения в прилагането на Директивата
за птиците и Директивата за местообита
нията: систематичен преглед и метаанализ
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 17 06 Пилотен проект — Насърчаване на алтер
нативи на изпитванията върху животни
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 17 07 Пилотен проект — Проучване на
жизнения цикъл на електрическите пре
возни средства, превозните средства, зад
вижвани с биогорива, и превозните
средства, задвижвани с традиционни
горива

PP 09 18

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

Статия PP 09 17 — Общо

p.m.

p.m.
1 142 155

2018

PP 09 18 01 Пилотен проект — Наблюдение на пепе
рудите в Съюза и показатели за тях
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

520 000

0,—

240 000,—

p.m.

253 401

p.m.

300 000

0,—

0,—

p.m.

982 346

p.m.

600 000

1 364 691,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

300 000

0,—

0,—

p.m.

349 822

p.m.

150 000

0,—

0,—

PP 09 18 02 Пилотен проект – Използване на сате
литни изображения за подобряване на
функционирането на мрежата „Натура
2000“
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 18 03 Пилотен проект – Карта с решения, найдобри практики и средства за обеззаразя
ване от отпадъците от пестицида линдан в
Съюза
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 18 04 Пилотен проект – Оценка, определяне,
обмен и разпространение на най-добри
практики за хуманно управление на
инвазивни чужди видове
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 18 05 Пилотен проект – Интегриране на инте
лигентни сензори и моделиране за
наблюдение на качеството на въздуха в
градовете
Едногодишни бюджетни кредити

160,49
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 09 18

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PP 09 18 06 Пилотен проект – Основани на природата
решения за смекчаване на последиците от
изменението на климата и замърсяването
на водата в селскостопанските райони

PP 09 19

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

280 000

p.m.

420 000

0,—

0,—

Статия PP 09 18 — Общо

p.m.

1 865 569

p.m.

2 290 000

1 364 691,—

240 000,—

p.m.

141 141

p.m.

245 000

490 000,—

0,—

p.m.

399 993

p.m.

210 000

420 000,—

0,—

p.m.

350 000

p.m.

p.m.

700 000,—

350 000,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

262 500

p.m.

262 500

875 000,—

0,—

Статия PP 09 19 — Общо

p.m.

1 153 634

p.m.

717 500

2 485 000,—

350 000,—

p.m.

600 000

2 000 000

500 000

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

131 965

439 881

109 970

Статия PP 09 20 — Общо

p.m.

731 965

2 439 881

609 970

12,86

2019

PP 09 19 01 Пилотен проект — Разработване на евро
пейска маркировка за превозните средства
с извънредно ниски емисии (ULEV)
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 19 02 Пилотен проект — Проучване за
осъществимост относно обща отворена
платформа за данни за безопасност на
химичните вещества
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 19 03 Пилотен проект — Насърчаване на
гражданското общество да споделя знания
и най-добри практики във връзка със
зелените градове и зелената градска среда
Едногодишни бюджетни кредити

100

PP 09 19 04 Пилотен проект — Инвазивни чужди
видове: По-добро разбиране и комуника
ция

PP 09 20

2020

PP 09 20 01 Пилотен проект — Осигуряване на про
ходимост през язовирите „Железни врата“
за дунавската есетра
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 20 02 Пилотен проект — Подобряване на насо
ките и обмен на знания между лицата,
стопанисващи земи, природозащитниците
и местните общности с цел опазване на
културните ландшафти и наследство по
програмата „Натура 2000“ и извън нея

30,34
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ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
ГЛАВА PP 10 — МИГРАЦИЯ
ГЛАВА PP 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 09 21

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

2021

PP 09 21 01 Пилотен проект — Интегриране на ИИ в
кръговата икономика
Едногодишни бюджетни кредити

60 000

15 000

1 500 000

375 000

Едногодишни бюджетни кредити

180 000

45 000

Статия PP 09 21 — Общо

1 740 000

435 000

ГЛАВА PP 09 — ОБЩО

1 740 000

5 328 323

PP 09 21 02 Пилотен проект — BEST BELT — Повече
сила за Зеления пояс
Едногодишни бюджетни кредити
PP 09 21 03 Пилотен проект — Оценка на
възможностите за използване на водород в
корабоплаването

2 439 881

7 450 970

3 849 691,—

3 790 092,89

ГЛАВА PP 10
PP 10 11

2011

PP 10 11 01 Пилотен проект — Мрежа за контакти и
дискусии между целеви общини и мест
ните органи относно опита и най-добрите
практики в областта на презаселването и
интеграцията на бежанците
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PP 10 11 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ГЛАВА PP 10 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

607 161,92

Статия PP 14 13 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

607 161,92

p.m.

p.m.

p.m.

500 000

0,—

0,—

ГЛАВА PP 14
PP 14 13

2013

PP 14 13 01 Пилотен проект — Стратегически инвес
тиции за траен мир и демократизация в
Африканския рог

PP 14 14

2014

PP 14 14 01 Пилотен проект — Укрепване на ветери
нарните служби в развиващите се страни
Едногодишни бюджетни кредити

71,13
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 14 14

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

249 333,88

Статия PP 14 14 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

500 000

0,—

249 333,88

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

39 620,24

Статия PP 14 15 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

39 620,24

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

675 000,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

650 153

0,—

749 847,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

450 000

0,—

550 000,—

Статия PP 14 16 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

1 100 153

0,—

1 974 847,—

Поети задължения

Плащания

(продължение)

PP 14 14 02 Пилотен проект — Инвестиране в устой
чиво възстановяване на мира и
общностите в областта Каука — Колумбия

PP 14 15

2015

PP 14 15 01 Пилотен проект — Интегриран подход за
разработване и прилагане на здравни
решения за борба с пренебрегваните тро
пически болести в ендемичните райони
Едногодишни бюджетни кредити
PP 14 15 02 Пилотен проект — Достъп до правосъдие
и обезщетение за жертвите на най-тежките
престъпления, извършени в Демократична
република Конго (ДРК)

PP 14 16

2016

PP 14 16 01 Пилотен проект — Картографиране на
глобалната заплаха, породена от антими
кробната резистентност
Едногодишни бюджетни кредити
PP 14 16 02 Пилотен проект — Утвърждаване на пра
вата на детето, закрилата и достъпа до
образование за децата и младежите, раз
селени в Гватемала, Хондурас и Ел Салва
дор
Едногодишни бюджетни кредити
PP 14 16 03 Пилотен проект — Образователни услуги
за деца, които са били свързани с
въоръжени сили и групи в администрати
вен район Голям Пибор в Южен Судан
Едногодишни бюджетни кредити
PP 14 16 04 Пилотен проект — Пилотни действия за
използването на основано на участието
управление на пасищата в Кения и Танза
ния

% Плащания
2019/2021
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ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 14 17

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

216 839,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

447 546,—

Статия PP 14 17 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

664 385,—

p.m.

p.m.

p.m.

130 000

280 000,—

224 000,—

p.m.

p.m.

p.m.

300 000

800 000,—

267 380,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

353 975,—

Статия PP 14 18 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

430 000

1 080 000,—

845 355,—

Поети задължения

Плащания

2017

PP 14 17 01 Пилотен проект — Подпомагане на
градското измерение на сътрудничеството
за развитие: увеличаване на финансовия
капацитет на градове в развиващите се
държави за ползотворно и устойчиво
градско развитие
Едногодишни бюджетни кредити
PP 14 17 02 Пилотен проект — Здраве за всички —
съвместен проект, осъществен от асоциа
циите AIMES-Afrique (Того) и Aktion PiTTogohilfe e.V.
Едногодишни бюджетни кредити
PP 14 17 03 Пилотен проект — Развитие на европейска
журналистика, основана на знанията, по
отношение на съседните на Европа
държави чрез образователни дейности,
предоставяни от центъра на Колежа на
Европа в Натолин

PP 14 18

2018

PP 14 18 01 Пилотен проект — Жените и търговията:
създаване на модел за глава относно
равенството между половете в споразуме
нията за свободна търговия въз основа на
данни относно жените, участващи в
търговията, и жените, участващи във
вътрешната икономика
Едногодишни бюджетни кредити
PP 14 18 02 Пилотен проект — Насърчаване на проз
рачност и оценка на въздействието за
местните органи в Гватемала
Едногодишни бюджетни кредити
PP 14 18 03 Пилотен проект — Гарантиране на ефек
тивна помощ за жертвите на сексуално и
основано на пола насилие в ситуации на
хуманитарна криза

% Плащания
2019/2021
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА PP 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
ГЛАВА PP 15 — ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ
ГЛАВА PP 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 14 19

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PP 14 19 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 080 000,—

4 380 703,04

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

2019

PP 14 19 01 Пилотен проект — Разширяване на
обхвата на всеобщото здравно осигуряване
в Мавритания

PP 14 21

2021

PP 14 21 01 Пилотен проект – Европейска обсервато
рия за борба с безнаказаността
Едногодишни бюджетни кредити

175 000

43 750

Статия PP 14 21 — Общо

175 000

43 750

ГЛАВА PP 14 — ОБЩО

175 000

43 750

p.m.

2 030 153

ГЛАВА PP 15
PP 15 08

2008

PP 15 08 01 Пилотен проект — Опазване и възста
новяване на културното наследство в
райони на конфликт
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PP 15 08 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ГЛАВА PP 15 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

29 900,—

Статия PP 20 15 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

29 900,—

ГЛАВА PP 20
PP 20 15

2015

PP 20 15 01 Пилотен проект — Криптирани елек
тронни комуникации на институциите на
Съюза

10 013,04
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ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PP 20 17

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

Статия PP 20 17 — Общо

p.m.

p.m.

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

Статия PP 20 19 — Общо

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

2017

PP 20 17 01 Пилотен проект — Нови технологии и
инструменти на информационните и
комуникационните технологии (ИКТ) за
осъществяването и опростяването на
Европейската гражданска инициатива
(ЕГИ)
Едногодишни бюджетни кредити

0,—

396 942,—

84 500

0,—

275 000,—

p.m.

84 500

0,—

671 942,—

340 000

p.m.

525 000

1 050 000,—

53 177,30

15,64

p.m.

340 000

p.m.

525 000

1 050 000,—

53 177,30

15,64

ГЛАВА PP 20 — ОБЩО

p.m.

340 000

p.m.

609 500

1 050 000,—

755 019,30

222,06

Позиция PP — Общо

40 000 000

49 935 117

38 079 765,52

29 557 959,83

54,72

PP 20 17 02 Пилотен проект — Въвеждане на онлайн
електронна идентификация и електронни
подписи чрез прилагане на Регламента
относно електронната идентификация и
удостоверителните услуги от Европейския
парламент и Комисията

PP 20 19

2019

PP 20 19 01 Пилотен проект — Повторно използване
на цифровите стандарти в подкрепа на
сектора на МСП

54 020 930

40 000 000
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ДЯЛ PP
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ
ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с
експериментален характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях. Техният общ
размер съответства на размера на бюджетните кредити по статия 01 20 01.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PP 01 14

2014

PP 01 14 01

Пилотен проект — Отворени технологии за знания: Класифициране и валидиране на знания
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

0,—

Плащания

283 764,35

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 01 16

2016

PP 01 16 01

Пилотен проект — Имунизация на майките: запълване на пропуските в знанията с цел насърчаване на имунизацията на
майките с ниски доходи
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

239 955

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

239 955

Поети задължения

0,—

Плащания

179 966,70

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1407
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 16

(продължение)

PP 01 16 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
08 02 77 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 01 16 02

Пилотен проект — Развитие на използването на нови технологии и на цифрови инструменти в областта на
образованието
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

39 758

Поети задължения

0,—

Плащания

159 030,50

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 01 16 03

Пилотен проект — Цифрови умения: нови професии, нови образователни методи, нови работни места
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

238 752,50

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 06

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

L 93/1408

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 17

2017

PP 01 17 01

Пилотен проект — Космически технологии
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

0,—

Плащания

372 594,89

Забележки
Предишна позиция
02 04 77 04

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 01 17 02

Пилотен проект — Рамка за най-добри практики за решаване на проблема със сексуалното насилие над деца
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

345 164

Поети задължения

0,—

Плащания

431 453,50

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 10

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 01 17 03

Пилотен проект — Инициатива за повишаване на осведомеността за алгоритмите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 11

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

300 000

Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

17.3.2021 г.
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L 93/1409
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 17

(продължение)

PP 01 17 03

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Актове за справка
Договор за функционирането на Европейския съюз (ОВ C 83, 30.3.2010 г., стр. 47), и по-специално членове 10 и 169
от него.
Харта на основните права на Европейския съюз (ОВ C 83, 30.3.2010 г., стр. 389), и по-специално членове 8, 11 и 38 от
нея.
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1), и по-специално
член 22 от него.
Съобщение на Комисията от 25 май 2016 г., озаглавено „Онлайн платформите и цифровият единен пазар. Възможности
и предизвикателства пред Европа“ (COM(2016) 288 final).
Работен документ на службите на Комисията относно онлайн платформите, придружаващ съобщението относно онлайн
платформите и цифровия единен пазар (SWD(2016) 172 final).

PP 01 17 04

Пилотен проект — Прилагане по подразбиране на изискванията за достъпност на уебсайтовете при инструментите за
редактиране и платформите (интернет достъп по подразбиране)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

14 972

Поети задължения

0,—

Плащания

7 495,91

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 15

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
PP 01 17 05

Пилотен проект — Цифрови катализатори в МСП: подкрепа за цифровизацията за увеличаване на капацитета на МСП да
излязат на международния пазар и да въвеждат иновации
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

198 800

Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

L 93/1410
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17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 17

(продължение)

PP 01 17 05

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
09 04 77 12

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 01 17 06

Пилотен проект — Европейска платформа за уязвимите лица в информационното общество: картографиране на найдобри практики и на социално-икономическото въздействие за увеличаване на възможностите за уязвимите общности
чрез информационните и комуникационните технологии (ИКТ)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

169 267

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

398 053

Поети задължения

0,—

Плащания

128 785,33

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 16

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 01 17 07

Пилотен проект — Клъстер от стартиращи предприятия. Екосистема, основана на стартиращи предприятия (свързваща
университети, предприемачи и център за стартиращи предприятия в Западна Померания), мобилизираща регионален
потенциал извън основните градове в Полша
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

295 842,93

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 17

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

17.3.2021 г.
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L 93/1411
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 18

2018

PP 01 18 01

Пилотен проект — Екосистемна графика на европейските стартиращи и развиващи се предприятия
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

178 436

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

250 000

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 19

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 01 18 02

Пилотен проект — Изкуството и цифровата среда: разгръщане на творчеството в полза на промишлеността, регионите и
обществото в Европа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

420 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

1 185 000

Поети задължения

1 050 000,—

Плащания

522 909,—

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 20

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 01 18 03

Пилотен проект — Европейска екосистема за технологии на разпределения регистър за социално и обществено благо
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

259 870

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

120 000

Поети задължения

0,—

Плащания

649 482,—

L 93/1412
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 18

(продължение)

PP 01 18 03

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
09 04 77 21

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 01 18 04

Пилотен проект — Организиране на широкомащабни събития — „Науката среща парламентите и регионите“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

150 000

Поети задължения

0,—

Плащания

740 264,11

Забележки
Предишна позиция
10 02 77 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 01 19

2019

PP 01 19 01

Пилотен проект — Изпитване на технологии за преоборудване
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

419 973

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

630 000

Поети задължения

1 049 931,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
02 04 77 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

17.3.2021 г.
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L 93/1413
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 19

(продължение)

PP 01 19 02

Пилотен проект – Управление на движението в космоса
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

200 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

350 000

Поети задължения

Плащания

700 000,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
02 04 77 06

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
PP 01 19 03

Пилотен проект – Идентифициране на пътищата на въздействие и разработване на показатели за проследяване и
измерване на социалното въздействие на финансираната от ЕС научноизследователска и развойна дейност в областта на
биомедицината
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

245 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

105 000

Поети задължения

Плащания

350 000,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
08 02 77 10

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
PP 01 19 04

Пилотен проект — Научни изследвания за намаляване на емисиите на СО2 при производството на стомана
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Забележки
Предишна позиция
08 05 77 01

Бюджетни кредити 2020

Плащания

614 004

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

499 064

Поети задължения

1 275 000,—

Плащания

637 500,—

L 93/1414
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 19

(продължение)

PP 01 19 04

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 01 19 05

Пилотен проект — НТИМ за момичета в Европа (Girls 4 STEM)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

280 000

Поети задължения

350 000,—

Плащания

277 160,—

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 22

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 01 19 06

Пилотен проект – Цифрова европейска платформа за доставчици на качествено съдържание
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

390 000

Поети задължения

390 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

214 500

Поети задължения

390 000,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 24

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Време е да преосмислим концепцията за свобода в цифровата среда. Настоящото състояние на цифровата икономика
показва много ясно парадоксите на свободата на мрежата: интернет гигантите се възползват от съществуването на
изключително свободен и много рентабилен динамичен пазар, но техните бизнес модели пораждат някои основни
въпроси точно във връзка с тази свобода в цифровата среда. Въпреки че вече са стартирани някои законодателни
действия за регулиране на цифровите дружества – в това отношение следва да бъде споменато предложението на
Комисията за данъчно облагане на цифровия сектор – тези мерки само отчасти решават проблемите с цифровите
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ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 19

(продължение)

PP 01 19 06

(продължение)
монополи. Регулаторната уредба, включваща Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на
данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1) и Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от
17 април 2019 г. относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви
96/9/ЕО и 2001/29/ЕО (OB L 130, 17.5.2019 г., стр. 92), показва, че Съюзът играе водеща роля за защита на данните
на потребителите и за гарантиране на културното многообразие, като позволява справедливо възнаграждение на хората
на изкуството.

Въпреки това не съществува европейски надзор на конкуренцията във връзка с цифровите монополи, установени
предимно в САЩ, които твърде често използват пазарната си мощ, за да влияят на общественото мнение или на
законодателите. Освен това те се основават на бизнес модел, който в най-добрия случай може да бъде определен като
„съмнителен“, както показва скандалът с Кеймбридж Аналитика и Фейсбук.

Комисията изказа подобни съображения в съобщението си, озаглавено „Европейски подход за борба с дезинформацията,
разпространявана онлайн“, публикувано през април 2018 г., в което се изтъква необходимостта от по-прозрачна,
надеждна и отговорна онлайн среда. По въпроса за фалшивите новини в него се посочва, че ... механизмите, които
позволяват създаването, засилването и разпространението на дезинформация, разчитат на липсата на прозрачност и
проследимост в съществуващата екосистема от платформи и на въздействието на алгоритмите и онлайн рекламните
модели, и че следователно трябва да се насърчават подходящи промени в дейността на платформите, по-отговорно
функционираща информационна екосистема, възможности за по-сериозни проверки на фактите и колективни знания
относно дезинформацията, както и използването на нови технологии за подобряване на начина, по който
информацията се създава и разпространява онлайн.

Освен това в съобщението се посочва необходимостта от подобряване на прозрачността по отношение на произхода на
информацията и начина, по който тя се създава, от насърчаване на информационното многообразие и проверка на
нейната надеждност. В по-нататъшни забележки се изразява желание „за популяризирането на приобщаващи решения.
Ефективните дългосрочни решения изискват повишаване на осведомеността, по-добра медийна грамотност, широко
участие на заинтересованите страни и сътрудничество на публичните органи, онлайн платформите, рекламодателите,
доверените податели, журналистите и медийните групи“.

В същия дух, с този пилотен проект ще се създаде нова европейска цифрова платформа, в съответствие със силна
регулаторна уредба на Съюза. Платформата ще работи въз основа на бизнес модел, който е коренно различен от модела
за търговия с данни, използван от Фейсбук и Гугъл. Европейската алтернатива ще има за цел да осигурява качествено
съдържание, без да се ограничава свободата на свързване. Вместо това трябва да съществува режим на лицензиране,
който да бъде в основата на висококачествената журналистика. Ето защо една обща европейска платформа би могла да
доведе до съвместни действия на европейско равнище срещу фалшивите новини и изказванията, пораждащи омраза.
Необходимостта от предоставяне на алтернатива става очевидна не само поради неотдавнашните скандали, но и поради
факта, че в рамките на Съюза вече има инициативи за пускане в действие на алтернативни платформи, като например
Verimi.

Освен това пилотният проект обхваща широк спектър от цели и политики, като се вземе предвид извършената от
Комисията работа в тази област. Платформата също така е част от усилията на Комисията за създаване на цифров
единен пазар. Комисията има за цел да направи правилата на Съюза по-ориентирани към бъдещето и да ги приведе в
съответствие с бързия напредък на технологичното развитие.
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ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 19

(продължение)

PP 01 19 06

(продължение)
Пилотният проект е допълнително средство за насърчаване на цифровизирането на информацията, публикувана от
регистрирани на фондовата борса в Европа дружества, включително използването на иновативни технологии за
свързване на националните бази данни. Освен това пилотният проект би могъл да направи връзка със съществуващата
платформа Europeana, която вече е поддържана от Комисията цифрова платформа за културното наследство. Чрез
Europeana гражданите и културните и творчески индустрии (КТИ) могат да получат достъп до европейската култура за
възможно най-широк спектър от цели. Тази нова европейска платформа би могла да се обедини с Europeana в бъдеще.
В нея следва да участват обществени излъчващи оператори, като например телевизията ARTE, издатели на вестници и
културни институции като университети, театри, музеи и много други.
Пилотният проект е разделен на два етапа:
Етап 1: Общ преглед
Първият етап ще включва преглед на инициативите, свързани с онлайн платформите в рамките на Съюза на местно,
регионално и (интер)национално равнище, независимо дали те са частни или публични. Необходимо е да се проведат
консултации със заинтересованите лица и експертите и може да се започне проучване, за да се направи обзор на
инициативите на всички равнища. И накрая, тези инициативи ще се анализират, за да се прецени до каква степен и в
кои конкретни области те са подходящи за подпомагане на създаването на европейска платформа. Освен това е
необходимо да се намери алтернативен бизнес модел на търговията с данни.
Етап 2: Създаване на платформата
На втория етап съществуващите платформи трябва да бъдат адаптирани и свързани със заинтересованите лица, за да се
създаде европейска платформа, която да обхваща всички видове съдържание, включително журналистика, видео
материали и снимки. Тя би съответствала на плана на Комисията за създаване на платформа относно дезинформацията.

PP 01 19 07

Пилотен проект – Свързано с четенето увреждане и достъп до документи, възможен подход
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

175 000

Поети задължения

350 000,—

Плащания

175 000,—

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 25

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1417
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 19

(продължение)

PP 01 19 08

Пилотен проект — Интегрирани техники за сеизмично укрепване и енергийна ефективност на съществуващи сгради
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

525 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

637 500

Поети задължения

1 275 000,—

Плащания

199 800,—

Забележки
Предишна позиция
10 02 77 04

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 01 19 09

Пилотен проект – Прилагане на изследователската методология „Рамка за многостранно неравенство“ в Европейския
съюз
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

340 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

637 500

Поети задължения

1 275 000,—

Плащания

57 501,95

Забележки
Предишна позиция
10 02 77 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 01 20

2020

PP 01 20 01

Пилотен проект – Устойчивост на въздухоплаването по отношение на заглушаване и киберзаплахи срещу глобални
навигационни спътникови системи (ГНСС)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

450 000

Поети задължения

1 500 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

375 000

Поети задължения

Плащания
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ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 20

(продължение)

PP 01 20 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
02 04 77 08

В рамките на този проект ще се анализира заплахата от заглушаване на ГНСС и кибератаки за въздухоплаването и ще се
набележат мерки за смекчаване на последиците.
Това е двугодишен проект, който ще бъде ръководен от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз в
сътрудничество с европейски партньори, с цел да се гарантира безопасността на гражданското въздухоплаване чрез
прилагане на интегрирани мерки за сигурност и механизми за защита от заглушаване. Проектът ще идентифицира
добри практики за регулаторните органи и операторите и ще предостави политически насоки във връзка със
сигурността на системата за ГНСС и евентуални бъдещи инициативи в областта на сигурността на въздухоплаването.
Проектът също така ще разгледа въпроса за оборудването за ГНСС/PNT (най-вече приемниците), предлагайки стратегии
за инсталирането и функционирането, които могат да бъдат приложени за сегашното оборудване, както и стратегии,
които могат да доведат до по-устойчиви нови и/или подобрени продукти.
Освен това проектът ще оцени дали предложените стратегии са приложими за несвързани с въздухоплаването области.

PP 01 20 02

Пилотен проект – Използване на „Галилео“ и EGNOS за намаляване на броя на смъртните случаи, свързани със спиране
на сърдечната дейност
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

150 000

Поети задължения

500 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

125 000

Забележки
Предишна позиция
02 05 77 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Внезапното спиране на сърдечната дейност е причина за 20% от смъртните случаи в Съюза. Този процент можеше да
бъде значително по-нисък, ако на всички пострадали своевременно се правеше сърдечен масаж и се прилагаше
дефибрилация. И наистина, изследванията показват, че извършването на първа дефибрилация след по-малко от три
минути от спирането на сърдечната дейност води до оцеляване на пострадалите в 74% от случаите. По-малко от 5% от
лицата, пострадали от спиране на сърдечната дейност, обаче се третират на ранен етап със сърдечен масаж и
дефибрилация.
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ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 20

(продължение)

PP 01 20 02

(продължение)
В днешно време се провеждат все повече информационни кампании, за да се насърчат хората да се научат как да
извършват кардио-пулмонарна реанимация (CPR) и да насърчават физическите лица, частните организации и
публичните органи да закупят автоматични външни дефибрилатори (AED). Но често другите хора, включително и
службите за спешна помощ, не знаят къде се намират тези устройства. Това води до ситуации, при които жертвите на
инфаркт не могат да бъдат реанимирани навреме. Поради това е от съществено значение да се разработят и насърчат
мерки за картографиране на публично достъпните AED.
Същевременно вече е доказана добавената стойност на европейските глобални навигационни спътникови системи
EGNOS и „Галилео“ по отношение на услугите за географско позициониране. Тези системи следва да се използват и за
спасяването на човешки животи чрез локализиране на наличните AED.
Регистърът на всички достъпни AED следва да бъде предоставен на персонала, който приема обажданията за спешни
случаи и който може да насочи лицата, които се обаждат за спешна помощ, къде се намира най-близкият
дефибрилатор. Когато е възможно, регистърът следва да се предоставя директно и на обществеността.
Следователно трябва да се вземе предвид фактът, че:
— някои дефибрилатори не са достъпни по всяко време на денонощието и всеки ден от седмицата, защото може да се
намират на места, които са затворени в определено време (офиси, магазини, училища и др.);
— в някои случаи, като например в големи сгради, адресът на дефибрилатора може да не е достатъчен, за да бъде
намерен бързо; поради това информацията за местонахождението на дефибрилатора следва да включва също така
важна информация, като например етажа, на който се намира устройството;
— информацията, че дефибрилаторите са в добро работно състояние, също е много важна. Например, съвременните
дефибрилатори вече могат да показват наличния капацитет на батерията.
Информацията в регистъра следва да се предоставя по два начина:
— чрез оборудване на AED с чипсетове „Галилео“, така че точната им позиция да може да бъде коректно проследена, и
— чрез ръчно добавяне на информацията за AED, които не са оборудвани с чипсетове.
Проектът ще демонстрира добавената стойност на „Галилео“ за спасяването на човешки животи. Поради своята
ефективност по отношение на точността и наличността на сигнала „Галилео“ ще помага за намаляване на времето за
намеса при жертвите на инфаркт, като се има предвид, че всяка минута загуба преди притискане на гръдния кош или
дефибрилация намалява процента на оцеляване с 10%.
Следователно главната цел на пилотния проект е:
— анализиране на оптималния начин за разработване, организиране и управление на регистър на публично достъпните
AED, като се използва информация за местоположението на устройствата, предоставена от „Галилео“;
— намиране на алтернативно решение за регистър, основан на „Галилео“.
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ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 20

(продължение)

PP 01 20 03

Пилотен проект — Изкуствата и цифровата среда: разгръщане на творчеството с цел управление на европейските води
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

550 000

Поети задължения

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 28

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Устойчивото управление на водите е важно за Европа с оглед на международните тенденции на увеличаващо се
потребление на вода. Въпросите за недостига и ролята на водата в по-общия контекст на опазването на естествените
местообитания трябва да бъдат разглеждани чрез методи за повторно използване на водата, намаляване на
разхищението и мерки за опазване на естествените водни местообитания. Важно е да се обърне внимание на въпроса за
капацитета на европейските региони да се справят с проблема, свързан с недостига на вода, който надхвърля аспекта на
ефективното използване на ресурсите. Ще бъде особено важно да се обезпечи многостранно управление на тези
ограничени ресурси и да се повиши осведомеността относно факта, че водата е ценен ресурс.
Отварянето на традиционния воден сектор за новите технологии, и по-специално цифровите технологии, ще спомогне
за увеличаване на ефективността и производителността при управлението на водите, както и за повишаване на
осведомеността по тези въпроси и за включване на устойчивото управление на водите в по-широкия контекст на
устойчивостта и опазването на ресурсите. Например данните от датчици и роботика могат да спомогнат за справяне с
разхищението на вода, виртуалната реалност може да пресъздаде сценарии за бъдещо използване на водните ресурси,
добавената реалност може да допринесе за оценката на различните политики и да помогне на гражданите да разберат и
да реагират по-добре на проблемите с водата. Значим аспект от управлението на природните ресурси е участието на
общността (напр. измерване на общностно равнище на нивата на замърсяване или на недостига на вода), като
цифровите технологии могат да играят важна роля в това отношение.
Трябва да се предприемат действия за спечелване на сърцата на новаторите и за насърчаване на техните умове да
предлагат творчески решения. Аргументът е, че в този контекст възникват нови възможности за сътрудничество между
цифровите технологии и творческите практики. Чрез сценичните изкуства и виртуалната или добавената реалност могат
да се удовлетворят потребностите от повишаване на осведомеността. Дейците на изкуството могат да предложат ново
приложение на цифровите технологии, например чрез използване на изкуствения интелект, за да се допринесе за
решаване на проблема за устойчивостта на водните ресурси по иновативен и неочакван начин. Връзките между
цифровите технологии и традиционните занаяти (например корабостроенето) могат да доведат до нови форми на
сътрудничество с цел опазване на водните местообитания, например чрез свързване на културните и екологичните
аспекти на туризма.
Проектът ще проучи връзките между изкуствата и цифровите технологии с цел управление на водите в определен
регионален контекст и ще мобилизира технологичните и културните ресурси на европейските региони за справяне с
належащото предизвикателство във връзка с управлението на водните ресурси.
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ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 20

(продължение)

PP 01 20 04

Пилотен проект — Приобщаващ достъп до интернет за лица с когнитивни увреждания (уеб приобщаване: достъп за
всички)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

640 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

900 000

Поети задължения

Плащания

225 000

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 29

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Пилотният проект ще подкрепи действия в областта на независимия и приобщаващ достъп до онлайн съдържание и
услуги за хората с когнитивни увреждания. Като се основава на работата на инициативата за достъпност на интернет на
Световната мрежа (W3C), в рамките на този проект ще се предприемат две конкретни действия. На първо място, целта
му ще бъде да се изготви общ преглед на съществуващите изследвания/проучвания и да се установят пропуските по
отношение на изискванията за достъпност на интернет за хората с когнитивни увреждания. Прегледът ще послужи като
насока за предприемане на практически мерки за подпомагане на достъпността. На второ място, той ще бъде насочен
към предлагането и насърчаването на инструменти, основаващи се на изкуствения интелект, машинното самообучение
или сходни решения, за да се автоматизира преобразуването и/или приспособяването на уеб съдържанието и услугите
по начин, който дава възможност на хората с когнитивни увреждания да разберат и използват това съдържание и тези
услуги (усвояване на съдържание). По същия начин той ще бъде насочен към предлагането на опростяване или
приспособяване на уеб инструментите за създаване на съдържание, които хората с когнитивни увреждания биха могли
да използват за създаване на онлайн съдържание (създаване на съдържание). Проектът може да бъде осъществен на
базата на обществена поръчка за първото действие и публична субсидия за второто(ите) действие(я). Той може да се
осъществи по начин, който допълва съществуващите проекти, като следва да се предотврати припокриването.

PP 01 21

2021

PP 01 21 01

Пилотен проект — Проучване на осъществимостта на технологии за намаляване на свързаните с транспорта емисии от
прахови частици чрез монтирани на превозните средства филтри
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 500 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

375 000

Забележки
Въпреки съществуващото законодателство замърсяването на въздуха остава един от основните екологични проблеми в
Европа. Транспортът е един от водещите фактори, допринасящи за проблемите, свързани с качеството на въздуха в
градовете. Емисиите от транспорта, съдържат азотни оксиди (NOx) и въглероден диоксид (CO2), отделяни от превозни
средства с двигатели с вътрешно горене, както и фин прах (фини прахови частици ПЧ2,5 и ПЧ10). По-специално
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ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 21

(продължение)

PP 01 21 01

(продължение)
емисиите на прахови частици ще продължат да бъдат предизвикателство не само при съществуващия автомобилен парк
с преобладаващи автомобили с двигатели с вътрешно горене. Дори след като автомобилният парк стане изцяло
електрически, проблемът вероятно ще продължи да съществува, тъй като електрифицирането ще реши проблема с
емисиите на NOx и CO2, но ще има слабо въздействие върху емисиите от фин прах (ПЧ2,52,5 и ПЧ10). Това се дължи
на факта, че при него се избягват единствено емисиите на отработили газове, докато за основни източници на емисии
на фин прах се считат спирачките, гумите и износването на пътя.

През последните години бяха положени големи усилия от производителите на гуми (устойчиви на износване гуми) и
производителите на спирачки (оптимизирани материали и покрития), за да се намалят емисиите директно при
източника. Постигнатото намаляване на емисиите обаче не е достатъчно. Също така действителното подновяване на
автомобилния парк ще бъде твърде бавно, за да може да се очаква незабавен ефект върху качеството на въздуха в
замърсените градове. Поради това проблемите, свързани с качеството на въздуха в европейските градове вероятно ще
останат и през следващите години.

Това показва, че са необходими и други решения, за да се намалят емисиите на фини прахови частици и да се подобри
качеството на въздуха, освен замяната на всички конвенционални превозни средства с електрически или постепенното
подобряване на автомобилните двигатели и ограничаване на емисиите на отработили газове.

В настоящото законодателство единствено емисиите от отработили газове се регулират с европейските стандарти.
По-специално с разпоредбите относно стандартите за граничните стойности на емисиите (Евро 5 и Евро 6) за леки
превозни средства за превоз на пътници и товари, както и Евро VI за тежкотоварни превозни средства, се въведоха
по-строги гранични стойности за емисиите на отработили газове. Понастоящем няма действащи разпоредби за
емисиите, които не са свързани с отработили газове, но напоследък няколко работни групи изготвят разпоредби за
емисиите от гумите и спирачките, които се очаква да бъдат включени в стандарта Eвро7.

Наскоро беше показано, че новоразработени технологии за филтриране могат да компенсират част от емисиите от
превозните средства. В настоящия пилотен проект се разглежда потенциалът на тези нови подходи. Конкретните
технологии за филтриране, които ще бъдат разгледани в рамките на настоящия пилотен проект, са:

а) филтър за прахови частици от спирачки, който се състои от корпус и нетъкана материя. Монтира се зад спирачната
скоба. Благодарение на мястото, на което е поставен, филтърът улавя в нетъканата си филтърна материя частиците,
отделяни при контакт между спирачната накладка и спирачния диск непосредствено след отделянето им.

б) филтър за фини прахови частици, който се поставя в горната част на превозното средство или под него. Замърсеният
въздух се насочва посредством монтиран вентилатор към филтриращата материя, която улавя фините прахови частици.
По този начин филтърът улавя фините прахови частици, отделяни както от превозното средство, на което е монтиран,
така и от околните превозни средства.

По принцип и двете системи биха могли да се прилагат за всички видове превозни средства, включително леки,
търговски и тежкотоварни автомобили. За да се увеличи максимално въздействието върху качеството на въздуха като
цяло, с такива филтри биха могли да се оборудват всички автобуси от обществения транспорт, таксита или превозни
средства за доставки, които така ще пречистват въздуха в движение или по време на зареждане. По този начин
оборудваните с филтри превозни средства ще оставят въздуха след себе си по-чист от преди.
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ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 21

(продължение)

PP 01 21 01

(продължение)
В рамките на пилотния проект акцентът е поставен върху намаляването на праховите частици чрез филтриране, като се
улавят емисиите от спирачките (близо до източника) и се филтрира околният замърсен въздух. Сред очакваните
резултати от този пилотен проект е предоставянето на количествено измерими данни за това как тези системи трябва да
бъдат изпитвани, за да се оцени ефикасността им, за въздействието им върху качеството на въздуха и за начина, по който
подобни решения могат да допълнят мерките, предвидени в плановете за контрол върху замърсяването на въздуха и за
осигуряване на чист въздух за жителите на градовете.
Поради това конкретните и специфични цели, които трябва да бъдат постигнати по време на пилотния проект, са:
1) Установяване и оценка на възможното въздействие на вградени впоследствие уредби за филтриране в леки, търговски
и тежкотоварни автомобили
Проектът следва да направи цялостен технологичен преглед на възможностите за допълнително оборудване на леки,
търговски и тежкотоварни автомобили с уредби за филтриране, за да предложи цялостен поглед върху наличните на
пазара решения, включително съответните им потенциални въздействия, установени в публикации и проучвания.
2) Определяне на процедура за измерване на ефикасността на активните филтри за фини прахови частици и филтрите за
фини прахови частици, отделяни от спирачките
Ефективността на описаните системи за филтриране не зависи само от техническите им спецификации, но и от средата, в
която се използват. Това включва условия на околната среда, като температура и влажност на въздуха, както и
концентрацията на прахови частици, тъй като уловената маса фини прахови частици от даден филтър е по-висока при
по-високи концентрации. Понастоящем не съществува общоприета процедура за измерване за оценка на ефикасността
на такива системи, която да се използва за бъдещи разпоредби. Следователно с този пилотен проект се цели
разработването на експерименталната основа за определяне на процедура за измерване. Това следва да се извърши чрез
следните стъпки:
а) Лабораторни тестове за оценка на намаляването на отпечатъка на емисиите чрез филтриране на фините прахови
частици, отделяни от спирачките
Следва да се направи оценка на потенциала за намаляване на емисиите чрез филтриране на фините прахови частици,
отделяни от спирачките. Поради сложното обкръжение на спирачките и нишата на колелото, като първа стъпка
лабораторните изпитвания следва да се извършват на изпитателен стенд с инерционен динамометър, следвайки подхода
на работната група по програмата за измерване на частиците. Лабораторните изпитвания следва да се проведат върху
най-малко три превозни средства, обхващащи спирачките на леки и търговски превозни средства.
б) Допълнителни полеви изпитвания за оценка на намаляването на отпечатъка на емисиите чрез филтриране на фините
прахови частици, отделяни от спирачките
Сложното обкръжение в нишата на колелото в близост до спирачката не може да бъде обхванато както трябва с
лабораторни изпитвания. Следователно следва да се проведе допълнително полево изпитване върху най-малко три
превозни средства, обхващащо спирачките на леки и търговски превозни средства. Въз основа на гравиметрично
измерване следва да се покаже намалението на отделянето на фини прахови частици в реални условия, което да бъде
сравнено с лабораторните резултати.
в) Лабораторни изпитвания за оценка на намаляването на отпечатъка на емисиите чрез филтриране на фините прахови
частици от околния въздух
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(продължение)
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Обемният дебит през системата на активния въздушен филтър трябва да се определи за няколко скорости в лабораторни
условия. Лабораторните условия позволяват възпроизводимо изпитване, което е независимо от условията на околната
среда. Поради това следва да се направят опити в аеродинамична тръба. Изхождайки от установения обемен дебит,
намалението на емисиите може да се изчисли въз основа на знанията за типичните концентрации във въздуха в тръбата.
Изпитванията в аеродинамичната тръба следва да бъдат проведени с най-малко три превозни средства, включващи лек,
търговски и тежкотоварен автомобил.
г) Допълнителни полеви изпитвания за оценка на намаляването на отпечатъка на емисиите чрез филтриране на фините
прахови частици от околния въздух
Потенциалът за намаляване на емисиите на посочените решения следва да бъде проверен допълнително в полеви тестове
в реални условия на движение. Следва да се изпитат най-малко две решения за допълнително монтиране, а
намаляването на емисиите на PM10 и PM2.5 при различни условия на околната среда (температура, влажност,
концентрация на прахови частици, интензивност на движението) ще бъде количествено представено. Полевото
изпитване следва да включва най-малко 20 превозни средства, сред които леки, търговски и тежкотоварни превозни
средства, и да се проведе в най-малко три европейски града. Резултатите от полевите изпитвания ще бъдат ориентир за
бъдещо законодателство относно въздействието на условията на околната среда върху цялостния отпечатък на фините
прахови частици от превозните средства.
3) Проучване на осъществимостта и демонстрационно превозно средство за интегрирани системи за филтриране на
фини прахови частици
Следва да се извърши проучване за осъществимостта, за да се установят възможностите за интегриране на описаните
по-горе решения за допълнително монтиране в бъдещите превозни средства. По-специално трябва да се определи до
каква степен бъдещият автомобилен парк може да бъде оборудван със системи за филтриране. Трябва да се направи
цялостен технически преглед, за да се оцени цялостното въздействие върху отпечатъка на емисиите от превозните
средства.
Освен това следва да се построи прототипно превозно средство (демонстрационен автомобил), което да демонстрира
интегрираните концепции и да се използва за по-нататъшни полеви изпитвания.
4) Оценка на възможното въздействие върху качеството на въздуха в градовете
В рамките на посочените по-горе полеви и лабораторни изпитвания може да се направи оценка на ефективността на
системите за филтриране само за малък брой превозни средства. За да се прехвърлят и да се екстраполират тези
резултати върху целия автомобилен парк, следва да се проучват няколко сценария чрез симулации, например при
допускане, че определен процент от
автобусите на обществения транспорт
превозните средства за доставки в рамките на града
частните автомобили в бъдещия автомобилен парк
ще бъдат оборудвани с тези системи за филтриране. Това ще даде ясна представа за законодателството, какви цели за
намаляване на емисиите са постижими.
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ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 21

(продължение)

PP 01 21 01

(продължение)
5) Анализ на жизнения цикъл
За да се оцени устойчивостта на разглежданите системи за филтриране, следва да бъде направен анализ на жизнения
цикъл за фазата на производство, фазата на използване и фазата на рециклиране, по-специално по отношение на
емисиите на CO2, потреблението на първична енергия и емисиите на ПЧ10 по време на производството. Освен това
следва да се направи оценка на начина, по който филтриращите системи влияят на разхода на гориво и съответно на
емисиите на парникови газове.
6) Оценка на недостатъците в текущата процедура за измерване и регулиране, както и създаване на основа за бъдещо
законодателство за емисиите, различни от отработили газове, със специален акцент върху решенията за допълнително
оборудване
Въз основа на констатациите следва да бъде направено предложение за бъдещо законодателство. За разлика от
предишни наредби относно емисиите на отработили газове, в случая с интегрираните или монтираните впоследствие
филтърни системи сме изправени пред предизвикателството, че превозното средство трябва да бъде разглеждано в
определена среда и не може да се характеризира като самостоятелен обект. Този аспект не се отчита в настоящите
наредби.
Така пилотният проект ще бъде ключов фактор не само за постигането на устойчив транспорт в рамките на
съществуващия автомобилен парк, но и за разработването на решения за чиста електромобилност.
Освен това той може да стимулира иновациите в европейската автомобилна промишленост и да катализира
разработването на други решения за преоборудване и продукти извън обхвата на този проект (въздушен филтър на
купето, филтър за каски и др.). Същевременно резултатите могат значително да подобрят здравословния живот и да
насърчат благосъстоянието на жителите на градовете.

PP 01 21 02

Пилотен проект — Служба за подкрепа на ръководени от граждани проекти за саниране
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 000 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки
Този пилотен проект има за цел да се преодолеят финансовите, правните и техническите пречки пред ръководените от
гражданите проекти за саниране. Следва да се създаде специална служба на Съюза за подкрепа на гражданските
енергийни общности и общностите за възобновяема енергия в качеството им на нови участници, заложени в
законодателството на ЕС, които могат да катализират ангажираността на гражданите в различни аспекти на
екологичния преход, в т.ч. проектите за саниране. Създаването на подобна служба би могло да се основава на опита на
кооперациите, които успешно комбинират проекти на ниво квартал. Службата за подкрепа ще има за цел да укрепи
изграждането на общности, както и да разшири и възпроизведе успешните програми. Тя следва да включва:
1. Платформа за обмен на опит и модели, за да се създаде силна общностна динамика с цел мобилизиране на
европейските граждани за интегрираното саниране на сградите и внедряването на възобновяемата енергия чрез
гражданските енергийни общности и общностите за възобновяема енергия.
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ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 21

(продължение)

PP 01 21 02

(продължение)
2. Подкрепа за разработването на инвестиционни планове, тъй като определянето на възможностите за финансиране е
ключов елемент за създаването на списък от проекти. Търсене на допирни точки с цел разширяване на развитието
на ръководените от граждански проекти. Проучване на разработването на модели за подкрепа на санирането заедно
с внедряването на възобновяемата енергия.

3. Предоставяне на доказателства и показатели с цел повишаване на осведомеността на съществуващите граждански
енергийни общности и общности за възобновяема енергия за ползата от енергийно саниране.

4. Предоставяне на техническа помощ и напътствия на групи граждани, съществуващи общностни организации, както и
местни органи с цел създаване на граждански енергийни общности и общности за възобновяема енергия, които се
занимават със санирането на сгради, достъпа до жилищна собственост и енергийната бедност.

5. Мониторинг и подкрепа за стриктното транспониране на разпоредбите на Пакета за чиста енергия относно
гражданските енергийни общности и общностите за възобновяема енергия, който би трябвало да бъде възможност за
държавите членки да засилят ролята на гражданите в енергийния преход.

Целта на пилотния проект ще бъде напътстването на гражданските енергийни общности и общностите за възобновяема
енергия в процеса на създаване и осъществяване на териториален преход.

PP 01 21 03

Пилотен проект — Насърчаване в световен мащаб на европейски начин за цифрови иновации, свързан с културата

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 000 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки

Обхванатите международни дейности ще включват събития (панаири, изложби, семинари, хакатони и др.), на които
местните и европейските предприятия ще се срещат с местни и европейски творци и представители на секторите на
културата. Целта ще бъде да се създадат сътрудничества, които могат да доведат до преосмисляне на иновационния
цикъл, свързан с приоритетите в културата, и до нововъзникващи възможности за бизнес с Европа.

Дейностите следва да се ограничат до определен брой избрани региони, в които се очаква свързаните с културата и
изкуствата иновации да са в синхрон с местното мислене. Субсахарска Африка и Близкия изток са избрани като
региони, в които европейското присъствие би могло да бъде засилено чрез стимулиран от културата подход към
иновациите. Силиконовата долина е регион, в който подобни съображения биха могли да се основават на нарастващата
чувствителност на доминиращи фактори в сектора на цифровите технологии.
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ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 21

(продължение)

PP 01 21 04

Пилотен проект – общоевропейски решения за използване на безплатен софтуер с отворен код от страна на публичните
служби в Съюза
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

500 000

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

125 000

Забележки
В рамките на пилотния проект се разглежда общият за Съюза подход към отворения код с цел да се намерят общи
решения на предизвикателствата, пред които са изправени публичните служби в Съюза, и да се засили
продължаващото адаптиране на решенията с отворен код със следното:
Каталог на решенията
Създаване на онлайн каталог на софтуер с отворен код, който се използва в държавите членки и институциите на Съюза,
за да се даде възможност за идентифициране на подобни системи, които лесно могат да бъдат модифицирани, като по
този начин се намали двойното разработване и частните системи поради липсата на осведоменост за алтернативите. Той
също така ще проучи как местният софтуер може да бъде подготвен за използване в цяла Европа и ще предложи
европейски перспективи за разработването на бъдещи решения с отворен код.
Опис
Създаването на опис на софтуерните продукти с отворен код, използвани от публичните служби в рамките на Съюза,
което ще улесни идентифицирането на най-критичното използване на софтуер с отворен код в рамките на Европа и ще
даде възможност за допълнителни инициативи за защита и опазване на този софтуер.

PP 01 21 05

Пилотен проект — Европейска платформа за електронно обучение по предприемачество, която помага на МСП да се
адаптират към настоящия контекст
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

400 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

100 000

Забележки
Пилотният проект следва да допълни настоящите действия в подкрепа на МСП по време на кризата във връзка с
COVID-19, но също така може да подкрепи предприемачите, изправени пред предизвикателствата, свързани с
цифровизацията и повишаването на устойчивостта. Проектът може да въоръжи предприемачите с правилната нагласа,
устойчивостта и уменията, от които се нуждаят, за да се приспособят към променящия се и труден контекст. В
настоящия контекст предприемачите трябва да намерят решения на належащи проблеми като финансиране,
управление, мащабируемост или екологизиране. За да се справят с предизвикателствата, породени от кризата във връзка

L 93/1428

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PP 01 21

(продължение)

PP 01 21 05

(продължение)
с COVID-19, както и от цифровизацията и необходимостта да станат устойчиви, предприемачите се нуждаят от гъвкави
и интерактивни модули за обучение в области като финансова грамотност, привличане на инвеститори или
разширяване на стопанската дейност, както и от професионални напътствия и наставничество или от партньори, или от
опитни професионалисти. Тази информация може да бъде хоствана от или свързана със съществуващи платформи като
мрежата „Enterprise Europe“, платформата „Коалиция за цифрови умения и работни места“, Enterprise Comp360,
WEgate и наставници за ранно предупреждение, така че да се осигури лесен достъп до съответната информация за
всички МСП в Европа.

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с
експериментален характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях. Тяхната обща
сума съответства на равнището на бюджетните кредити, посочени в статия 02 20 01.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PP 02 15

2015

PP 02 15 01

Пилотен проект — Избягване на задръстванията чрез интелигентни интегрирани транспортни решения за пътна
инфраструктура
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

519 992,—

Забележки
Предишни позиции
06 02 77 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.
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ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 15

(продължение)

PP 02 15 02

Пилотен проект — Горивна/енергийна бедност — Оценка на въздействието на кризата и преглед на съществуващите и
възможните нови мерки в държавите членки
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

325 504

0,—

Плащания

203 440,25

Забележки
Предишна позиция
32 02 77 08

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 02 17

2017

PP 02 17 01

Пилотен проект — Повишаване на осведомеността за алтернативите на личния автомобил
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

459 717

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

640 000

Поети задължения

0,—

Плащания

263 400,—

Забележки
Предишна позиция
06 02 77 15

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 02 17 02

Пилотен проект — Устойчива споделена мобилност, която е взаимосвързана с обществения транспорт в европейските
селски райони (развитие на концепцията за „селски райони с интелигентен транспорт“ (SMARTAs)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

307 500

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

676 000

Поети задължения

0,—

Плащания

282 000,—
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 17

(продължение)

PP 02 17 02

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
06 02 77 16

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 02 17 03

Пилотен проект — Архитектура на въздушното пространство „Единно европейско небе“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

600 000

0,—

Плащания

152 657,—

Забележки
Предишна позиция
06 02 77 17

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 02 17 04

Пилотен проект — Картографиране на достъпен транспорт за лицата с намалена подвижност
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

172 584,—

Забележки
Предишна позиция
06 02 77 18

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 17

(продължение)

PP 02 17 05

Пилотен проект — Охраняеми паркинги за товарни автомобили
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

0,—

Плащания

532 700,—

Забележки
Предишна позиция
06 02 77 19

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 02 18

2018

PP 02 18 01

Пилотен проект — Човешкото поведение във връзка с автономното шофиране
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

145 000

Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
06 02 77 20

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.
Този пилотен проект противодейства на липсата на внимание от страна на Съюза по отношение на поведението във
връзка с автономното шофиране. През последните години се проведоха множество изследвания относно автономното
шофиране, както от производителите на автомобили, така и от научноизследователската общност. Тези изследвания се
фокусираха главно върху технологичните аспекти на автономното шофиране, т.е. оперативната съвместимост на
превозните средства, взаимодействието с пътната инфраструктура, сигурността и надеждността на данните, защитата на
данните, отговорността и т.н.
Пилотният проект предоставя нова област за проучвания и научни изследвания, която поставя акцент върху
поведението на водачите, което беше до известна степен пренебрегнато от създателите на политики и промишлеността.
Той предоставя на Комисията и законодателния орган допълващ обзор на взаимодействието на човешкото поведение с
автономното шофиране с цел справяне с потенциалните проблеми, възникващи при въвеждането в широк мащаб на
автономно шофиране в Съюза, за да може то да се превърне в успешно начинание и да се повиши безопасността по
пътищата.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 18

(продължение)

PP 02 18 01

(продължение)
Пилотният проект събира информация от научноизследователската общност относно безопасността на движението по
пътищата с цел справяне с проблеми в следните области:
— човешкият фактор при новото автономно шофиране; становища и мнения на професионални, чести и случайни
водачи, с разбивка по възраст и други релевантни критерии (държава, пол и др.),
— набелязване и предлагане на решения за справяне със „съпротивата“ на общността на водачите на МПС срещу
въвеждането на автономни превозни средства,
— потребности от обучение на водачите във връзка с новите форми на автономно управление на превозните средства;
необходимост от допълнително, специфично или намалено сертифициране за водачите на автономни автомобили
(задължително обучение, допълнителни изисквания за получаване на свидетелство за управление, участие в
доброволни схеми и др.),
— взаимодействие между автономните и традиционните водачи; поведението на водачите и другите ползватели на
пътищата спрямо автономните водачи и начини за сигнализиране за автономно шофиране пред другите ползватели
на пътищата.

PP 02 18 02

Пилотен проект – Общоевропейска кампания за повишаване на осведомеността относно безопасността на движението
по пътищата
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

178 215

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

178 215

Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
06 02 77 21

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.
Съюзът пое ангажимент до 2020 г. броят на пътните произшествия, довели до смърт, да бъде намален наполовина.
Общоевропейски операции по правоприлагане, подкрепени от информационни кампании и кампании за повишаване
на осведомеността, биха могли да допринесат за постигането на тази цел. Следователно следва да се проведе
координирано общоевропейско събитие във връзка с правоприлагането по цялата трансевропейска транспортна мрежа
(TEN-T) и държавите следва да заявят участие в него.
Поради това Комисията финансира едномесечна координирана операция по цялата TEN-T. Европейските полицейски
операции в държавите членки следва да бъдат координирани. Тъй като над половината от всички произшествия със
смъртен изход се случват по селските пътища, събитието би могло да се проведе в селските райони и да бъде
подкрепено чрез целенасочени кампании за повишаване на осведомеността. То следва да бъде съсредоточено върху
основната причина за причиняването на смърт: скоростта.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 18

(продължение)

PP 02 18 03

Пилотен проект – OREL – Европейска система за ограничаване на измамите с километражните броячи: ускорена
процедура за техническа изправност в Съюза

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

137 681

Поети задължения

0,—

Плащания

103 312,80

Забележки

Предишна позиция
06 02 77 22

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

Целта на този пилотен проект е да ограничи измамите с километражните броячи чрез улесняване на обмена на
информация в Съюза.

Той ще включва оценка, проучване на осъществимостта и технически бизнес анализ, за да се идентифицират и проучат
решения и да се определи обхватът на бъдеща система за обмен на информация за километражните броячи в Съюза.
Той предоставя подкрепа за удостоверението за техническа изправност в съответствие с Директива 2014/45/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата
изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (OВ L 127,
29.4.2014 г., стр. 51).

Последните проучвания показват, че на големите европейски пазари за употребявани автомобили една трета от всички
превозни средства са с манипулирани километражни броячи. Средната стойност на измамите е приблизително 3 000
EUR, като загубите на приходи за общия бюджет на ЕС се оценяват на сума между 5 600 000 000 и 9 600 000 000
евро годишно. Новите превозни средства се проверяват и поддържат от официалните дистрибутори главно заради
гаранционните условия. Дистрибуторите на моторни превозни средства разполагат с показанията на километражните
броячи, но тази информация не е общественодостъпна. Новите превозни средства не преминават прегледи за проверка
на техническата изправност до четвъртата си година на използване. При последващите годишни прегледи на превозните
средства показанията на километражните броячи се подават в базите данни на държавите членки, но не съществува
обмен. При промяна на собственика на превозното средство или при продажбата му в чужбина записите на
километражния брояч се прекъсват и това е възможност за манипулирането им. Това става все по-лесно с минимални
инвестиции в софтуер, знания и време.

Целевата група включва потребителите, данъчните и приходните органи и търговците на автомобили.

Пилотният проект се подкрепя от Международната автомобилна федерация (FIA) и Европейското бюро на съюзите на
потребителите (BEUC).
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 18

(продължение)

PP 02 18 04

Пилотен проект – Проучване за осъществимост на технологията на разпределения регистър на европейския енергиен
пазар
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

250 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

400 000

Поети задължения

420 000,—

Плащания

240 000,—

Забележки
Предишна позиция
32 02 77 11

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.
Пилотният проект създава платформа за най-добри практики и технически консултации, основана на опита и на
потребностите на новите участници в енергийния пазар, като по този начин се помага на Комисията да стимулира
разработването на технически стандарти за разпределените регистри.
За тази цел по време на проекта се осъществят следните дейности:
— анализ на съществуващите разпределени регистри въз основа на технологията на блок-веригата, като целта е да се
разберат проблемите и намерените решения при въвеждането и използването на разпределен регистър в
действителни случаи;
— анализ на потребностите на всички заинтересовани лица на енергийния пазар (институционализирани доставчици
на енергия, организации на потребители – производители, организации на енергийни общности и др.); проучване,
проведено през 2016 г. от германската енергийна агенция Dena, установи, че 52% от участниците в енергийния
сектор на Германия вече прилагат или планират дейности, свързани с технологията на блок-веригата; анализът ще
се съсредоточи върху тези дейности, за да се разберат потребностите на съответните участници; ще бъде създадена и
целева група с организации на потребители – производители.
— организиране на информационни срещи относно разпределените регистри въз основа на технологията на блокверигата;
— създаване на мрежа за заинтересованите лица, които участват в новия енергиен пазар; тя ще бъде средство за
разпространяване и обмен на най-добри практики и технически консултации.

PP 02 19

2019

PP 02 19 01

Пилотен проект — TachogrApp: проучване за осъществимост и анализ на разходите за разработването на
сертифицирано приложение, което да се използва като тахограф
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

581 867

Поети задължения

300 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

355 000

Поети задължения

509 810,—

Плащания

0,—
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 19

(продължение)

PP 02 19 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
06 02 77 23

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.
Тахографът, който е задължителен от 1985 г. насам, е важен елемент от прилагането на законодателството в областта на
автомобилния транспорт, по-специално за проследяване на скоростта на превозното средство, изминатото разстояние и
времето за работа и почивка на водачите. С течение на годините и с развитието на техническия прогрес, при
последващите поколения тахографи се наблюдават нови характеристики, които постепенно водят до по-ефективен
контрол и предотвратяване на измамите. Най-новият интелигентен тахограф се очаква да предоставя информация в
реално време, свързвайки навигационните спътникови системи и правоприлагащите органи.
Според проучване, възложено от Европейския парламент през 2018 г., преоборудването на всички тежкотоварни
превозни средства с интелигентни тахографи до 2020 г. би струвало между 6 400 000 000 и 15 900 000 000 евро
само за закупуването на устройството и труда, свързан с преоборудването.
Предвид широко разпространеното използване на смартфони и непрекъснатото разширяване на техните функции, както
и разгръщането на системата „Галилео“ и предлаганите от нея възможности за определяне на местоположението в
реално време, които много мобилни устройства вече използват, пилотният проект проучва възможността за
разработване и сертифициране на мобилно приложение, което да предлага същите предимства като интелигентния
тахограф, както и свързаните с него разходи.
Проучването за осъществимост ще бъде структурирано по следния начин:
(1) идентифициране, в съответствие с преработения Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета
от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на
Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за
изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои
разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1), на
данните, които приложението следва да събира, за да може да функционира като интелигентен тахограф.
(2) оценка на техническата осъществимост на приложението за събиране на тези данни, евентуално чрез използване на
„Галилео“ или чрез пряка връзка с превозното средство, както и техническите изисквания за предаване в реално време
на данните на органите.
(3) оценка на риска от измами и на потенциалната заплаха за киберсигурността, свързана с приложението.
(4) оценка на мерките за сигурност на хардуера и софтуера, които трябва да бъдат приложени в смартфона с цел
смекчаване на рисковете, посочени в точка 3.
(5) осигуряване на прогноза за разходите за разработването и сертифицирането на такова приложение.

L 93/1436

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 19

(продължение)

PP 02 19 02

Пилотен проект – Постигане на напредък по отношение на декарбонизацията на промишлеността чрез оценка на
използването на енергия от възобновяеми източници в промишлените процеси
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

367 500

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

262 500

Поети задължения

525 000,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
32 02 77 14

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.
Чрез този пилотен проект се изготвя проучване, за да се анализира настоящото и бъдещото потенциално търсене на
енергия от възобновяеми източници в промишлените сектори и процеси, и ще се направи сравнителен анализ на
техните амбиции, ефикасността за намаляване на емисиите на CO 2, технологичните нужди и потребностите от
инвестиции, за да се набележат приоритети при прякото и непряко електрифициране на промишлените процеси, което
е от съществено значение за декарбонизацията на промишлеността на Съюза.
При това сравнение се разглеждат следните въпроси:
(1) Емисиите на CO2, спестени при промишлените процеси чрез пряко или непряко електрифициране;
(2) Стойността, създадена чрез пряко или непряко електрифициране (т.е. добавената стойност от използването на
декарбонизирана електроенергия или водород в конкретен сектор или процес, в сравнение с други средства за
декарбонизация);
(3) Въздействието на електрификацията (пряка или непряка) върху енергийната система, по-специално по отношение на
гъвкавостта на търсенето, с цел да се допринесе за баланса между търсенето и предлагането в енергийната мрежа,
свързването на секторите и съхранението на електроенергия (т.е. като се изключи въздействието върху търсенето на
електроенергия, дали електрификацията на даден сектор или процес може да допринесе за по-голяма гъвкавост,
стабилност и сигурност на енергийната система, например чрез оптимизация на потреблението, дългосрочно
съхранение или чрез намаляване или повторно използване на отпадъчната топлина);
Пилотният проект е насочен към възможно най-голям брой промишлени сектори, по-специално към ключовите
промишлени източници на емисии на СО 2, както и към междинни продукти, които осигуряват възможност за
създаване на по-устойчива верига на доставки, и към промишлени процеси с висока добавена стойност. По проекта ще
бъде разработена методология за определяне на приоритетни сектори и отрасли.
Пилотният проект включва няколко проучвания на конкретни случаи, с партньори от промишлеността, за да се тества
анализът на реални бизнес казуси.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 19

(продължение)

PP 02 19 03

Пилотен проект — Споразумение на кметовете като инструмент за справяне с енергийната бедност
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

1 248 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

1 800 000

Плащания

1 500 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

2 100 000,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
32 02 77 15

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.
Този пилотен проект цели намаляване потреблението на енергия на домакинствата и ще гарантира всеобщ достъп до
енергия. Енергийната бедност е общоевропейски проблем, който изисква цялостен подход, подкрепен от съвместни,
силни усилия на всички равнища: местно, регионално, национално и европейско. Малките и големите градове и
регионите често са в най-добра позиция да идентифицират на ранен етап домакинствата, които са изложени на риск от
енергийна бедност, и следователно да се справят с този проблем по възможно най-ефективен начин.
При приключването на този пилотен проект резултатите ще включват:
— предоставяне на техническа помощ на уязвимите домакинства с цел намаляване на потреблението на енергия и
разходите за енергия, както и на подкрепа за подобряване на енергийните характеристики на техните жилища,
— действия в рамките на редица държавни ведомства, включващи общественото здравеопазване, социалните услуги,
жилищното настаняване и екологосъобразните услуги, с цел предприемане на координирани действия за справяне
с различните аспекти на енергийната бедност, които предизвикват проблеми в сферата на общественото
здравеопазване и социална уязвимост и често са свързани със сгради с лоши енергийни характеристики;
намаляването на потреблението на енергия също така има положително въздействие що се отнася до борбата с
изменението на климата,
— действия за свързване на икономиите на енергия в местните публични инфраструктури със създаването на фонд за
борба с енергийната бедност във всички общини,
— действия, насочени към осигуряване на повече възможности за потребителите да променят техните модели на
потребление на енергия,
— оценки на това как проектите за преодоляване на енергийната бедност могат да подобрят местната икономика чрез
създаване на възможности за енергийни инвестиции в частни домове и да подпомогнат създаването на работни
места,
— действия за разпространение на информация, включително обмен на добри практики в цяла Европа.
Цели:
Пилотният проект поставя акцент както върху мерки за повишаване на осведомеността и за обмен на добри практики на
местно и регионално равнище с цел справяне с енергийната бедност, така и върху конкретни мерки за намаляване на
енергийната бедност в Европа.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 19

(продължение)

PP 02 19 03

(продължение)
Според Европейския институт за енергийните характеристики на сградите (BPIE, 2014 г.) между 50 000 000 и
125 000 000 души в Съюза понастоящем страдат от енергийна бедност и не могат да си позволят подходящ
температурен комфорт в къщи. Освен това инвестициите за енергийна ефективност могат да спомогнат за
предотвратяване на енергийната бедност и както е посочено в Директива 2012/27/ЕС относно енергийната
ефективност, следва да бъдат приоритет за домакинствата, засегнати от енергийна бедност.
Конвентът на кметовете за климата и енергетиката, който неотдавна отбелязва своята единадесета годишнина, е
уникално движение ‘отдолу-нагоре’, което включва 7 755 града, които са го подписали, и обединява местни и
регионални органи, поели доброволно ангажимента да изпълнят целите на Съюза в областта на климата и енергетиката,
предлагайки на гражданите високо качество на живот в устойчиви и издръжливи на изменението на климата градове.
На 25 септември 2015 г. Обединените нации приеха редица цели за премахване на бедността, опазване на планетата и
осигуряване на просперитет за всички, като част от новата програма за устойчиво развитие. Всяка цел за устойчиво
развитие (ЦУР) има специфични цели, които трябва да бъдат постигнати през следващите 15 години. ЦУР 1
„Изкореняване на бедността“ и ЦУР 7 „Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и модерна
енергетика за всички“ са свързани с въпросния проект. Наред с това протича и една друга инициатива – „Програма на
ЕС за градовете“ – за разглеждане на различни ключови аспекти на бъдещата политика на Съюза в тази област.
Свързаният с нея процес включва две специфични партньорства: енергиен преход и бедност в градовете.
В обобщение, енергията е от основно значение за справяне с почти всички големи предизвикателства и възможности,
пред които Европа е изправена днес; независимо дали става въпрос за работни места, сигурност, изменение на климата,
производство на храни или повишаване на доходите, всеобщият достъп до енергия е от съществено значение.

PP 02 19 04

Пилотен проект – Общоевропейски конкурс за програмиране
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

595 000

Поети задължения

700 000,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
09 02 77 12

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.
Цифровизацията е основно настоящо и бъдещо предизвикателство в Европа. Тя обаче е и възможност за създаване на
нови видове заетост. В много случаи те изискват умения в областта на програмирането, които следва да се насърчават
допълнително сред младите хора, тъй като често не са включени в учебните програми. Съюзът следва да насърчава
младите хора да проявяват интерес към технологиите и програмирането и да им помогне да развият уменията си, за да
ги подготви за бъдещия трудов пазар.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 19

(продължение)

PP 02 19 04

(продължение)
Организирането на конкурс за програмиране на равнището на Съюза ще има следните предимства:
— насърчаване на интереса към програмирането и технологиите и на свързаните с тях умения,
— осигуряване на стимул за младите хора да развиват умения в областта на програмирането посредством обучение чрез
игри,
— насърчаване на европейската идея.
Рамка на конкурса за програмиране:
— конкурсът следва да се изпълнява в контекста на Европейската седмица на програмирането през 2019 и 2020 г.,
като целта на Съюза е да обхване поне 50 % от училищата в Съюза и Западните Балкани до 2020 г.; Европейската
седмица на програмирането осигурява съществуваща инфраструктура и контекст,
— следва да се създаде специална инициатива (която може да бъде наречена „креатон“) за талантливи млади хора, на
които биха могли да се възложат задачи, например разработването на приложение,
— в този контекст на равнище държава членка следва да бъде предвиден базисен курс по програмиране,
— конкурсът следва да си сътрудничи със сектора с цел да се получи непосредствен опит във връзка с дейностите по
програмиране.

PP 02 19 05

Пилотен проект — Платформа за интегрирани цифрови услуги за гражданите и предприятията
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

262 500

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

1 050 000,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
09 02 77 11

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.
Макар публичните администрации да развиват и използват все по-широко цифрови услуги, достъпът до тях и тяхното
използване все още са неравномерни както в Европа, така и в рамките на отделните държави членки. Една от
причините е ограниченият обхват на платформите за обслужване на едно гише, които са достатъчно лесни за
използване от гражданите и предприятията.
Технологиите на разпределения регистър могат да предоставят отговор на това предизвикателство, като подкрепят
интегрирането на различни услуги – от управлението на самоличността и обмена на документи до обработката на
информационните потоци и осигуряването на поддържането на регистри.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 19

(продължение)

PP 02 19 05

(продължение)
Технологиите на разпределения регистър могат да правят това, без да е необходима централна функция за валидиране и
работейки в защитен режим, което съкращава времето за обработка, насърчава автоматизацията на процесите и
намалява възможността за допускане на грешки и измами. Освен това благодарение на тях информацията може да се
обработва сигурно в съответствие с принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на
данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1) и въз основа на изчислителни процедури, при които неприкосновеността на
личния живот е заложена още от фазата на проектирането.
Въпреки че технологиите на разпределения регистър се възприемат все по-широко в различни области, тяхното
навлизане в публичната администрация изостава поради относителната незрялост на технологичните решения и
недостатъчно изпитване, специално ориентирано към необходимостта от предлагане на платформи за услуги за
гражданите.
Този пилотен проект включва създаването на малка по мащаб цифрова платформа за публична администрация, базирана
на технологиите на разпределения регистър, която ще предоставя интегрирани обществени услуги на ползвателите въз
основа на ключови компоненти, като цифрово управление на самоличността, нотариално заверени услуги и управление
на сигурния обмен на документи. Платформата ще се основава на повторната употреба на компоненти с отворен код,
подпомагани от механизми за сътрудничество с общността на блок-веригата. Чрез пилотния проект ще се оцени
техническата осъществимост на подобна платформа за услуги, както и нейната използваемост и ефективност. В рамките
му ще се направи също така оценка на нейния потенциал за повторна употреба в различни публични администрации в
Европа с оглед на полагане на основите за изграждането на европейска инфраструктура на публичната администрация,
основана на блок-веригата.

PP 02 20

2020

PP 02 20 01

Пилотен проект — Модели на подходи за социално въздействие към социалното жилищно настаняване и овластяването
на ромите: тестване на употребата на иновативни финансови инструменти за постигане на по-добри социални резултати
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 800 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

950 000

Поети задължения

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки
Предишна позиция
01 04 77 03

За някои концентрирани групи европейски граждани изключително лошите жилищни условия са постоянен проблем
от десетилетия. Ромите са една от малцинствените групи в Европа с най-високи равнища на бедност и социално
изключване. Въпреки дългогодишните усилия, включително рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на
ромите до 2020 г., въведена още през 2011 г., справянето със социално-икономическото изключване и
дискриминацията на ромите е цел, която все още предстои да бъде постигната.
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ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 20

(продължение)

PP 02 20 01

(продължение)
Досега за изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите до голяма степен се разчиташе на
безвъзмездни средства от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондовете). За съжаление
използването на ЕСИ фондовете остава ограничено, поради липсата на политическа ангажираност и капацитет на
националните и регионалните органи, които отговарят за управлението на тези фондове. Почти не са използвани
финансови инструменти, като заеми и гаранции, за насърчаване на социално-икономическото приобщаване на
маргинализираните ромски общности.
Този пилотен проект е част от усилията на Съюза за:
— подкрепа на социалните иновации и на нови, цялостни подходи за предоставяне на социални услуги, овластяване на
групите в неравностойно положение и прилагане на решения, водещи до промени, във връзка с основните социални
предизвикателства, и по-специално приобщаването на ромите;
— стимулиране на междусекторното сътрудничество и партньорствата за социално въздействие (публично-частни
партньорства и гражданска ангажираност) като нов начин за създаване на обществена стойност;
— тестване на използването на нови финансови инструменти и смесена подкрепа (финансови инструменти,
безвъзмездни средства и изграждане на капацитет) за проекти със значими социални вторични ефекти;
— подкрепа в по-дългосрочен план за развитието на пазара на социални инвестиции и интервенции за социално
въздействие чрез тестване/усъвършенстване на модел, който би могъл да се прилага в цяла Европа, например чрез
бъдещата единна инвестиционна програма на Съюза (InvestEU).
Програмата InvestEU би могла да предизвика поврат чрез осигуряване на финансови средства в подкрепа на социалната
инфраструктура (по-специално жилища, здравни и образователни структури), социалните иновации и схемите за
социално въздействие. Следващата интегрирана инвестиционна програма на Съюза би могла да предложи значителни
възможности за постигане на напредък по отношение на приобщаването на ромите.
Обхват на пилотния проект:
— С този пилотен проект се разработва модел за решаване на проблема с жилищното настаняване и за осигуряване на
по-добри възможности за избрана група от маргинализирани ромски общности. Типичните целеви бенефициенти
ще бъдат живеещите в нерегулирани/незаконни постройки в покрайнините на населени места, които имат
затруднения при достъпа до възможности за доходи или платена заетост, както и до други възможности за
приобщаване.
— По същество това е многоетапен модел, който включва подготовката (по отношение на финансова грамотност,
мотивация, подпомагане за намиране на работа и придобиване на житейски умения и помощ за строителство) на
ромски семейства по пътя на придобиване на собствено жилище и самостоятелност.
Следователно дейностите ще включват:
— осигуряване на обучение по финансови въпроси, помощ за намиране на работа и обучение за придобиване на
житейски умения за избрани участници в неравностойно положение, които са записани в програмата;
— подкрепа за спестовни схеми за всяко семейство за приблизително една година с цел отпускане на кредити за
закупуване на строителни материали за нови домове;
— сътрудничество с публичните органи за предоставяне на терени за тази инициатива и предоставяне на обучение за
публичните органи, за да могат те да изпълняват и управляват програми за приобщаване или премахване на
сегрегацията, както и да предоставят социални услуги за местната общност.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 20

(продължение)

PP 02 20 01

(продължение)
При този многоетапен модел ще се изпитват новаторски подходи, съчетаващи финансови инструменти (заеми, гаранции
и др.), безвъзмездни средства и помощ за изграждане на капацитет.

Пилотният проект може да се изпълнява в партньорство с организация, на която е възложено изпълнението. Въз основа
на един договор с Комисията за отпускане на безвъзмездни средства избраният партньор по изпълнението ще насочва
подкрепата чрез:
— гаранция за отстраняващи риска портфейли от заеми за социални жилища в полза на целеви бенефициенти —
приблизително 25 % от бюджета; и
— безвъзмездни средства за изграждане на капацитет за неправителствени организации, предоставящи услуги в
областта на обучението или наставничеството на общини, които дават възможност за закупуване на апартаменти
или къщи, строителство (предоставяне на земя и необходима инфраструктура) и на местни ромски общности за
финансова грамотност и обучение в областта на строителството, заетост и гражданско образование — около 75 %..

Дейностите ще бъдат тясно съгласувани със и ще допълват текущите пилотни проекти за приобщаване на ромите
(ROMACT), инструментите за финансиране на политиката на сближаване, които биха могли да бъдат мобилизирани в
резултат на това, както и съответните насоки за премахване на сегрегацията и цялостните подходи към принципите на
местното развитие.

Пилотният проект ще тества и разработи интегрирани модели за социално финансиране като част от прилаган в
множество държави, общоевропейски подход, евентуално като пилотен модел за комбиниран финансов и
консултативен продукт по програмата InvestEU за периода след 2020 г. Той следва да допълни подкрепата за
финансиране в рамките на политиката на сближаване и да укрепи целите за социално приобщаване, премахване на
сегрегацията, достъп до образование, подкрепа за заетостта, както и регионално развитие. Той би могъл също така да
осигури модели за възпроизвеждане в рамките на механизми за договаряне за социално въздействие.

След като бъде тестван в множество места с големи ромски общности, той ще бъде пренесен на различни места в
държавите с големи ромски общности (напр. Източна Словакия, Източна Чехия, България, Румъния, Унгария) и ще бъде
възпроизведен в градска среда.

Дейностите ще бъдат тясно съгласувани със и ще допълват текущите пилотни проекти за приобщаване на ромите
(ROMACT), както и допълнителните инструменти за финансиране на политиката на сближаване, които биха могли да
бъдат мобилизирани. Пилотният проект ще допринесе също така за развитието на политиката в областта на
бездомничеството и липсата на достъп до жилищно настаняване и ще подкрепи подготовката на рамката на ЕС за
национални стратегии за интегриране на ромите за периода след 2020 г.

Целеви групи:
— маргинализирани ромски семейства, като една от най-засегнатите от социално изключване групи в Европа, чиято
съдба представлява едно от най-тежките социални предизвикателства в Централна и Източна Европа и даже в
Съюза;
— публични органи, финансови посредници и участници със социално въздействие (фондации, доставчици на услуги)
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 20

(продължение)

PP 02 20 02

Пилотен проект – Екомаркировка за въздухоплаването/Демонстрационен проект за въвеждане на доброволна система за
екомаркировка във въздухоплаването
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

1 125 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

1 500 000

Поети задължения

Плащания

375 000

Забележки
Предишна позиция
06 02 77 25

Този проект има за цел да осигури лесно достъпна информация за екологичните характеристики на въздухоплаването, в
идеалния случай от неутрален и независим източник, за пътуващите и хората, живеещи в близост до летища.
По същия начин, по който европейските граждани биват информирани за биологичните продукти, пътниците ще бъдат
информирани за екологичните досиета на въздухоплавателните средства и авиокомпаниите. В проекта ще бъдат
разгледани екологичните досиета на отделни въздухоплавателни средства (шум и емисии) и въздушни превозвачи
(емисии на парникови газове, емисии на прахови частици, компенсиране, устойчиви ‘биогорива’, шум от
въздухоплавателни средства), както и оперативни мерки.
Основните дейности са с акцент върху разработването на планове за управление, показатели, комуникация и
екопортала, който представлява вече съществуваща ИТ платформа, която ще бъде разширена, за да включва данни за
емисиите и флота и оперативни данни в подкрепа на схемата за екомаркировка.
Схемата също така ще позволи на летищата да класират авиокомпаниите по екологични показатели, за да предоставят
местни стимули.

PP 02 20 03

Пилотен проект – Взаимно свързване на градската мобилност с инфраструктурата на въздушния транспорт
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Забележки
Предишна позиция
06 02 77 26

Бюджетни кредити 2020

Плащания

225 000

Поети задължения

300 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

75 000

Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 20

(продължение)

PP 02 20 03

(продължение)
Този пилотен проект се осъществява под формата на проучване; той е замислен така, че да се осигури най-доброто
взаимно свързване между центровете на градовете и летищата. Докато някои летища са разположени в близката
периферия на големите градове, понякога някои по-малки летища са отдалечени. Градската мобилност следва да бъде
проучена като възможно решение за недостига на инфраструктурен капацитет, като същевременно се взема предвид
екологичното измерение, например качеството на въздуха и шумът на местно равнище. Ще бъдат оценени също
управлението на трафика, както и други технологични варианти.
Проучването ще разгледа и въпроса за високоскоростните железопътни връзки на дълги разстояния до/между летища и
градски райони.

PP 02 20 04

Пилотен проект – Съживяване на трансграничните нощни влакове
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

375 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

500 000

Поети задължения

Плащания

125 000

Забележки
Предишна позиция
06 02 77 27

С оглед на политическите приоритети на Комисията за ‘съживяване на железопътния транспорт’, за изграждане на
‘единно европейско железопътно пространство’ и за постигане на ‘преход към други видове транспорт’, а също така с
оглед на належащата необходимост от намиране на алтернативи на полетите на средни разстояния и за постигане на
международните цели в областта на климата, пилотният проект ще се съсредоточи върху анализа, проучването и
формулирането на конкретни препоръки за политиката, за да се помогне на предприятията да установят надеждни
международни железопътни услуги, и по-специално високоскоростни и нощни железопътни услуги, включително чрез
законодателство относно предоставянето на обществени услуги.
Проектът ще включва изчерпателен анализ на предлаганите от предприятията нови международни услуги
(високоскоростни, и по-специално нощни влакове) и на техния най-актуален опит и срещани трудности, включително
издаването на билети, потенциалните трудности при сключването на международни договори за обществени услуги и
възлагането на обществени поръчки и финансирането за модернизиране и поддръжка на подвижния състав.

PP 02 20 05

Пилотен проект – Капацитет за екологизиране на европейските морски пристанища
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

225 000

Поети задължения

300 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

75 000

Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 20

(продължение)

PP 02 20 05

(продължение)
Забележки

Предишна позиция
06 02 77 28

Една от насоките за действие на пристанищните органи, която в последно време придобива все по-голямо значение, е
определянето на набор от дейности и инвестиции за развитието, които да създават подходяща техническа и
организационна структура за бъдещите пристанищни операции, като същевременно се вземат предвид различните
социални и екологични изисквания за запазване или подобряване на качеството в тези две области. Проектът ще
представи проведеното проучване относно равнището на осведоменост и действията, предприети от европейските
пристанища в областта на устойчивото развитие, и по-специално по отношение на концепцията за екологосъобразно
пристанище. Беше формулирана хипотезата, че въвеждането на концепцията за екологосъобразно пристанище в
стратегията за развитие на европейските морски пристанища ще подобри техния екологичен подход и ще ги направи
по-конкурентоспособни. Резултатите от проучването ще позволят определянето на подход за развитието на
екологосъобразни пристанища и извършването на проучване за изготвяне на пакет от инструменти за подкрепа на тези
дейности. Следователно ще могат да се набележат стратегии за развитие на европейските морски пристанища в
съответствие с концепцията за екологосъобразно пристанище.

Резултати и възможно развитие на проекта

Поради широкия спектър на потенциалните приложения на резултатите от проучването, авторите планират редица
дейности за популяризирането им, включително изготвянето на доклад за количествено проучване, редица научни
статии и монография.

Иновативно и експериментално естество на проекта

Авторите на проекта ще проведат проучване (първото по рода си в Европа) относно разбирането за дейностите на
пристанищните органи в Съюза в областта на устойчивото развитие, във връзка с концепцията за екологосъобразно
пристанище. След това ще се проучи взаимозависимостта между предприетите действия и икономическите резултати на
съответното морско пристанище. Придобитите по проекта нови знания ще допринесат за установяването на нов,
комплексен и интердисциплинарен подход за организацията и функционирането на дадено морско пристанище с цел
стопанско приложение. Освен това всяко пристанище ще може да се оценява за това до каква степен вече реализира
концепцията за екологосъобразно пристанище и впоследствие - какъв вид действия следва да бъдат предприети за
прилагането на правилния подход, като се продължи с екологизирането на пристанището. Това следва да бъде основата
за доразработването на екологичните оценки за пристанищата, с подходящи измервания и стойности, в съответствие с
целите на концепцията за екологосъобразно пристанище.

В морския сектор се наблюдава засилена дейност, насочена към устойчивото развитие на морските пристанища. Тази
дейност обхваща двете основни области на външните им операции, т.е. намаляването на неблагоприятното въздействие
на инвестициите и оперативната дейност на пристанищата върху околната среда, както и връзките между пристанищата
и тяхната заобикаляща среда. Социалната отговорност на морските пристанища е фактор за постигане на промяна,
по-специално във втората област. Същевременно органите за управление на пристанищата и общинските органи
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(продължение)
проявяват все по-голям интерес и към двете области. Екологизирането на пристанищата и отношенията със съответните
общности се проверяват всяка година чрез конкурси и таблици за класиране (например, награди за екологосъобразни
пристанища).

PP 02 20 06

Пилотен проект — Регистър на енергийните общности — Мониторинг и подкрепа за енергийните общности в Съюза
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

250 000

Поети задължения

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки
Предишна позиция
32 02 77 18

Разпоредбите относно овластяването на потребителите в Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на
Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ L 328,
21.12.2018 г., стр. 82) и Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година
относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС (ОВ L 158,
14.6.2019 г., стр. 125) са сред най-иновативните в Пакета „Чиста енергия за всички европейци“. Те задължават
държавите членки да приемат благоприятни рамки за енергийните общности. Директива (ЕС) 2019/944 предвижда
еднакви условия на конкуренция за гражданските енергийни общности на пазарите на електроенергия, докато
Директива (ЕС) 2018/2001 изисква приемане на еднакви условия на конкуренция и стимули за общностите за енергия
от възобновяеми източници, които осъществяват дейност във всички области, свързани с енергията от възобновяеми
източници. Докато в някои държави членки вече съществуват енергийни общности, в други те са нещо ново.
Регистърът на енергийните общности ще изпълнява две основни функции: i) мониторинг и събиране на данни за
развитието на енергийните общности в Съюза и ii) осигуряване на общностите на модели за технологични и
административни решения.
Събраните чрез регистъра данни ще представляват много важен източник на информация за европейските институции и
националните и местните органи на управление. Данните ще постъпват в съществуващи и бъдещи направления на
политиките. С други думи, ще се улесни прилагането или, ако е необходимо, преразглеждането или подобряването на
нормативната уредба.
Освен това регистърът би могъл да бъде чудесен източник на ноу-хау за гражданите и гражданските сдружения, които
желаят да създадат свои енергийни общности, по-специално в държавите членки, които досега не са разработили
нормативна уредба или най-добри практики. Най-добрите практики могат да включват технологични решения,
например за споделяне на електроенергия, използването на блокверига и споделени счетоводни книги за извършване на
трансакции и предоставяне на информация относно произхода на електроенергията от източници, принадлежащи на
общността, и документация, необходима за създаване на общност, например образци на правилници на сдружения и
примери за споразумения с операторите на разпределителни мрежи.
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ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 20

(продължение)

PP 02 20 07

Пилотен проект — Ангажиране на дружествата за осъществяване на енергиен преход
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

875 000

437 500

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

875 000

Поети задължения

Плащания

218 750

Забележки
Предишна позиция
32 02 77 19

Ще бъде развито европейско измерение в частния сектор с цел допълване на съществуващи инициативи „от долу нагоре“
в сектора на енергетиката или климата, предприемани от градове и местни общини (напр. Споразумението на
кметовете). Чрез ангажиране на водещи (промишлени и търговски) дружества за формиране на общоевропейско
(доброволно) движение могат да се увеличат мащабът, ефектът и полезните взаимодействия от дейностите,
осъществявани на различни управленски нива. Необходими са доброволни стимули за действие, тъй като се очаква към
2050 г. делът на емисиите на CO2 от промишлеността да се увеличи в относително изражение спрямо емисиите в
резултат на енергийни доставки или от автомобилния транспорт.

PP 02 20 08

Пилотен проект — Разработване на изкуствен интелект за диагностика и лечение на педиатрични онкологични
заболявания
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 350 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

837 500

Поети задължения

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки
Предишна позиция
09 03 77 02

Педиатричните онкологични заболявания са група разнообразни редки заболявания, които поотделно представляват
животозастрашаващо заболяване, а като цяло сериозен проблем за общественото здраве. В Европа всяка година се
регистрират 35 000 нови случая и над 6 000 деца и млади хора умират от педиатрични онкологични заболявания,
което ги прави водещата причина за смърт от заболявания при децата и подрастващите. Освен това в Европа броят на
преживелите онкологично заболяване като деца надхвърля 300 000 и се очаква да достигне почти половин милион до
2020 г. Две трети от преживелите живеят с дълготрайни странични ефекти, свързани с лечението, които могат да бъдат
тежки и да оказват въздействие върху ежедневието на половината от засегнатите лица.
Ефективното прилагане на технологиите за машинно самообучение и изкуствен интелект може да реши много
обществени предизвикателства, включително да предложи по-добри начини за диагностика и лечение. Интегрираните
платформи със здравни и научноизследователски данни, които съпоставят информация за клинични фенотипове,
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(продължение)

PP 02 20 08

(продължение)
диагностични тестове (включително патология, геномика и радиологични образни изследвания), терапевтични
интервенции и клинични резултати, ще бъдат мощни инструменти за ранна и точна диагностика, ще дадат възможност
за точна стратификация на групите пациенти според терапевтичните им нужди и ще улеснят разработването на
новаторски терапии.
Тъй като педиатричните онкологични заболявания са редки заболявания, е необходимо сътрудничество за съпоставяне
и интегриране на данните, събрани във всички държави членки, включително най-добрите практики и новите
технологии, с цел по-нататъшно разработване на общи решения. Използването на големи информационни масиви за
придобиване на по-добра представа за генезиса на рака, за резултатите и за дългосрочните странични ефекти от
лечението понастоящем е недостатъчно развито. Изкуственият интелект и машинното самообучение са бъдещи
инструменти за обработка на сложни набори от данни и насърчаване на прецизната медицина при лечението на
онкологичните заболявания при младите хора в Европа.
За по-нататъшния напредък в диагностиката и лечението на педиатрични онкологични заболявания ще са необходими
многонационални, мултидисциплинарни интегрирани платформи от здравни и научноизследователски данни,
позволяващи симулации с реални данни на алгоритми на машинното самообучение и изкуствения интелект, които
могат да бъдат използвани в приложения за подкрепа на клинични решения на базата на данни, което ще е от пряка
полза за пациентите.
Предложеният пилотен проект подкрепя научните изследвания в областта на технологиите за изкуствен интелект с
прецизно приложение за диагностика и лечение на педиатрични онкологични заболявания.
Пилотният проект следва двуетапен подход:
1. Разработване на многонационални подходи за улесняване на събирането на данни от множество източници.
Надграждане на съществуващи мултидисциплинарни платформи и набори от данни, разработване на интегрирани
платформи за здравни и научноизследователски данни, които съпоставят клинични данни, включително например
клиничната история, съответните диагностични тестове (патология, геномика, радиологични образни изследвания),
интервенции за лечение и клинични резултати за онкологични заболявания при децата, свързващи всички съответни
заинтересовани страни от педиатричната онкология и разработчиците на технологии.
2. Разработване на приложения, използващи технологии за изкуствен интелект, за подобряване на диагностиката,
управлението и разработването на ефективни терапии: използване на интегрирани платформи за здравни и научноизсле
дователски данни за разработване на клинично значими приложения на технологии за машинно самообучение и
изкуствен интелект. Пилотният проект може да се съсредоточи върху едно или повече приложения, включително във
връзка с радиологичните образни изследвания, цифровата патология, интегрираното определяне на генотиповете и
алгоритмите за прогнозиране на резултатите и вземане на клинични решения.

PP 02 20 09

Пилотен проект — Интелигентна градска мобилност, включваща автономни превозни средства
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Забележки
Предишна позиция
09 02 77 15

Бюджетни кредити 2020

Плащания

750 000

Поети задължения

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

250 000

Поети задължения

Плащания
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ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 20

(продължение)

PP 02 20 09

(продължение)
В средносрочен и дългосрочен план градовете в целия Съюза следва да прилагат в широк мащаб концепцията за
автономните електрически автомобили/автомобили без водач, която им помага да насърчават по-добра и
екологосъобразна политика за градска мобилност за своите граждани, туристи, други заинтересовани страни и
околната среда. Този пилотен проект включва набор от интегрирани действия в поне 10 града (пилотни градове) с
различна големина в различни държави членки, включително натоварени градски центрове и приоритетни квартали,
туристически дестинации, в т.ч. крепости, тематични увеселителни паркове и курорти, летища, образователни
комплекси, големи болници и др. Проектът осигурява добро географско равновесие между градовете, които се намират
в държави членки от северната, южната, източната, западната и централната част на Съюза, между по-богати и
по-бедни градове, между големи или малки до средно големи градове. Опирайки се на силна политическа воля и на
компетентен административен и технически капацитет, ще бъдат предприети дейности за изпитване на автономни
превозни средства и за персонализиране на бъдеща инициатива, при която пилотната фаза преминава на общностно
равнище.

Проектът съчетава по интегриран начин придобиването на малки електрически автобуси без водач с капацитет 15 души,
включително достъпни за хора с увреждания, които предлагат по-голяма, ефективна и интелигентна мобилност за
пилотните градове и частните обекти.

Автобусите ще ползват данни от LIDAR сензори, камери, GPS съоръжения, кинетични източници за определяне на
местоположението в реално време, IMU сензори и одометрия, които ще бъдат обединени и интерпретирани чрез
задълбочени програми за обучение, използващи изкуствен интелект и високоскоростна връзка.

Придобиването ще бъде допълнено от интензивни образователни кампании, популяризирани чрез канали на
социалните медии в кметства, училища, университети, туристически информационни центрове, жилищни асоциации,
съюзи и др. Целта е да се развие солидна градска култура, ориентирана към използването на този алтернативен
транспортен модел, да се засили значението на алтернативите за екологосъобразна мобилност в европейската градска
среда и видимо да се популяризира финансовата подкрепа на Комисията. В края на пилотния проект ще бъдат
изготвени насоки, отчитащи извлечените поуки, които ще бъдат публикувани на всички официални езици на Съюза. Те
ще бъдат разпространявани по съответните официални канали (например сдружения на общини във всяка държава
членка, съответни рамкови мрежи за органите на местно управление, туристически дестинации и транспортни съюзи).
Ще бъдат проведени публични прояви (напр. пресконференции) и практически демонстрации в Европейския
парламент, Комитета на регионите и Комисията и във всеки пилотен град.

Автобусите ще бъдат оборудвани с интелигентни съоръжения (напр. цифрови дисплеи), които предлагат необходимата
информация за маршрута, дестинацията, въглеродния отпечатък и образователни послания относно важността да се
живее в екологосъобразна градска среда; те ще измерват качеството на въздуха в реално време, използвайки сензори, и
ще съобщават за пристигането и заминаването си в станции, използвайки аудио- и показвани по цифров начин
съобщения; те ще предоставят на пътниците безплатен безжичен интернет. По време на пилотния проект използването
на автобусите ще бъде безплатно. Оперативните разходи, необходими за оптималното функциониране, ще бъдат
покрити от проектите и гаранциите, предложени от дружеството, спечелило обществена поръчка за доставка на
автобусите.

Друг основен аргумент е, че чрез постигането на осезаеми резултати този вид пилотен проект ще създаде модел, който
може да се приспособява за различни градове в целия Съюз, с различни и специфични нужди от мобилност. Неговите
резултати ще помогнат на общините и други заинтересовани страни (включително частни оператори) да подготвят
бъдещите си проекти за мобилност, които биха могли да бъдат финансирани от Комисията и националните
правителства по време на следващия период на финансиране (2021 – 2024 г.) чрез регионални оперативни програми и
други програми, които подкрепят политиката на сближаване на Съюза. Те ще се запознаят по-добре с разходите,
изискванията за безопасност и сигурност, логистиката, разходите за поддръжка и съображенията за финансова
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(продължение)
достъпност. Градовете биха могли да се адаптират и да приемат нови местни решения и политики за интелигентна
градска мобилност, като засилват значението на използването на интегрирани алтернативни видове градски транспорт,
на мобилността като обслужване, на флотовете от екологосъобразни превозни средства, използвани по ефикасен начин
и адаптирани към подходяща градска среда.

PP 02 20 10

Пилотен проект — Разработване на стратегическа програма за изследвания, иновации и изпълнение и на пътна карта за
постигане на пълно равенство между езиците в цифровата сфера в Европа до 2030 г.

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 000 000

Плащания

1 150 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

1 800 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

450 000

Забележки

Предишна позиция
09 05 77 12

В Съюза има 24 официални езика на държавите членки. Освен това съществуват неофициални регионални езици, както
и малцинствени езици и езици, използвани от имигрантите и от важни търговски партньори. Няколко проучвания
установиха значителен дисбаланс между различните езици в областта на цифровите технологии. Много малко на брой
езици, като английски, френски и испански, са добре подкрепени от технологична гледна точка, докато над 20 езика са
застрашени от изчезване от цифровата сфера. Неотдавнашното проучване на тема „Равенството между езиците в ерата на
цифровите технологии“, възложено от Комитета за бъдещето на науката и технологиите (STOA) към Европейския
парламент, излезе с 11 общи препоръки за справянето с тази нарастваща заплаха. То беше последвано от резолюция на
Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно езиковото равенство в ерата на цифровите технологии (въз
основа на съвместен доклад на комисиите CULT и ITRE), в която са изложени 45 общи препоръки, част от които са
формулирани в съответствие с проучването по инициатива на Комитета за бъдещето на науката и технологиите.

В концепцията за многоезичието, основано на информационни технологии, липсва един съществен елемент, който е
решаващ за постигането на целите, а именно липсва стратегическа програма за изследвания и изпълнение. В рамките на
този пилотен проект се разработват програма и пътна карта за постигането на пълно равенство между езиците в
цифровата сфера в Европа до 2030 г. В тясно сътрудничество с европейските институции проектът ще събере заедно
всички заинтересовани страни (включително промишлеността, общностите за научни изследвания и иновации,
националните организации за иновации, националните и международните публични администрации и сдруженията),
ще започне структуриран диалог и обществени консултации, ще организира дискусии с цел генерирането на идеи и
конференции в цяла Европа, и ще обедини всички инициативи, които в момента са изолирани и разпокъсани, за да се
изработи устойчива и съгласувана стратегия за езиковите технологии в Европа във всички съответни сектори и области
на живота, включително търговия, образование, здравеопазване, туризъм, култура и управление. Това ще включва също
така и проучване на въздействието на технологиите в областта на изкуствения интелект върху езиковата среда в Европа,
включително все по-голямото изтичане на „мозъци“– млади таланти към други континенти.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 20

(продължение)

PP 02 20 11

Пилотен проект — Подкрепа за задълбочаване на сътрудничеството между сектора, неправителствените организации и
органите на държавите членки за бързото премахване на онлайн материали, съдържащи сексуално насилие над деца
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

800 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

1 000 000

Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки
Предишна позиция
09 05 77 13

Пилотният проект включва предоставянето на безвъзмездни средства от Комисията на една или повече
неправителствени организации с цел подпомагане на инициативи за бързо премахване на материали, съдържащи
сексуално насилие над деца, в интернет. Важно е да се помогне на организациите, които вече работят проактивно за
изграждането на платформи и организации шапки, така че те да си сътрудничат във всички държави членки. Ако
заинтересованите лица получат повече финансови средства, те ще могат да си сътрудничат по-ефективно за
предотвратяване на разпространението на подобни материали. Пилотният проект подкрепя сътрудничеството между
участниците в областта на предоставянето на обучение на служителите, развитието на цифрови ресурси и обмена на
информация с цел откриване и отстраняване на потенциално вредни материали. Тъй като комуникацията в тази област
трябва да бъде безопасна и бърза, този вид решения също следва да бъдат подкрепяни.

PP 02 21

2021

PP 02 21 01

Пилотен проект – Завършване на екологичния и цифровия преход: Европейски зелен цифров алианс
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 200 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

300 000

Забележки
Съюзът има амбицията да бъде световен лидер в борбата срещу изменението на климата и за устойчивост, като
мобилизира цялата европейска икономика с цел постигане на неутралност по отношение на климата и промяна към
кръгова икономика, като същевременно обединява това усилие с текущата цифрова трансформация. Екологичният
преход и цифровата трансформация ще бъдат двата основни стълба на европейското икономическо възстановяване след
COVID-19.
От една страна, Европа трябва да използва потенциала на цифровите технологии и решения като фактори за
екологичния преход, тъй като цифровите технологии имат потенциала да намалят емисиите във всички сектори 10
пъти повече, отколкото е количеството на емисиите, които те самите отделят. В неотдавнашен доклад, изготвен от
глобалната асоциация на мобилните оператори (GSMA) и института „Carbon Trust“, се посочва, че през 2018 г.
мобилните технологии са позволили намаляване на емисиите на CO2, което е почти 10 пъти по-голямо от глобалния
въглероден отпечатък на самия сектор на мобилните комуникации. Изчислява се, че до 2030 г. цифровите решения
биха могли да помогнат за намаляване на емисиите на CO2 с 20%.
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PP 02 21

(продължение)

PP 02 21 01

(продължение)
От друга страна, приспособяването на Европа към цифровата ера също така може да противоречи на целите на
Европейския зелен пакт. На сектора на ИКТ се падат 5 — 9% от световното потребление на енергия и без подходящи
действия за адаптиране към екологизирането то би могло да се увеличи до 20% до 2030 г. С над 12 милиона тона
годишно, Европа се нарежда на второ място след Азия, що се отнася до отпадъците от електрическо и електронно
оборудване. Генерирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване в Съюза нараства с 3 — 5% годишно,
а се рециклират под 40%. Стойността, загубена от отпадъци от електрическо и електронно оборудване, като например
редкоземни минерали и благородни метали, се оценява на 55 милиарда евро годишно в световен мащаб.
За да се гарантира, че новите цифрови технологии, инфраструктури и решения позволяват постигането на европейските
цели в областта на климата (ИКТ в полза на екологизирането) и че самият сектор на ИКТ намалява своя въглероден
отпечатък (зелени ИКТ), трябва да се ангажират всички съответни заинтересовани страни. Те трябва да подобрят
енергийната ефективност, да намалят общото потребление на енергия и когато е възможно, да използват възобновяеми
източници, както и да подобрят ефективността на материалите и кръговостта на своите продукти, за да сведат до
минимум отпадъците от електрическо и електронно оборудване и да увеличат максимално стойността за икономиката
и потребителите.
Необходимо е пазарът и създателите на политики да предприемат бързи и решителни стъпки за по-цифрова, кръгова,
неутрална по отношение на климата и модернизирана икономика. При все това Съюзът не разполага с форум, който да
обединява всички заинтересовани страни. Зеленият цифров алианс се предлага като инициатива, която има за цел да
насърчи силен ангажимент от страна на цифровия сектор в полза на околната среда. Той следва да създаде съгласувана
и надеждна рамка, която може да подкрепи усилията на цифровата промишленост не само да стане неутрална по
отношение на климата, но и да допринесе за постигане на целите в областта на климата на други сектори като селското
стопанство, мобилността, енергетиката, градското развитие и производството.
Под надзора на Комисията Зеленият цифров алианс:
1. ще събира, проверява и наблюдава ангажиментите и резултатите на участниците на пазара и други организации въз
основа на съгласувана рамка за оценка и мониторинг.
2. ще публикува, разгледа и обсъди проучване относно въздействието на новите цифрови технологии върху околната
среда.
3. ще предложи и приложи индекс на екологосъобразните ИКТ и Европейска зелена цифрова награда за найекологосъобразните и революционни европейски иновации, която да бъде присъждана на ежегодна проява,
организирана съвместно със Зеления цифров алианс. Тези инициативи ще популяризират и възнаграждават добрите
практики в областта на околната среда.
Зеленият цифров алианс ще включва участници от сектора на ИКТ и съответните заинтересовани страни, включително
създатели на политики на местно и регионално равнище и работещи в областта на околната среда НПО. Ще бъде
изградена надеждна среда за сътрудничество, за да се оценяват и наблюдават ангажиментите и тяхното изпълнение, да
се обменят добри практики и да се разработват препоръки за политики.
Проявите ще бъдат организирани от Зеления цифров алианс под егидата на Комисията, в сътрудничество с местни
партньори. Те могат да се провеждат в различни държави членки, като се съсредоточат върху ключови области на
политиката, свързващи Европейския зелен пакт и новите стратегии на Съюза в областта на цифровите технологии и
промишлеността.
Сред областите, свързващи Европейския зелен пакт с новите стратегии на Съюза в областта на цифровите технологии и
промишлеността, са например:
1. събиране на ангажименти на различни организации по отношение на техните екологични цели за ускоряване на
напредъка към постигане на целите на Европейския зелен пакт.
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PP 02 21 01

(продължение)
2. актуални методи за оценка на въздействието на зелените цифрови технологии и услуги и наблюдение на
ангажиментите на членовете.
3. принос за екологизирането на сектора на ИКТ, със специален акцент върху приоритетите на Комисията, определени в
Европейския зелен пакт, пакета за цифрова стратегия и плана за действие за кръгова икономика.
4. максимално увеличаване на потенциала на ИКТ за екологизиране, например гарантиране, че изкуственият интелект,
5G, компютърните услуги „в облак“ и най-съвременната изчислителна техника, както и интернет на нещата могат да
ускорят и увеличат максимално въздействието на нашите политики в областта на околната среда.
5. подкрепа за националните и регионалните участници при изпълнението на екологосъобразни обществени поръчки за
цифрови решения.
6. подобряване на наличността на информация относно екологичните характеристики на електронните устройства,
продавани в Съюза.
Проявите следва да се излъчват по интернет, за да се осигури широко обществено отразяване и достъпност за възможно
най-голям брой европейски граждани. Резултатите от проявите ще допринесат за оценка на политиката.

PP 02 21 02

Пилотен проект — Осигуряване на устойчиво управление и развитие на пристанищата в басейна на реките Рейн, Майн
и Дунав
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 600 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

400 000

Забележки
Пристанищата в басейна на реките Рейн, Майн и Дунав са важни точки на пресичане на логистичните и транспортните
вериги, които образуват икономическия гръбнак на региона на река Дунав. Докато ефективните пристанища са от
жизненоважно значение за социално-икономическото развитие на вътрешните територии, свързаното с тях движение
на корабите, боравенето с товари в пристанищата и сухоземните връзки с вътрешните територии може да окажат
отрицателно въздействие върху околната среда (напр. замърсяване, CO2), хората и икономическия потенциал на самото
пристанище. Пристанищата също са засегнати от въздействието върху околната среда (напр. изменение на климата, т.е.
екстремни метеорологични явления, повишаване на морското равнище, наводнения и суши). Все по-голямата
осведоменост във връзка с околната среда и климата създава нови предизвикателства за устойчивото развитие на
пристанищата.
Тези предизвикателства изискват от пристанищата да определят и прилагат нови екологосъобразни и устойчиви
решения, включително повишаване на енергийната ефективност, стратегии във връзка с околната среда и инструменти
за наблюдение в подкрепа на прехода към енергия от възобновяеми източници и нулеви емисии, както и пълно
спазване на приложимото законодателство на Съюза в областта на околната среда и климата. Като се има предвид
важната цел на Европейския зелен пакт – пренасочването на товарите към вътрешния воден транспорт и към
железопътния транспорт, пристанищата във вътрешните територии и морско-речните пристанища в басейна на реките
Рейн, Майн и Дунав ще се превърнат във фокусна точка за устойчиво развитие на TEN-T коридора Рейн-Майн-Дунав.
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PP 02 21 02
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За възможно най-качествено, ефективно управление на предизвикателствата се предвижда двуетапен подход:
— Етап 1 — пилотен проект (ПП) — преодоляване на въздействията върху околната среда, произтичащи от
пристанищните дейности на избрани речни и морски пристанища в басейна на реките Рейн, Майн и Дунав, чрез
разработване и прилагане на специфични инструменти (система за управление на околната среда — СУОС) и чрез
изготвяне на специфичен за съответното пристанище план за действие за устойчиви пристанищни операции.
— Етап 2 — евентуално подготвително действие (ПД) — оползотворяване на констатациите от пилотния проект и
създаване на условия за широкомащабното въвеждане на интегриран „План за действие за екологосъобразни дунавски
пристанища“ като част от ново подготвително действие. За тази цел създадената неотдавна платформа за координация и
сътрудничество, Мрежата на пристанищата в басейна на реките Рейн, Майн и Дунав (DPN), би могла да служи като
мултиплицираща структура за управление.
В пилотния проект седем избрани речни и морско-речни пристанища, които ще бъдат представителна извадка за около
седемдесет пристанища от региона на река Дунав, ще работят съвместно за изпълнението на своите отговорности в
областта на околната среда чрез разработването и прилагането на СУОС, както и чрез изготвянето на специфични за
съответните пристанища планове за действие, като създадат ядро за широкомащабно въвеждане на екологично
устойчиви пристанищно управление и пристанищни операции.
Въпреки че всяка СУОС е уникална по отношение на въпросите, свързани с културата, структурата, дейностите и
екологичните приоритети на дадена организация, в рамките на проекта моделът „планирай-направи-провери-действай“
(Plan-Do-Check-Act) и управлението по околна среда и одитът следва да се прехвърлят от партньорите бенефициери по
пилотния проект на други пристанища в басейна на реките Рейн, Майн и Дунав, както и към определени целеви групи
(ползватели на пристанището, собственици на товари, доставчици на логистични услуги, широката общественост).
Поради това ще бъде определена достъпна обща рамка в подкрепа на планирането на устойчиви пристанищни
операции, за улесняване на смекчаването на потенциалните рискове и за насърчаване на пристанищните органи и
пристанищните оператори и операторите на терминали да се ангажират с програмите за устойчивост и да планират
своите пристанищни операции и бъдещи проекти за разширяване на капацитета и за нова пристанищна
инфраструктура устойчиво и интелигентно. Разработените специфични за съответното пристанище планове за действие
за седемте пристанища модели следва да служат като добри практики за следващите участници. Някои от мерките,
предложени в плановете за действие, ще бъдат от търговска значимост и дори ще бъдат подходящи за банково
финансиране. Следва да бъде разгледана възможността за изпълнението им с помощта на заеми. Ще бъдат проучени
възможностите за финансиране от финансови институции като ЕИБ, ЕБВР, но и нови средства за финансиране
(сключване на договори за енергия, колективно финансиране).

PP 02 21 03

Пилотен проект — Насърчаване на цифровизацията на публичния сектор и на екологичния преход в Европа чрез
използването на иновативната европейска платформа GovTech
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 500 000

Забележки
Предишна позиция
09 05 77 13

Бюджетни кредити 2020

Плащания

375 000

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 21

(продължение)

PP 02 21 03

(продължение)
Цели:
Този пилотен проект има за цел да подпомогне публичните администрации при приемането на икономически
ефективни и гъвкави цифрови решения чрез въвеждането на системата GovTech в европейския публичен сектор.
Чрез следване и доразвиване на модела на платформата GovTech публичните администрации в цяла Европа
могат по-лесно да работят заедно за разрешаване на общите предизвикателства и по-ефективно да адаптират
съществуващите проекти към индивидуалните им нужди. Това включва, когато е осъществимо, използването на
лицензии с отворен код.
Използването на модела GovTech на територията на ЕС-27 ще донесе ползи от мащаба както за публичните
администрации, така и за доставчиците на цифрови услуги, както е посочено в новата стратегия за МСП (2020 г.).
Освен това този проект ще спомогне за развитието на европейския пазар на GovTech и ще окаже подкрепа на
публичния сектор за бърз и ефикасен достъп до цифрови решения, свързани с конкретните потребности. Чрез
създаването на център за различните публични администрации, участващите предприятия и гражданите ще могат да си
сътрудничат и да обменят идеи, могат да бъдат разпространени най-добри практики и да бъдат споделени разходите по
проектите, като по този начин се подобрят оперативната съвместимост и трансграничното сътрудничество.
Същевременно доставчиците, по-специално европейски МСП и стартиращи предприятия, които предлагат авангардни
технологии или иновативни решения, съобразени с околната среда, ще получат признание като доверени партньори в
предоставянето на съвременни цифрови решения за обществените услуги. Проектът следва да бъде разработен, като се
използват най-новите налични стандарти за проектиране на услуги и в диалог с широк кръг от заинтересовани страни,
включително публични органи и МСП от целия Съюз.
Това би подкрепило модернизирането на публичните администрации в целия Съюз чрез засилване на усилията за
постигане на екологичен преход в Европа чрез по-ефективно приемане на иновативни решения. Това е също така важен
инструмент за ангажиране на гражданите на Съюза.
Тази инициатива има за цел също така да подкрепи целта на Комисията за стимулиране на цифровата трансформация,
която ще бъде от полза за всички, включително гражданите и предприятията. Ако бъде изпълнен изцяло, проектът ще
има положителен принос за постигането на следните цели на Съюза: а) стратегията в областта на цифровите
технологии, б) новата стратегия за МСП, в) стратегията за промишлената политика, и г) Европейския зелен пакт. Тази
инициатива също така дава важен принос за новия План за действие за електронно управление, по отношение на който
вече са в ход подготвителни работи, и е като отговор на нарастващите цифрови нужди. Иновативната платформа
GovTech и решенията, предоставени от икономически ефективни и екологосъобразни предприятия, ще допринесат
допълнително за икономическото възстановяване на Съюза, което е от решаващо значение за реалността след
COVID-19.
Пилотният проект ще постигне своите цели чрез съчетаване на дейности „отгоре надолу“, дейности „отдолу нагоре“ и
преки проучвания на мненията на гражданите.
Дейности „отгоре надолу“:
Това действие има за цел да взаимодейства с публичната администрация в рамките на изготвяне на прогнози, за да се
насърчи привеждането в съответствие на техните стратегии и пътните карти за изпълнение на цифровите решения. По
този начин проектът ще подкрепи рационализирането на обществените услуги и ще допринесе за устойчивия преход на
Европа. Подходът за изграждане на сценарии, в съчетание с обмена на успешни примери, ще бъде използван за
разкриване на динамиката на една бързо развиваща се екосистема. В него също така следва да се посочи къде
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(продължение)
използването и съвместното снабдяване с цифрови решения от страна на публичните администрации могат да създадат
нови възможности за МСП и стартиращите предприятия. Този анализ ще подкрепи усилията за използване на цифрови
решения в публичната администрация за постигане на стратегическите цели на Съюза, включително борбата с
изменението на климата и насърчаването на цифровия преход.
Дейности „отдолу нагоре“:
Това действие има за цел да се обвърже с бързо нарастващата екосистема на GovTech с цел събиране на идеи, които
помагат на публичните администрации да приемат цифрови решения. То ще подкрепи разработването или
използването на обща платформа за събиране на предизвикателства и предоставяне на възможност на други публични
администрации да допринасят или да участват в консорциум, ангажиран в решаването на конкретно предизвикателство
и черпещ решения директно от доставчиците. По време на пилотната фаза действието следва да се съсредоточи върху
идеи в подкрепа на една или повече от целите на ЕС, както е посочено в стратегическите документи, представени от
Комисията през 2020 г.
Например: Предизвикателството, свързано с иновациите в областта на цифровите технологии (Digital Innovation
Challenge), чието начало беше поставено с пилотния проект „Повторно използване на цифровите стандарти в подкрепа
на сектора на МСП“ и одобрено в рамките на бюджета за 2019 г., може да се използва като източник на вдъхновение
предвид факта, че този формат се оказа успешен чрез включване на широка екосистема от действащи лица и събирането
на новаторски идеи (*).
Пряко проучване на мнението на гражданите:
В допълнение към посочените по-горе дейности, целта на това действие е да се използват също така иновативни методи
за разработване на услуги, за да се включат мненията на гражданите в гореспоменатите направления на работа. Този
всеобхватен и глобален подход следва да се опита да разкрие как гражданите възприемат новите възможности,
предлагани от цифровите решения, за рационализиране на комуникацията между администрациите и гражданите или
за борбата с изменението на климата и ролята на публичните администрации в този процес.
============
(*) Предизвикателството, свързано с иновациите в областта на цифровите технологии, генерира:
повече от 6 000 единични посещения на своя уебсайт,
контакти с повече от 1 500 МСП и стартиращи предприятия,
диалог с повече от 320 МСП, например по време на семинари, чрез електронни съобщения, в информационни сесии,
повече от 100 регистрации за предизвикателството (30% преобразуване),
повече от 49 пълни заявления с новаторски идеи относно повторното използване на решения, предоставени от
програми на Съюза (50% преобразуване). Основните идеи засягат (1) мобилността/интелигентните градове (2)
киберсигурността, и (3) финансовите технологии,
повече от 10 кандидатури ще бъдат включени в списък на финалистите и ще се присъединят към нас в интензивна
програма за съвместно творчество.
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ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 21

(продължение)

PP 02 21 04

Пилотен проект — RESTwithEU
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 000 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки
Епидемията от COVID-19 засегна драматично туристическия сектор на Съюза в резултат на принудителното затваряне
на ресторанти, барове, снекбарове, хотели и други в цяла Европа. Изглежда разумно да се очаква, че последиците от
кризата ще доведат до промени в начина на функциониране на този сектор. По-специално потребителите могат да
станат по-загрижени по отношение на осигуряването на безопасността на процесите, добрата подготовка на персонала
и проверките за спазване на хигиенните изисквания.
Този пилотен проект има за цел развитието на цифровата инфраструктура на МСП, работещи в туристическия сектор в
Съюза. Макар цифровизацията винаги да е била важна, настоящата ситуация значително увеличи нейната стойност и
значение за МСП, за които проучванията показват, че като цяло са по-малко цифровизирани, отколкото по-големите
предприятия. Ако тези предприятия не се адаптират, много от тях ще бъдат принудени да прекратят дейността си.
На практика този пилотен проект ще подкрепи предприятията от туристическия сектор, по-специално МСП, така че те
да могат да разработват и прилагат цифрови решения като стратегия за преодоляване на предизвикателствата, породени
от настоящата криза. Тези решения следва да включват системи за резервации, които вземат предвид изискването за
социално дистанциране, решения с изкуствен интелект (ИИ) за предотвратяване на струпването на хора и
дезинфекциращи роботи за бързо почистване на обществените пространства.
Тези решения следва да се прилагат на две равнища. Първо: създаване на безплатна публична цифрова платформа за
различните отрасли, извършващи дейност в туристическия сектор. Тази платформа ще насърчава взаимодействието
между клиентите и дружествата чрез системи за резервации, съобразени с изискванията за социално дистанциране и
ИИ за предотвратяване на струпването на хора, например възможности за поръчване на храна за вкъщи или за
резервации в съответствие с плановете на ресторантите, баровете, хотелите и др. На практика собствениците ще могат да
качват видеоматериали, снимки и други източници на информация в приложението, което ще позволи на клиентите да
решават точно къде и кога да седнат, за да получат услугите и да правят резервациите си по съответния начин. От друга
страна, собствениците ще могат да подобрят част от своите системи, като разработят и приложат необходимите
инструменти и инфраструктура, за да ги свържат по-добре със своите клиенти. С това приложение потребителите ще се
чувстват много по-уверени да отидат на бар, ресторант, хотел и друг обект на туристическия сектор.
Второ: въвеждане на цифровизация във вътрешните операции на предприятията, извършващи дейност в сектора, така че
ресторантите, баровете или хотелите не само да увеличат своята производителност, но и да станат по-безопасни за
всички участващи страни, което може да се окаже особено важно в близко бъдеще. За да се постигне това, дружествата
могат например да използват дезинфекционни роботи за бързо почистване на обществените пространства или да
разработват и прилагат решения, които намаляват необходимостта от взаимодействия между хората, като например
системи с QR кодове или системи за безналични плащания.
Освен това проектът ще подпомогне туристическия сектор чрез предоставяне на консултантски услуги на
собствениците. Тези консултации ще са специално съобразени с техния вид стопанска дейност. А фактът, че става
въпрос за приложение на ЕС, означава, че никой, т.е. никое дружество, няма да бъде изоставено.
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Основният резултат от този пилотен проект ще бъде повишено равнище на цифровизация на МСП в туристическия
сектор, чрез което се очаква те да станат по-подготвени за справяне с промените, предизвикани от пандемията от
COVID-19. Подкрепата за цифровизацията на европейските МСП е ясен приоритет на Комисията, който придоби още
по-голямо значение в настоящата ситуация. Като се има предвид значението на МСП в различните индустрии на
туристическия сектор, както като източник на добавена стойност, така и като източник на работни места, от решаващо
значение е да се положат усилия да се подкрепят предприятията от този сектор по време на настоящата криза.

PP 02 21 05

Пилотен проект — Устойчива мобилност в селските райони с цел устойчивост срещу COVID-19 и подкрепа за
екотуризма

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 000 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки

В целия Съюз селата и регионите страдат от хронична изолация, което води до загуба на културна и икономическа
динамика, застаряване на населението и силна зависимост на мобилността от индивидуалния транспорт. Кризата с
COVID-19 драстично отслаби тези райони и създаде огромни предизвикателства, inter alia, за европейския
туристически сектор. Тенденциите отпреди кризата показват, че има силно и все по-голямо търсене на устойчиви
туристически дестинации в селските райони. Селските райони имат значителен естествен, човешки, икономически и
културен потенциал и тяхното развитие подпомага регионалния растеж. Предлагането на устойчиви транспортни
решения в селските райони, като едновременно с това се подкрепя устойчивостта на туристическите дестинации извън
обичайните маршрути, е печеливша ситуация за всички, която допринася за намаляването на свързаните с транспорта
отрицателни последици за туризма и насърчава повече алтернативи за устойчива мобилност за живущите в селските
райони. Недостатъчните възможности за устойчива мобилност често разубеждават туристите да избират туристически
дестинации в селските райони, осуетявайки по този начин развитието на устойчив туризъм. Недостатъчната свързаност
с местните мрежи за обществен транспорт също възпира усилията на местните доставчици да предлагат устойчиви и
нисковъглеродни дестинации и дейности.

Процесът на създаване на политика на Съюза за устойчивата мобилност в селските райони все още е на ранен етап на
развитие. Ето защо пилотният проект ще се опре на успеха на плановете за устойчива градска мобилност (ПУГМ) в
градския контекст и ще създаде селски еквивалент на интегрирани планове за устойчива мобилност в селските райони,
които отчитат както нуждите на местното население, така и на туристите. Пилотният проект ще се основава и на
добрите практики, установени в рамките на SMARTA и SMARTA 2 относно устойчивите решения за споделена
мобилност, взаимосвързани с обществения транспорт и подкрепени чрез информационни услуги за мултимодални
пътувания. Той ще бъде с по-широк обхват от предишните проекти и ще има допълващ характер, като се фокусира
върху взаимосвързаността на нуждите от мобилност и обхваща мобилността в селския туризъм. Специален акцент ще
бъде поставен върху възстановяването на селските и отдалечените райони в периода след COVID-19. Основавайки се на
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ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 21

(продължение)

PP 02 21 05

(продължение)
ръководните принципи на ПУГМ, пилотният проект следва да определи съответните функционални селски райони въз
основа на действителните потоци от хора и стоки, както и с цел взаимосвързаност и популяризиране на местните
устойчиви туристически дестинации. Тази двойна ориентация ще създаде полезни взаимодействия между нуждите от
мобилност на местното население и туристите. Подобряването на решенията за устойчива мобилност през активния
сезон ще създаде работни места за местното население (както в транспортния, така и в туристическия сектор) и ще
генерира сезонни доходи, които ще могат да финансират дълготрайни решения за устойчива мобилност. Оценката
в края на срока на пилотния проект следва да включва степента на използване и удовлетвореност на ползвателите,
както и намаляването на емисиите на парникови газове.
В рамките на пилотният проект ще се проучи как най-добре да се организират и развиват селските райони посредством
решения за мобилност с оглед на свързването им със съседните градски агломерации. Това включва поведенческото
въздействие върху мобилността вследствие на променените пазари на труда, включително плановете за мобилност на
дружествата и трансграничния аспект, въздействието на цифровизацията, както и Европейския зелен пакт и неговото
въздействие върху устойчивата интелигентна мобилност в селските райони, както и върху туризма. Могат да се открият
възможности за връзки с други текущи проекти в области като оперативната съвместимост, взаимосвързаността,
интермодалността (включително ходенето пеш и използването на велосипеди), устойчивото регионално развитие,
сближаването, заетостта, справедливия преход, цифровизацията, научноизследователската и развойната дейност и
иновациите. Друга връзка със съществуващите европейски цели биха били по-нататъшните проучвания относно
създаването на европейска система за информация, управление и плащания в мултимодалния транспорт. За да
подпомогне в още по-голяма степен селския туризъм в Европа, пилотният проект следва да работи за разработването на
приложение или уебсайт, което/който дава препоръки за екотуризъм въз основа на настоящото местоположение и
съдържа информация за разстоянието и инфраструктурата в рамките на всеки екотуристически регион.
Пилотният проект следва да насърчава:
съвместното ползване на автомобили и електрически велосипеди, които са взаимосвързани с обществения транспорт,
превозните средства при поискване, получаването на резервации по телефона или по електронен път и групирането на
заявки със сходни маршрути с цел икономия на енергия и предлагане на транспорт „от врата до врата“,
допълнителните цифрови и организационни решения с цел увеличаване на честотата на преминаване в планинските
райони с разпръснати села.
Пилотният проект ще помогне на местните органи и доставчиците на устойчиви туристически услуги в селските райони
да свържат своите туристически дестинации със съществуващите мрежи за устойчива мобилност и да
адаптират предлагането на обществен транспорт към нуждите на туристите (разписания, честота, съгласуване на
линиите и видовете транспорт и информация, възможност за закупуване на дневни билети за интермодален транспорт).
Той следва да подпомогне идентифицирането и популяризирането на дейности и дестинации, които могат да бъдат
извършени/достигнати посредством устойчива мобилност. За местните доставчици на устойчиви туристически услуги
пилотният проект ще предостави финансиране от Съюза за инвестиции в инфраструктура за устойчива мобилност,
която свързва техните дестинации с местната транспортна мрежа, като например:
нови велосипедни алеи и пешеходни маршрути в съчетание с обществения транспорт,
финансиране от Съюза за електрическите велосипеди.
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ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 21

(продължение)

PP 02 21 06

Пилотен проект — Интелигентно промишлено „дистанциране“: работа от разстояние в нецифровизирани отрасли
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

550 000

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

137 500

Забележки
Пилотният проект е насочен към отраслите, в които липсва цифровизация. Целта му е да идентифицира регионите с
нисък индекс на интегриране на цифровите технологии (DTII) и индекс за факторите, благоприятстващи цифровата
трансформация (DTEI). Той ще има за цел да се установи най-доброто съответствие между цифровите технологии
(социални медии, големи информационни масиви, интернет на нещата, роботика, триизмерен печат, киберсигурност,
мобилни услуги, изкуствен интелект, изчисления в облак и др.) и всеки отрасъл (аеронавтика, автомобилостроене,
биотехнологии, храни, химикали, строителство, козметика, отбрана, електротехниката и електрониката и др.) и да
включи заинтересовани страни от най-засегнатите от липсата на цифровизация и невъзможност за дистанционна работа
отрасли . Пилотният проект би могъл също така да предостави планове за непредвидени ситуации за всеки отрасъл, като
осигури механизми за защита на процесите и работниците, за да се гарантира продължаването на дейността им.
Пилотният проект следва да бъде насочен и към отраслите, считани за стратегически важни.

PP 02 21 07

Пилотен проект — Интелигентни договори — Европейски стандарти за протоколите за автоматични трансакции в
изпълнение на договори
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

350 000

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

87 500

Забележки
Целта на този пилотен проект е да се оцени техническата и правната осъществимост на възприемането на технологията
за интелигентните договори в цяла Европа и да се установят изисквания за протоколите за интелигентните договори,
така че тези договори да могат да представляват валидни от юридическа гледна точка договори съгласно договорното
право на държавите членки. Ето защо този пилотен проект следва да оцени какви изисквания трябва да бъдат
изпълнени, така че интелигентните договори да съответстват на принципите на европейското договорно право и да се
защитят интересите на гражданите и потребителите в Съюза.

PP 02 21 08

Пилотен проект — Единно европейско железопътно пространство — прототипен коридор Мюнхен — Верона
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

600 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

150 000

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 21

(продължение)

PP 02 21 08

(продължение)
Забележки
Този пилотен проект има за цел да предостави подкрепа, знания и на по-късен етап, безценни поуки за ускоряване на
текущото завършване на изграждането на единното европейско железопътно пространство. Пилотният проект следва да
установи и отстрани недостатъците в рамките на железопътната екосистема, като анализира един определен маршрут
въз основа на цялостен подход, ориентиран към трансграничните операции.
Маршрутът за пилотния проект следва да бъде този между Мюнхен и Верона. Три държави членки (Германия/Бавария,
Австрия/Тирол и Италия/Венето) ще участват в този пилотен проект, който включва един от водещите трансгранични
строителни проекти на инфраструктурата на трансевропейската транспортна мрежа: базовия тунел „Бренер“.
Цялостният подход следва да гарантира, че всички аспекти и потребности се установяват и разглеждат при равни
условия. Целта е да се обхване цялата транспортна верига. От клиентите до транспортните оператори, железопътните
превозвачи, както и управителите на инфраструктура и регулаторните органи.
Основната цел е да се установи съвместен набор от правила за инфраструктурата на коридора, обхващаща три
юрисдикции, и да се премахнат произтичащите от това пречки пред железопътното движение. Понастоящем този вид
съвместни договорености не са предвидени в законодателството. Действията, необходими за подготовката за това и
които биха могли да бъдат от полза за други европейски инфраструктури, следва да включват:
Задължителни изисквания за участие в съвместно вземане на решения в областта на железопътния превоз и за
сключване на обвързващи споразумения за изпълнение между всички заинтересовани страни в (мултимодален) товарен
железопътен транспорт.
Стратегическо разпределение на капацитета на железопътната инфраструктура за различните видове превоз (т.е.
няколко години предварително), в случая по-специално за международния железопътен товарен превоз, като се вземат
предвид общите потребности и изисквания на Италия, Австрия и Германия и алтернативният автомобилен транспорт
през Алпите.
Управление на капацитета и управление на движението на равнището на предложения коридор, например чрез
осигуряване на управлението или определяне на наднационален субект, който да отговаря за определянето и
налагането на подобни правила и процедури, които да са обвързващи.
Изисквания за съвместно вземане на решения от страна на регулаторните органи в областта на железопътния транспорт
по отношение на международния превоз, отвъд рамките на разпоредбите за сътрудничество между регулаторните
органи, определени в член 57 от Директива 2012/34/ЕС.
Съвместно централизирано и автоматизирано управление на движението, включително интерфейс със система за
блокировка/сигнализация по мрежите с различни управители на железопътната инфраструктура.
Методологията, която ще бъде формулирана в хода на работата, ще бъде внимателно документирана, така че резултатите
ще бъдат нещо повече от изготвянето на рецепта за оптимизиране на пилотния маршрут, за да се осигури насока за
европейска най-добра практика, която би могла да бъде приложена в цялото единно европейско железопътно
пространство.
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ГЛАВА PP 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PP 02 21

(продължение)

PP 02 21 09

Пилотен проект — Проект „Международни решения за железопътния транспорт – интелигентни градове“: концепция за
нова железопътна гара за екологосъобразни и социално приобщаващи интелигентни градове
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

700 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

175 000

Забележки
Пилотният проект има за цел разработването на споделена методология за преобразуване на съществуващи гари в
социално-технически системи, действащи едновременно като екологизиращи двигатели на градовете за обкръжаващата
ги среда и като нови градски центрове, обединяващи множество услуги, напълно интегрирани с енергийноефективната
и социално приобщаваща мобилност, или за проектирането на нови такива гари.
Пилотният проект има за цел да допринесе за постигането на неутрално по отношение на климата общество, както и за
изпълнението на съответните цели за устойчиво развитие на ООН за устойчиви, интелигентни и приобщаващи градове,
транспорт и инфраструктура, управление на ресурсите, смекчаване на последиците от изменението на климата и
адаптиране, намаляване на емисиите на парникови газове, здраве, опазване на околната среда и възстановяване на
биологичното разнообразие, устойчиво използване на земята и равенство между половете. В този смисъл той може
също да допринесе за научноизследователските и иновационните дейности на съвместното предприятие Shift2Rail или
на неговия приемник в областта на инфраструктурата, цифровите технологии и мултимодалния транспорт.
Железопътните гари свързват услугите за мултимодална мобилност и останалата част от градската среда. В повечето
случаи те са също така пресечна точка на инфраструктурните мрежи за транспорт, доставка на енергия,
телекомуникации, водоснабдяване и обезвреждане на отпадъци, с висока плътност на инсталираното техническо
оборудване. Като такива те имат голям неизползван потенциал както като нови градски жизненоважни центрове, така и
като инсталации на напредничави инженерни решения за опазване на околната среда, устойчиви решения, свързани с
мобилността, икономиката на сътрудничеството и социалните услуги, които допринасят за постигане на целите на
Европейския зелен пакт по отношение на: мобилизиране на промишлеността за кръгова икономика, чисто и достъпно
енергоснабдяване, интелигентно и ефективно по отношение на ресурсите строителство, амбиции за постигане на нулево
градско замърсяване, опазване на екосистемите и биологичното разнообразие, изпълнение на стратегията „От фермата
до трапезата“ и др., в биологична връзка с интелигентната и мултимодална мобилност (железопътен транспорт,
електромобилност, съвместно ползване на автомобили, съвместно ползване на велосипеди и др.). Освен това гарите
могат да реагират при здравни кризи (например COVID-19) и природни бедствия (вследствие на изменението на
климата), тъй като те могат да бъдат приспособени или преобразувани във временни структури за приемане, приюти,
болници и други структури, които се нуждаят от големи пространства.
Всички тези цели ще бъдат интегрирани и постигнати в рамките на предложенията за проекти, разработени за
железопътните гари въз основа на обща методология.
Целта на модела е да се разработи нов концептуален анализ, който да представлява промяна на модела при
проектирането на социалните дейности, свързани с железопътните гари във всички области, в които те извършват
дейност, като се разширят първоначалното им предназначение и функции на точка на заминаване/пристигане от
железопътния транспорт. Новата железопътна гара може не само да консумира по-ефективно енергия и да бъде
по-малко замърсяващо съоръжение, но всъщност да бъде екологизиращо съоръжение в града, което допринася с нетно
положително салдо за опазването на околната среда.
В същото време тя може да концентрира множество икономически и социални дейности, които по своята същност са
интегрирани с решения за енергийно ефективна мобилност, като умножи възможностите и решенията за икономически
растеж, икономика на сътрудничеството и социално приобщаване.
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За да се постигне адекватно равнище на оперативна съвместимост на транспортните мрежи в Съюза, е необходима
известна степен на стандартизация на основните характеристики на железопътните гари и в резултат на това повечето
основни елементи на проектирането и експлоатацията на железопътните гари могат да допринесат за въвеждането на
повече иновации. Поради тази причина концепцията за проектирането, експлоатацията и управлението на новата
железопътна гара трябва да се ръководи от общоевропейска рамка или методология, която, освен че осигурява
достатъчна свобода на действие, за да се отговори на специфичните местни условия или преобладаващи възможности,
може все пак да обезпечи необходимата степен на хармонизация и общи цели.

Освен това Съюзът трябва да установи методи и инструменти за по-добра оценка на въздействието — във всичките му
измерения — на иновационните модели, засягащи практиките за градско планиране и градската мобилност като цяло.
Общата методология за рационализиране и координиране на тези инструменти ще помогне на лицата, отговарящи за
вземането на решения, да разработят политики в подкрепа на участието на публични и частни субекти в прилагането
на иновативни и координирани решения за мобилност. Поради това разработената по този начин методология следва
да включва принципи за бизнес моделиране, икономическо-поведенчески модели и подходи на съвместно проектиране,
насочени към включването на началния етап в проектирането на техническата инфраструктура. Включването на
социално-икономическите движещи сили на мобилността, благоприятни за климата и социално приобщаващи
поведения и предприятия ще стимулира и ще допълни иновациите в гарите и заобикалящата ги среда, като
същевременно ще насърчава инвестициите от страна на икономическите субекти.

Създаването на условия за съвместна работа на управителите на гари и железопътните оператори, кметовете и местните
администрации, публичните и частните транспортни оператори, институциите на Съюза, представителните органи на
гражданите, неправителствените организации и научноизследователските институции по общ план, насочен към
околната градска среда и включващ обществените гари, ще рационализира публичната намеса и частните инвестиции,
като същевременно ще осигури институционална рамка за модела, който ще бъде създаден.

Пилотният проект ще бъде разработен чрез въвеждането на най-малко четири „живи лаборатории“ в четири различни
държави членки. Той ще следва приложна изследователска пътека, която съчетава фундаменталните научни
изследвания с проектирането и създаването на нови модели, които са мащабируеми и приложими в реални условия.

От една страна, партньорите по пилотния проект ще си сътрудничат, за да опознаят, разберат и обяснят кои оперативни
възможности могат да направят така, че железопътните гари и обкръжаващата ги среда да станат основен двигател на
устойчиви практики на мобилност, логистика и работа, както и устойчиви инфраструктури, които при необходимост
могат да бъдат приспособени. Впоследствие, като използва резултатите от основните изследвания на градовете,
проектът ще проучи как заинтересованите страни могат да се възползват пълноценно от предложения нов модел, чиято
цел е да се създаде стойност за заинтересованите страни и гражданите.

„Живите лаборатории“ ще бъдат създадени по следния начин:

1) Провеждане на семинари със съответните заинтересовани страни за създаване на работна методология и управленска
структура за пилотния проект, както и за започване на дейностите по съвместно проектиране по проекта в условия на
открито сътрудничество и взаимодействие със съвместното предприятие Shift2Rail или неговия приемник.

2) Провеждане на семинари за оценка на недоразвития потенциал на железопътните гари като инфраструктури за
предоставяне на множество услуги, центрове за мобилност, инфраструктури за екологизиране на градовете във връзка с
евентуалния им принос за целите за устойчиво развитие на ООН и за целите на Европейския зелен пакт.
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3) Разработване на методологични критерии и определяне на количествените и качествените резултати за съвместното
проектиране и преобразуването на железопътните гари в инфраструктури за предоставяне на множество услуги,
центрове за мобилност, инфраструктури за екологизиране на градовете, като същевременно се обезпечи адекватна
оценка на постигнатите резултати спрямо първоначалните очаквания след прилагането на плана.
4) Прилагането на отворен и постоянно подобряващ се подход към управлението на гарите ще даде възможност на
гражданите съвместно да разработват алтернативни решения за мобилност за социално приобщаване, икономика на
сътрудничеството и електро- и интелигентна мобилност и да я прилагат по-гъвкаво. Съгласуваното възприемане на
модела следва да помогне на местните и националните администрации да постигнат следните цели:
– насърчаване на териториалното сближаване чрез обществения транспорт и алтернативни решения за мобилност,
– декарбонизация на мобилността и на източниците на енергия в градовете,
– определяне на механизми за гарантиране на прилагането на принципите на кръговата икономика в рамките на всички
предприятия и служби на територията на гарата и в непрекъсната връзка със заобикалящата я среда,
– насърчаване на нови партньорства, особено между публичните администрации, големите промишлени групи,
местните институции и МСП, като в същото време се интегрират гражданите и съвместните дребномащабни решения в
цялостния процес на планиране и разработване на политики,
– разбиране на начина, по който тези инфраструктури могат да бъдат полезни за общността в случай на извънредна
ситуация, санитарна криза или природно бедствие.
5) Организиране на заключителна конференция за представяне на резултатите от пилотния проект във всяка „жива
лаборатория“ и представяне на готовите модели на преобразувани железопътни гари.

PP 02 21 10

Пилотен проект — Ефект на енергоефективните и произвеждащите слънчева енергия превозни средства върху мрежовия
капацитет и инфраструктурата за зареждане
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

3 500 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

875 000

Забележки
Разширяването на инфраструктурата за зареждане и увеличаването на мрежовия капацитет са важни въпроси за успеха
на Европейския зелен пакт и те могат да бъдат подобрени от гледна точка на търсенето посредством повишаване на
енергийната ефективност и производството на електроенергия на борда на превозните средства. В програмни
проучвания действително се споменават както енергийната ефективност на превозните средства, така и иновациите в
мрежата/инфраструктурата за зареждане, които използват решения за интелигентно зареждане. Нито едно проучване
обаче не свързва съчетанието от енергийната ефективност на превозните средства и производството на енергия на борда
на превозните средства с въздействието върху инфраструктурата за зареждане, нито тества това в реални
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условия посредством пилотни проекти. Съгласно Европейския зелен пакт са необходими 1 милион зарядни станции, за
да не се изостава от темпа на въвеждане на електрически превозни средства. Поставянето на акцент върху енергийната
ефективност и производството на слънчева енергия на борда на превозните средства може да доведе до намаляване на
търсенето на енергия от инфраструктурата за зареждане. Тогава политиката може да бъде адаптирана, за да съответства
на тази възможност. Ранните проучвания показват обещаващи резултати. Повишаването на ефективността на
превозните средства с 20% до 40% намалява търсенето на енергия от тяхна страна с почти 60%. Освен това един
мрежови оператор в Нидерландия показа, че инвестициите в инфраструктура за зареждане за електрическите превозни
средства могат да спаднат с над 30%. Това се дължи на самозареждащите се енергийноефективни превозни средства,
които могат да се зареждат бързо дори в мрежи с напрежение от 220—230 V. За да се определи този ефект с повече
подробности, биха могли да се използват моделите на енергийни потоци в реални условия на експлоатация.
Целта на този пилотен проект е да се направи оценка на енергийната ефективност на личните превозни средства,
превозните средства на обществения транспорт и превозните средства за доставка (в изминати километри за всеки
потребен kWh) и техния потенциал за производство на слънчева енергия на борда посредством тестове с употреба в
реални условия. Този пилотен проект ще бъде един от първите по-широкомащабни експерименти с производство на
слънчева енергия на борда на превозните средства по различни начини и на различни места. Изискванията на всяко
превозно средство от гледна точка на зареждането биха могли да осигурят данни за подсилване на политиката на Съюза
за по-голямо и бързо намаляване на емисиите от транспорта. Освен това подобна адаптирана политика ще стимулира
развитието на веригите за създаване на стойност в Съюза за производството на слънчева енергия на борда на превозните
средства, което на свой ред има потенциала да увеличи възможностите за заетост.
Ще се извърши сравнително проучване на нуждите от зареждане на превозни средства с висока и ниска енергийна
ефективност. Превозните средства се стремят да имат сравними спецификации от гледна точка на брой превозвани лица,
натоварване или обем. Освен енергийната ефективност, ще бъдат оценени и превозни средства, които произвеждат
енергия, и такива, които не произвеждат. Потенциалът за производство на енергия на борда на превозните средства е
различен в зависимост от местоположението, поради което ще се направи оценка на различни локации в Съюза, като се
обърне специално внимание на южните и източните държави в Съюза.
На последно място, ще се направи оценка на това как точно може да се намали количеството на елементите в
инфраструктурата за зареждане и разстоянието между тях. В заключение, този пилотен проект следва да може да даде
представа за ефекта на енергийната ефективност и производството на слънчева енергия на борда на превозните средства,
което може да осигури добавена стойност за изготвянето на политики на Съюза, които позволяват използването на
електрически превозни средства и стимулирането на веригите за създаване на стойност в Съюза и заетостта в тази
област.

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с
експериментален характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях. Техният общ
размер съответства на размера на бюджетните кредити по статия 03 20 01.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PP 03 15

2015

PP 03 15 01

Пилотен проект — Обучение на МСП относно правата на потребителите в ерата на цифровите технологии
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

307 072,—

Забележки
Предишна позиция
33 04 77 04

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 15 02

Пилотен проект — Жени бизнес ангели
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

410 253,04

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 18

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 16

2016

PP 03 16 01

Пилотен проект — Изграждане на капацитет, програмно развитие и комуникация в контекста на борбата с избягването
данъци, отклонението от данъчно облагане и данъчните измами
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—
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ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PP 03 16

(продължение)

PP 03 16 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
14 03 77 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 16 02

Пилотен проект — Марката „Дестинация Европа“ — популяризиране на Европа в туристическия сектор
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

0,—

Плащания

785 437,—

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 24

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 16 03

Пилотен проект — Изграждане на предприемачески капацитет за млади мигранти
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

320 681

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

531 206

Поети задължения

0,—

Плащания

200 805,22

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 25

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

L 93/1468

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PP 03 16

(продължение)

PP 03 16 04

Пилотен проект — Инициатива за стартиращи предприятия в областта на икономиката на споделянето — Финансиране
на бъдещето на европейското предприемачество
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

566 300

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 26

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 16 05

Пилотен проект — Предоставяне на повече права и обучение на потребителите във връзка с безопасността на
продуктите и наблюдението на пазара в рамките на единния цифров пазар
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
33 04 77 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 16 06

Пилотен проект — Инструмент за МСП за увеличаване на участието на жените
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1469
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PP 03 16

(продължение)

PP 03 16 06

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
02 02 77 28

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 16 07

Пилотен проект — Плащането на данъци и цифрова система за фискално образование
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
14 03 77 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 17

2017

PP 03 17 01

Пилотен проект —Постигане на лидерство в предприемачеството и възможности за сътрудничество (А.Л.Е.К.О.)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

225 431

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

225 000

Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 30

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

L 93/1470

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PP 03 17

(продължение)

PP 03 17 02

Пилотен проект — Динамично развитие на трансграничната електронна търговия чрез ефикасни варианти за доставка
на колети
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

0,—

Плащания

247 600,—

Забележки
Предишна позиция
02 03 77 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 17 03

Пилотен проект – Хоризонтална оперативна група за технологията на дистрибутирания регистър и прилагането ѝ от
държавните органи
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

446 532

Поети задължения

0,—

Плащания

620 748,43

Забележки
Предишна позиция
12 02 77 06

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 17 04

Пилотен проект — Създаване на хармонизиран вътрешен пазар на свинско месо, получено от животни, които не са
хирургически кастрирани
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

3 095,97

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1471
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PP 03 17

(продължение)

PP 03 17 04

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
17 04 77 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 17 05

Пилотен проект — Мониторинг с помощта на медоносни пчели за използването на пестициди в околната среда
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

404 605

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

304 000

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
17 04 77 06

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 18

2018

PP 03 18 01

Пилотен проект – Увеличаване на капацитета за интернационализация чрез европейски мрежи на МСП
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

470 594

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

1 029 406,—

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 34

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

L 93/1472

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PP 03 18

(продължение)

PP 03 18 02

Пилотен проект – Независими пътни изпитвания на емисиите при реални условия с цел гарантиране на обширна
информация и прозрачност за по-добър надзор на пазара
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

1 022 909

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

1 071 460

Поети задължения

Плащания

579 156,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
02 03 77 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 18 03

Пилотен проект — Оценяване на предполагаемите различия в качеството на продуктите, продавани на единния пазар
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

315 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

715 000

Поети задължения

Плащания

630 000,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
02 03 77 08

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 18 04

Пилотен проект — Създаване на истински банков съюз — Проучване на разликите в законовите и подзаконовите актове
в областта на банковото дело в държавите-членки от еврозоната и необходимостта от хармонизирането им в рамките на
банков съюз
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

384 160,—

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1473
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PP 03 18

(продължение)

PP 03 18 04

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
12 02 77 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 18 05

Пилотен проект – Европейски фонд за инвестиции чрез колективно финансиране
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

190 000

Поети задължения

0,—

Плащания

190 000,—

Забележки
Предишна позиция
12 02 77 08

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 19

2019

PP 03 19 01

Пилотен проект — Качество на услугите в туризма
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

230 970

Поети задължения

350 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

207 500

Поети задължения

419 900,—

Плащания

125 970,—

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 39

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

L 93/1474

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PP 03 19

(продължение)

PP 03 19 02

Пилотен проект — Широколентов достъп до интернет с цел осигуряване на мултимедийно образователно съдържание
за несвързани училища
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

490 000

Поети задължения

Плащания

980 000,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 40

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 19 03

Пилотен проект – Отстраняване на пропуските в данните и подготовка за действия в областта на пожарната безопасност
на европейско равнище
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

441 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

630 000

Поети задължения

Плащания

630 000,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
02 03 77 09

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 19 04

Пилотен проект — Изграждане на капацитет за разработване на методологични етапи за интегриране на рисковете за
околната среда и климата в пруденциалната рамка за банковия сектор в Съюза
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

168 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

550 000

Поети задължения

550 000,—

Плащания

0,—

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1475
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PP 03 19

(продължение)

PP 03 19 04

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
12 02 77 09

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 19 05

Пилотен проект – Мониторинг на размера на богатството, скрито от физически лица в офшорни финансови центрове, и
на въздействието на най-новите международно договорени стандарти за данъчна прозрачност върху борбата с
отклонението от данъчно облагане
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

70 000

Поети задължения

Плащания

140 000,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
14 03 77 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 03 19 06

Пилотен проект – Ограничаване на разликите в качеството и укрепване на организациите на потребителите в Съюза
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

252 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

630 000

Поети задължения

1 260 000,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
33 04 77 06

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PP 03 20

2020

PP 03 20 01

Пилотен проект – Интелигентни дестинации
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

300 000

Поети задължения

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 42

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Интелигентната дестинация е резултат от няколко фактора, включително информационни и комуникационни
технологии, които насърчават новаторска територия, сътрудничество и съвместно създаване, главно от посетителите.
Въз основа на разбирането на този аспект, една от характеристиките на интелигентната туристическа дестинация е
достъпността – както физическа, така и виртуална. Интелигентността повишава качеството на преживяването в
дестинацията както за посетителите, така и за жителите.
Един интелигентен град може да се разглежда като градско пространство, което се възползва от информационните и
комуникационни технологии и науката за данните, за да отговори на днешните предизвикателства, а именно да повиши
ефективността на услугите и управлението на инфраструктурата и да подобри качеството на живот на хората, които
живеят или работят в града или го посещават, включително подкрепата за борбата с изменението на климата.
В този контекст градските власти са подложени на натиск и преминават през процес на цифрова трансформация, който
се отразява върху разпространението на инициативите „Интелигентни градове“ по света. Това е част от стратегическия
отговор на предизвикателствата и възможностите, свързани с нарастващата урбанизация и изменението на климата,
заедно с появата на градовете като пространство за социално и икономическо развитие в контекста на спешната
необходимост от глобална устойчивост.
Проучване относно интелигентните градове ще обхване концепцията за интелигентни градове и нейните градивни
елементи, които са резултат от процеса на цифрова трансформация на града. Това ще доведе до промяна на
парадигмата, като градът ще се превърне в платформа, при която градското планиране и управлението на устойчивостта
се подкрепят от аналитични данни за градовете и данни в реално време.
С оглед на това ще се извърши проучване въз основа на план за изпълнение в определен град/регион с цел гарантиране
на:
— количествени и качествени данни за туризма и за интелигентните дестинации;
— по-добро познаване на въздействието на туризма;
— разработването и създаването на европейска методология за анализ на туризма въз основа на прилагането на големи
информационни масиви на равнището на Съюза за интелигентни дестинации;
— по-добри научни изследвания и разработки за решения, проектирани на равнището на Съюза;
— възможност за изпитване на местно равнище и бъдеща приложимост (план за изпълнение в конкретен град)
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PP 03 20

(продължение)

PP 03 20 02

Пилотен проект — Оценка на предизвикателствата и възможностите за дейностите по надзор на пазара във връзка с
новите технологии и цифровата верига на доставки
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

90 000

172 500

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

300 000

Поети задължения

Плащания

75 000

Забележки
Предишна позиция
02 03 77 11

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Чрез пилотния проект се оценяват предизвикателствата и възможностите за потребителите и органите за надзор на
пазара, произтичащи от нововъзникващите технологии (като свързаните в интернет устройства, блоковата верига и др.)
и с цифровите вериги на доставки във връзка с безопасността на продуктите, включително продаваните онлайн.
Пилотният проект може да финансира проучване на използването на нови технологии като блокверигата, за да се
гарантира ефективен надзор на пазара и по-добра проследимост на продуктите.

PP 03 20 03

Пилотен проект — Проучване на възможностите за създаване на европейски регистър на активите в контекста на
борбата с изпирането на пари и данъчните измами
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

200 000

Поети задължения

400 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

100 000

Забележки
Предишна позиция
12 02 77 11

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Както се вижда от последните медийни разследвания за отклонението от данъчно облагане и изпирането на пари, като
например „Досиетата от Панама“ и „Досиетата от рая“, използването на офшорни структури, като например дружества,

L 93/1478

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PP 03 20

(продължение)

PP 03 20 03

(продължение)
тръстове, фондации и финансови инструменти, държани във или чрез други юрисдикции, позволява скриване на
реалната собственост на богатството, както и на неговото местоположение, а може би дори и самото му съществуване. В
краткосрочен и средносрочен план тази тайна позволява да се избегне данъчно облагане за богатството, но освен това тя
създава благоприятна почва за извършването на финансови престъпления като корупция, изпиране на пари, отклонение
от данъчно облагане и избягване на данъци, както и финансиране на тероризма. В дългосрочен план тази тайна
допринася за подклаждане на неравенството, тъй като приблизително 50 % от богатството, скрито в офшорни зони
(богатство, държано в офшорни зони и неоповестено пред органите), принадлежи на 0,01 % от най-богатите хора в
света. Следователно има вероятност офшорното богатство да се превърне в основен фактор за увеличаване на
неравенствата във връзка с богатството, ако то продължава да бъде облагано с малки данъци.
В миналото бе постигнат известен напредък по отношение на разкриването на тази тайна, по-специално на равнище на
Съюза. Много държави членки имат поземлени регистри. Те приеха Директивата за административното сътрудничество
с цел автоматичен обмен на финансова информация между тях (включително и за банковите сметки) и с
преразглеждането на Директивата за борба с изпирането на пари скоро всички те ще имат публични регистри на
действителните собственици на дружества, както и регистри на действителните собственици на тръстове, които ще
бъдат достъпни за лицата, имащи законен интерес да получат тази информация.
Но все още при достъпа до важна информация има пропуски, които не позволяват да се облага по подходящ начин
богатството в рамките на Съюза и да се води борба с изпирането на пари. Прилагането на по-малко фрагментиран
подход в Съюза би било от полза. Съюзът следва да разгледа възможностите и мерките за създаване на регистър в
рамките на Съюза, в който да се записват данни за собствеността върху определен вид активи, за да се осигурят
необходимите връзки между съществуващите механизми за прозрачност, както и за да може да се добавя нова важна
информация, която е необходима за борбата с отклонението от данъчно облагане и изпирането на пари.
Пилотният проект следва да се използва от Комисията за проучване на начините за по-добро събиране и свързване на
пълна информация за действителните собственици (например, регистри на земя, дружества, тръстове и фондации, както
и централни депозитари на собственост върху ценни книжа) и за анализ на областите, в които трябва да се работи
допълнително (напр. проектиране, обхват, ограничения за капацитета) за създаването на такъв регистър на Съюза.
Комисията следва да обърне специално внимание на обхвата във връзка с включването на други активи в този регистър
(например биткойни, произведения на изкуството, злато и недвижимо имущество), както и на изискванията относно
информационните технологии, и да вземе предвид въпросите, свързани с неприкосновеността на личния живот.
Чрез картографиране на съществуващата информация (в публична и непублична форма) и чрез обмена на опит с
експерти в съответната област (данъчно облагане, корупция, изпиране на пари, финансови пазари, информационни
технологии и право), този пилотен проект ще осигури препоръки за евентуалното създаване на регистър на активите,
което в бъдеще би могло да се превъплъти в политически действия, ако са изпълнени съответните технически и
политически условия.

PP 03 20 04

Пилотен проект — Хуманно отношение към млечните говеда, включително мерки за защита на неотбитите млечни
телета и животните в края на полезния им живот
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

285 000

Поети задължения

950 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

237 500

Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PP 03 20

(продължение)

PP 03 20 04

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
17 04 77 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Разширяването на млекопреработвателния сектор, увеличаването на средната производителност на млечните крави и
излишъкът от мъжки млечни телета не бяха придружени от актуализирани политики за хуманно отношение към
животните. В неотдавнашен доклад на Комисията се посочва, че не се обръща достатъчно внимание на параметри като
честота на случаите на мастит и куцота, дизайн на боксовете и удобство за лежане, за които е известно, че имат
значение не само за хуманното отношение към животните, но и за здравето и продължителността на живота на
млечните крави в стопанството. Държавите членки имат различни регулаторни режими, което нарушава еднаквите
условия на конкуренция за производителите. Освен това увеличаването на броя на млечните стада в някои държави
води до хроничен излишък от все още неотбити мъжки млечни телета, които трябва да бъдат транспортирани на много
дълги разстояния до специализирани стопанства за угояване. Не беше намерено решение за предизвикателствата,
възникващи по време на транспортирането на неотбити млечни телета на дълги разстояния, и няколко
неправителствени организации представиха доказателства, че тези уязвими животни не могат да бъдат защитени при
такъв вид транспортиране. Друг пренебрегван аспект е третирането на животните в края на полезния им живот. Има
доказателства, че залежалите се крави (т.е. крави, негодни за транспортиране) могат да бъдат транспортирани до
по-снизходителни към прилаганите практики кланици за клане. Това е не само нарушение на правилата на Съюза
относно транспортирането и клането на животни, но и представлява заплаха за безопасността на храните.
Този пилотен проект има четири основни цели: 1) съставяне на набор от ясни насоки за добри и най-добри практики на
хуманно отношение към млечните юници, крави и телета, въз основа на солидни и свързани с животните показатели,
както и насоки за правилното третиране на млечните крави в края на полезния им живот; 2) извършване на оценка на
социално-икономическото въздействие на преминаването от транспортиране на неотбити мъжки млечни телета на
големи разстояния към местно отглеждане и угояване; 3) предлагане на икономически модели за предотвратяване на
транспортирането на млечни крави в края на полезния им живот; 4) разпространение на резултатите в произвеждащите
мляко държави членки и в тези, които са засегнати от вътресъюзната търговия с живи неотбити телета в ЕС. Проектът
следва да обедини от самото начало съответните заинтересовани страни, включително учени, ветеринари и
неправителствени организации. Резултатите следва да се основават в голяма степен на наличния научен и практически
опит, в т.ч. от вече въведените най-добри практики.

PP 03 20 05

Пилотен проект — Най-добри практики при прехода към осигуряващи по-хуманно отношение системи за производство
на яйца от безклетъчно отглеждани кокошки
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

225 000

Поети задължения

750 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

187 500

Поети задължения

Плащания
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PP 03 20

(продължение)

PP 03 20 05

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
17 04 77 08

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Общественото одобрение на използването на ‘подобрени’ клетки за кокошки носачки намалява, по-специално с оглед на
научните доказателства, които показват, че такива клетки силно ограничават способността на кокошките носачки да
проявяват множество видове нормално поведение. Пилотният проект помага на производителите на яйца да отговорят
на търсенето на пазара, като предоставя практически насоки за това как да се премине към осигуряващи по-хуманно
отношение алтернативни системи за безклетъчно отглеждане. Големи предприятия за производство на храни вече поеха
ангажимент да започнат да доставят единствено яйца от безклетъчно отглеждани кокошки до 2025 г. или по-рано. За
да могат производителите от Съюза да осъществят този преход и за да се гарантира, че те ще продължат дейността си,
следва да им се предостави подкрепа за преобразуването на конвенционалните системи в осигуряващи по-хуманно
отношение алтернативни системи, които не само отговарят на поставените цели, но също така са подготвени за
бъдещето. Пилотният проект проучва различните системи за отглеждане на кокошки носачки и определя онези, които
са оптимални за здравето на животните и хуманното отношение към тях. Препоръките, които следва да включват
икономически аспекти, ще бъдат подкрепени със стабилни показатели за измерване на резултатите от гледна точка на
хуманното отношение към животните. В рамките на първия етап на пилотния проект се събира информация за найдобрите налични практики за улесняване на прехода към осигуряващи по-хуманно отношение системи за подово,
свободно и биологично развъждане и отглеждане на кокошки носачки. Вторият етап се състои от информационни
мероприятия в поне четири държави, в които алтернативните системи за отглеждане все още не преобладават
(например Испания, Полша, Португалия и Белгия), и заключително мероприятие на равнище Съюза с участието на
основни заинтересовани страни от сектора и политиката, както и на представители на всички държави — членки на
ЕС. Изготвеното в резултат на това ръководство следва да бъде възможно най-ориентирано към практиката и следва да
бъде илюстрирано, например, с казуси (включително икономически данни) относно съответните системи от най-малко
четири държави членки с най-голям дял в производството на яйца от безклетъчно отглеждани кокошки (например
Германия, Нидерландия, Франция и Италия).

PP 03 21

2021

PP 03 21 01

Пилотен проект — Европейски форум по въпросите на разхищението на храна от потребителите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

650 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

162 500

Забележки
Количеството храна, което се разхищава по време на нейното производство и потребление, е потресаващо. Според
изчисленията понастоящем всяка година в Съюза се изхвърлят 88 милиона тона храни на стойност 143 милиарда евро.
Докато около 20% от произведените в Съюза храни се губят или разхищават, всеки втори ден около 36 милиона души

17.3.2021 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/1481
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PP 03 21

(продължение)

PP 03 21 01

(продължение)
не могат да си позволят качествено хранене. Освен това хранителните отпадъци оказват огромно въздействие върху
околната среда, като допринасят за около 6% от общите емисии на парникови газове на Съюза и представляват
ненужна тежест за ограничените природни ресурси, като земята и водата.
Смята се, че над 50% от хранителните отпадъци (47 милиона тона) идват от домакинствата и от равнището на
потребителите. Следователно интервенциите, насочени към домакинствата и потребителите, са от съществено значение
за постигането на амбициозно цялостно намаляване на хранителните отпадъци със значителни екологични,
икономически и социални ползи. Според Евробарометър потребителите съзнават, че те самите трябва да изиграят важна
роля за предотвратяване на разхищението на храна.
В Препоръките за действие за предотвратяването на разхищението на храни, разработени от Платформата на ЕС по
въпросите на загубата и разхищението на храни, вече се съдържа списък с препоръки за действие на равнище
потребители. Въпреки това съществува очевидна необходимост от по-нататъшно развитие на тези препоръки, от
подкрепянето им с данни и от намиране на нови начини за образоване на потребителите относно техните действия.
Ето защо целта на този пилотен проект е да се мобилизира мрежа от изследователи и практикуващи специалисти в
контекста на вече съществуващата Платформа на ЕС по въпросите на загубата и разхищението на храни, за събирането
на данни и разработването на разнообразни, основани на доказателства практически решения за намаляване на
разхищението на храни на равнище домакинства или потребители. Експертите на форума ще работят по набор от
основани на доказателства инструменти и препоръки за намаляване на разхищението на храни.
Експертите от форума от държавите членки ще разработят начини за сближаване на многоизмерните интервенции в
различни области и ще набележат инструменти за водене на кампания за намаляване на разхищението на храни.
Ръководителите на кампанията заедно с изследователите ще направят оценка на ефективността на различните подходи.
Многоизмерните инструменти ще включват препоръки относно храненето, рециклирането, рекламите, даренията,
действията в рамките на общността, решения с помощта на ИКТ и т.н.
Тези препоръки ще бъдат насочени към различни равнища - пряко към потребителите, към националните правителства,
местните власти, образователните институции, предприятията и други съответни целеви групи. Съюзът ще действа в
рамките на своите компетенции, за да предлага инструменти, свързани с бази данни, които могат да бъдат прилагани на
национално равнище.
Форумът ще публикува основани на проучвания препоръки за намаляване на разхищението на храни и сборник на найдобри практики. Комисията ще координира административната част и работата по пилотния проект първоначално ще
продължи за срок от една година с евентуално удължаване, в зависимост от резултатите.
Цели и очаквани резултати от пилотния проект:
– преглед на съществуващите мерки, свързани с разхищението на храни, в държавите членки;
– оценка на установените съществуващи дейности въз основа на тяхната осъществимост, обхват и ефективност;
– научни изследвания и събиране на данни относно различни действия за предотвратяване на разхищението на храни от
потребителите;
– определяне на научноизследователски протоколи и препоръки за по-нататъшни проучвания, които да бъдат
адаптирани и да се прилагат на национално и регионално равнище;
– разработване на многоизмерни, многостепенни, основани на факти инструменти, които могат да се прилагат от
националните, регионалните и местните администрации на държавите членки.
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В края на пилотния проект ще бъде публикуван доклад, информиращ Европейския парламент и държавите членки за
резултатите. Докладът и резултатите от пилотния проект ще бъдат преведени на всички официални езици на Съюза и
ще бъдат предоставени на разположение на заинтересованите страни в държавите членки. Ще бъде организирано
представяне на резултатите от изследването в Европейския парламент.
Този пилотен ще допринесе за усилията на Съюза за справяне с предизвикателствата, свързани с климата и околната
среда, в съответствие с политическата визия на Съюза за бъдещето.

PP 03 21 02

Пилотен проект – Механизъм за мониторинг на собствеността върху медиите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

500 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

125 000

Забележки
Цифровите технологии намалиха разходите на масовите медии за достъп до пазара и отвориха този силно регулиран
пазар за голям брой нови участници. Тъй като обаче тези процеси засегнаха сериозно стопанския модел на
традиционните медии, се наблюдава тенденция към концентрация на собствеността. Докато интернет остава
технологично средство за достъп до неограничено разнообразие от предложения, неефективността на пазара,
регулаторните недостатъци и основаното на алгоритми разпространение на новините ограничават значително
медийния плурализъм, който е важно условие за свободата на информацията и за свободата на изразяване на мнение.
Поради това прозрачността на собствеността върху медиите се счита за важна предпоставка за гарантирането на тези
свободи. Тя повишава степента на медийна грамотност на обществеността и създава условия за съдържателен контрол
върху концентрацията и за регулаторни действия.
Този пилотен проект:
- ще създаде обществено достъпни бази данни, предлагащи възможност за търсене, в максимално шест европейски
държави на съответните езици, за да се предоставят профили на най-важните медии, които формират общественото
мнение, както и на стоящите зад тях корпоративни субекти и лица. Методиката за подбор на извадки и за изследване,
анализ и представяне на данни следва да се основава на съществуваща методика, която е добре документирана, вече
изпитана и прилагана в други части на света, като по този начин може да бъде считана за широко приет и легитимен
инструмент в тази област;
- ще допълни базата данни с разяснителна част и ще я постави в контекста на специфичната национална среда, в която
работят медиите, и ще включи също така подробна правна оценка, която се основава на широко прилаган модел, за да
се даде възможност за всеобхватен сравнителен анализ;
- ще включи измерването, изчисляването и публикуването на максимум десет показателя за рисковете за медийния
плурализъм в правно, икономическо и техническо отношение въз основа на надеждна и изпитана методика, която се
основава на вече съществуващата работа на мониторинга на медийния плурализъм в тази област;
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- ще публикува и популяризира резултатите и тяхното използване с помощта на онлайн ресурса, но също така и чрез
подкрепящи действия, като например организиране на разяснителни прояви и пресконференции.

PP 03 21 03

Пилотен проект — Мониторинг на въздействието на свободните зони и насоки за бъдеща модернизация в контекста на
Европейския зелен пакт
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

300 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

75 000

Забележки
За да допринесат за регионалното развитие и да повишат конкурентоспособността, някои държави членки създадоха
свободни зони, които предлагат привлекателна комбинация от данъчни и тарифни стимули и рационализирани
митнически процедури и/или намаляване на законодателството. Въпреки че в Съюза съществуват от години свободни
зони, има много малко проучвания относно тяхното въздействие и малко на брой всеобхватни процеси за мониторинг
и оценка на техните резултати. Освен това свободните зони се използват все повече извън Съюза, особено в
развиващите се страни, с цел привличане на преки чуждестранни инвестиции.
През юли 2019 г. Комисията представи предложение за решение на Съвета за изпълнение на препоръката на ОИСР за
повишаване на прозрачността в свободните зони. Въпреки че това предложение се приветства, този пилотен проект ще
помогне на Комисията да разработи оценка на въздействието на най-важните свободни зони в държавите членки, като
например логистични центрове, зони, специализирани в определена промишленост, или свободни зони с няколко
дейности (специализирани в два или няколко сектора). Целта е да се анализира техният пряк и косвен икономически
принос, тяхното социално и екологично въздействие, както и подкрепата им за регионалната интеграция и
конкурентоспособността, и да се направи съпоставка с една приблизителна оценка на разходите за тези свободни зони
за всички държави членки. Освен това проектът би сравнил използването на свободни зони в Съюза с използването им
от трети държави.
Докато общата цел да се проучи дали фискалните стимули за тези свободни зони са ефективни, това проучване следва
специално да разгледа прогнозите за създаването на работни места (и качеството на създадените работни места) и
въздействието на свободните зони от гледна точка на преките чуждестранни инвестиции за държавата членка
(например тези инвестиции биха ли били направени в страната дори и без свободната зона?). Доколкото е възможно,
проучването би могло също така да разгледа въздействието върху риска от преместване на съществуващите национални
предприятия от територията на страната към свободната зона и да даде примери, ако намери такива. Доколкото е
възможно, проектът следва да сравни тези резултати със съществуващата литература, която разглежда сходни
показатели за зоните извън Съюза.
В допълнение, проучването следва да включи размисъл за това как да се разработят европейски насоки, за да се
гарантира, че социалните и екологичните въздействия на свободните зони са в съответствие с целите на Европейския
зелен пакт. Този пилотен проект ще изработи предложения, за да се гарантира, че фискалните стимули от държавите
членки са също така обусловени от набор от социални и екологични показатели, така че съществуващите и
потенциалните бъдещи свободни зони да бъдат насочени към въздействие върху устойчивото развитие, например като
те се специализират в производството на енергия от възобновяеми източници или иновативни продукти, предлагащи
евтини решения за постигане на целите на Парижкото споразумение.
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Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с
експериментален характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях. Техният общ
размер съответства на размера на бюджетните кредити по статия 04 20 01.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PP 04 21

2021

PP 04 21 01

Пилотен проект — Управление на пандемията на равнището на Съюза
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 000 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки
Управлението на пандемията от COVID-19 на равнището на Съюза изисква дългосрочна подкрепа за прилагането на
ефективен мониторинг на мерките за социално дистанциране.
Като се има предвид начинът, по който пандемията от COVID-19 засегна държавите членки както от гледна точка на
смъртните случаи, така и от гледна точка на драматичното въздействие върху техните икономиките, използването на
общоевропейска система за географско позициониране на базата на eвропейската ГНСС „Галилео“, която може да
действа като точка за контакт между органите и гражданите, би могло да помогне на държавите да се справят с този
проблем в дългосрочен план и да донесе значителни социално-икономически ползи.
Пилотният проект има за цел да се изградят стратегии за изход и за периода след извънредната ситуация с COVID-19,
които да обхващат и други потенциални пандемии посредством разработването на стандартизирано решение на Съюза
за мониторинг на разпространението, което покрива целия Съюз и е одобрено от органите на държавите членки. Той
ще интегрира националните решения, разработени за ограничени райони на Съюза, и ще бъде синхронизиран с текущи
национални инициативи като социалното дистанциране, задължителната карантина или изолацията в домашни
условия.
Проектът трябва да бъде координиран с всички държави членки, за да се обхванат особеностите на всяка държава,
и може да бъде одобрен от всеки местен или национален орган на собствения му език и да бъде интегриран в
собствената му ИТ инфраструктура.
Органите за гражданска защита и публичните здравни органи на равнище държави членки и на равнището на Съюза
следва да участват в разработването с цел определяне на потребностите. Тези органи ще събират и управляват
анонимизираните данни на равнището на Съюза.
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На практика всички нови смартфони, които се продават в Съюза, са съвместими с „Галилео“. „Галилео“ ще осигури едно
от най-обещаващите подобрения на точността при определяне на местоположението с въвеждането на двойна честота,
за да се прецизира точността при определяне на местоположението до 1 метър и по този начин да може да се извършва
наблюдение на движението на ползвателите и да се осигури по-точен мониторинг и статистически данни за публичните
органи. „Галилео“ ще бъде подкрепен от иновативна методология и технология (например нови алгоритми и
интегриране на данни от други датчици), използващи други технологии за вътрешно позициониране на близко
разстояние, като например Bluetooth, и кръстосани проверки на данните от телекомуникационните оператори. По този
начин, след като всички различни източници бъдат свързани с помощта на алгоритми за изкуствен интелект, всички
тези данни ще могат да се комбинират в „топлинни карти“ и да дадат на органите по-пълна представа в едно хранилище.

Характеристиките на пилотния проект следва да целят по-специално:
— изпращане на полезна обща информация и ежедневни актуални данни на ползвателите за това как да се държат по
време на извънредната ситуация,
— даване на възможност на ползвателите да комуникират с органите и системите за здравеопазване, например като
информират органите за наличието на ранни симптоми или си резервират тест,
— изпращане на последващи предупредителни сигнали на ползватели, които са били в контакт с ползватели, за които
по-късно е установено, че са заразени, като по този начин се подкрепят наложените от органите интелигентна
изолация и карантина,
— създаване на топлинна карта с обобщена информация по местоположение въз основа на групови данни, получени от
всички надлежно анонимизирани ползватели, на която са маркирани точките с висок риск от зараза,
— даване на възможност на органите да извличат информация за минали пътувания на заразеното лице и да
предупреждават всички лица, които са имали контакти с него в рамките на пространството и периода на риск от
зараза,
— изпращане на предварителен предупредителен сигнал до лицата, които се намират на разстояние до 10 метра от
място, което наскоро е било посетено от заразено лице.

Функционалностите на пилотния проект ще имат добавена стойност за:
— трансграничното и междурегионалното сътрудничество, като същевременно се гарантира непрекъснатото движение
на граждани и стоки и се избягват мащабните ограничителни мерки (в пилотния проект ще участват няколко
държави членки или региони),
— приспособимостта по мащаб и надеждността на генерираната информация,
— подобряването на мониторинга и контрола на разпространението на заболяването в регионален и световен мащаб,
като по този начин се улесняват свързаните решения, например за разпределянето на респиратори за специфични
области, подпомагането на медицинските изследвания, предотвратяването на случаите на свръхразпространители,
наблюдението и проверката на разрешенията за цифрова мобилност,
— достъпа до по-добри статистически данни и модели за изкуствен интелект въз основа на събраните данни за
разпространението на свързани симптоми (т.е. не само въз основа на потвърдени тестове).
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ГЛАВА PP 04 — КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (продължение)
PP 04 21

(продължение)

PP 04 21 01

(продължение)
Пилотният проект ще проучи също така възможността за евентуална интеграция с други източници или други
приложения, базирани на Bluetooth сигнали или данни от телекомуникационните оператори. Всички събрани и
обработени данни следва да се основават на надеждна защита на неприкосновеността на личния живот и данните,
включително, по целесъобразност, на анонимизиране на данните и информирано съгласие от страна на ползвателите.
Проектът следва да бъде в съответствие с препоръките на Европейския надзорен орган по защита на данните по
отношение на функцията за събиране на данни и с цялото законодателство за защита на данните по отношение на
условията и реда за предоставяне на възможност за събиране на лични данни в случай на пандемия.

ГЛАВА PP 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с
експериментален характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях. Техният общ
размер съответства на размера на бюджетните кредити по статия 05 20 01.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PP 05 17

2017

PP 05 17 01

Пилотен проект — Стратегия на Европейския съюз за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR): генериране
и подготовка на инициативи и проекти с действителна добавена стойност за региона като цяло
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

675 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

785 000

Поети задължения

0,—

Плащания

627 755,20

Забележки
Предишна позиция
13 03 77 21

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
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ГЛАВА PP 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ (продължение)
PP 05 18

2018

PP 05 18 01

Пилотен проект – Измерване на значимото за гражданите на ЕС: социалния прогрес в европейските региони
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

351 582

Поети задължения

0,—

Плащания

527 373,—

Забележки
Предишна позиция
13 03 77 24

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Правно основание

PP 05 19

2019

PP 05 19 01

Пилотен проект – Отключване на потенциала за колективно финансиране за европейските структурни и инвестиционни
фондове
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

150 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

150 000

Поети задължения

300 000,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
13 03 77 25

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 05 20

2020

PP 05 20 01

Пилотен проект — Насърчаване на градски партньорства в световен мащаб за изпълнение на Новата програма за
градовете на Организацията на обединените нации, с особен акцент върху сътрудничеството по въпроси и политики,
свързани с кръговата икономика, както и по въпросите за качеството на въздуха, енергийния преход и интеграцията на
мигрантите и бежанците
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ГЛАВА PP 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ (продължение)
PP 05 20

(продължение)

PP 05 20 01

(продължение)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

750 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

1 500 000

Поети задължения

Плащания

375 000

Забележки

Предишна позиция
13 03 77 27

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

Политиката на Съюза за градско развитие и международното сътрудничество по въпросите на политиката за градовете
напредват в области като интелигентни градове, управление на отпадъците и адаптиране към изменението на климата.
Други области остават извън полезрението. Съответно целта на този пилотен проект е да се изпита международният
опит и да се разгледат най-добрите практики по отношение на четири свързани с устойчивото градско развитие
области, които са относително пренебрегвани, но са от решаващо значение за качеството на живот в градовете във и
извън Съюза. Това са области, в които някои градове по света, включително в не толкова проспериращи страни, имат
богат опит, който да предложат на градовете в Съюза. Пример за такава област от фундаментално значение е кръговата
икономика, в която градовете в Съюза имат много за научаване от някои градове извън Съюза. Янез Поточник, бивш
член на Европейската комисия и сега съпредседател на Международната комисия за ресурсите към Програмата на ООН
за околната среда (ЮНЕП), твърди, че „преходът към кръгова икономика е не само необходим, но и неизбежен“. Ето
защо това е една от четирите ключови области, в които трябва да се изпробват нови практики въз основа на
международния опит, които на свой ред могат да прокарат пътя към бъдещи програми на Съюза за градско развитие в
рамките на политиката на сближаване. За да се гарантира успехът на това сътрудничество, е важно то да включва
заинтересованите страни във и извън Съюза, по-специално научноизследователската общност и частния сектор.

PP 05 20 02

Пилотен проект — BEST „Култура“ — Програма в подкрепа на културното многообразие в най-отдалечените райони и
отвъдморските страни и територии на Съюза

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

500 000

Поети задължения

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

250 000

Поети задължения

Плащания
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ГЛАВА PP 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ (продължение)
PP 05 20

(продължение)

PP 05 20 02

(продължение)
Забележки

Предишна позиция
13 03 77 30

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

Най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии са източник на неизмеримо културно богатство за
Съюза. Свидетелство за това е фактът, че в списъка на нематериалното културно наследство на човечеството на
ЮНЕСКО са вписани две исторически културни практики от тези региони, а именно музикалните жанрове „малоя“ от
остров Реюнион и „гуока“ от Гваделупа.

Специфичният подход на Съюза към най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии следва също да
бъде основа за създаването на инициатива за опазване на идентичността и културното многообразие на тези региони,
което ще е от полза преди всичко за европейското коренно население, като индианските общности в Гвиана.

По подобие на програмата BEST за насърчаване и подпомагане на биологичното разнообразие и екосистемните услуги,
пилотният проект BEST „Култура“ цели създаването на специален механизъм за най-отдалечените региони и
отвъдморските страни и територии, насочен към опазване и поощряване на местната и коренната култура и
канализиране на местните знания и популярните изкуства и практики, които са обединяващ фактор за общностите от
отвъдморските региони. В рамките на проекта ще бъде създаден механизъм за финансиране, специално предназначен за
съхраняване, подкрепа и насърчаване на местното културно богатство на най-отдалечените региони и на отвъдморските
страни и територии, както и за популяризиране на съответните територии и народи и за обезпечаване на културен
обмен между тях и в рамките на Съюза.

Пилотният проект отделя внимание на всички живи традиции и изразни средства, наследени от предците и предавани
на наследниците, като устни традиции, сценични изкуства, социални практики, ритуали и празнични събития, знания
и практики, свързани с природата и Вселената, както и знания и ноу-хау, необходими за традиционните занаяти.
Пилотният проект обхваща целия географски район на най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии.
Всички лица или организации, намиращи се в този географски район, имат право да участват в пилотния проект, при
условие че основната цел на техните действия е защитата на и подкрепата за традиционната култура на найотдалечените региони и на отвъдморските страни и територии.

Други програми на Съюза, като „Творческа Европа“, биха могли да допълнят целта на пилотния проект за опазване на
традиционната култура и да бъдат използвани например за разпространението на културни знания и практики в целия
Съюз чрез комуникационните мрежи и медии на Съюза.

Чрез повишаване на популярността на идентичността и историята на най-отдалечените региони и отвъдморските страни
и територии, които също така са свързани с тези на континентална Европа, пилотният проект спомага за продължаване
на процеса на тяхното опознаване. Следователно популяризирането на местните култури на най-отдалечените
територии на континентална Европа ще бъде пълноценно отражение на мотото на Съюза „Единство в многообразието“
и ще допринесе за борбата с някои предразсъдъци.
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ГЛАВА PP 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с
експериментален характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях. Техният общ
размер съответства на размера на бюджетните кредити по статия 14 20 01.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PP 06 14

2014

PP 06 14 01

Пилотен проект — Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването: натрупване на опит и оценка на действията
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

0,—

Плащания

297 977,86

Забележки
Предишна позиция
17 03 77 12

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 06 15

2015

PP 06 15 01

Пилотен проект — Последиците от прилагането на различни форми на лечение, практики за дарение на органи и
трансплантационни практики при хроничните бъбречни заболявания по отношение на разходите за здравеопазване и
резултатите за пациентите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

399 993

Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1491
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (продължение)
PP 06 15

(продължение)

PP 06 15 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
17 03 77 16

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 06 15 02

Пилотен проект — Платформа за насърчаване на донорството на органи в Европейския съюз и съседните страни:
Eudonorg 2015—2016
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

144 000,—

Забележки
Предишна позиция
17 03 77 17

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 06 16

2016

PP 06 16 01

Пилотен проект — Създаване на регистър на редките вродени малформации (като част от регистъра на редките
заболявания) въз основа на структурата, организацията и опита на Полския регистър на вродените малформации
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна позиция
17 03 77 20

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

L 93/1492

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (продължение)
PP 06 16

(продължение)

PP 06 16 01

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 06 16 02

Пилотен проект — MentALLY
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
17 03 77 22

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 06 16 03

Пилотен проект — Тежки психични разстройства и рискът от насилие: пътища чрез полагане на грижи и ефективни
стратегии за лечение
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

479 674

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

359 755,77

Забележки
Предишна позиция
17 03 77 23

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 06 16 04

Пилотен проект — INTEGRATE: разработване на интегрирани стратегии за наблюдение и лечение на хроничните и
ревматичните заболявания: ролята на показателите за качество и докладваните от пациентите резултати като
допълнение към медицинската оценка за активността на заболяването и вредите от него

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1493
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (продължение)
PP 06 16

(продължение)

PP 06 16 04

(продължение)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
17 03 77 25

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 06 16 05

Пилотен проект — Курсове за първична профилактика за момичета, живеещи в райони със завишен риск от рак на
гърдата
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

250 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
17 03 77 26

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 06 16 06

Пилотен проект — Преразпределяне на храни
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

118 600

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

L 93/1494

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (продължение)
PP 06 16

(продължение)

PP 06 16 06

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
17 03 77 27

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 06 17

2017

PP 06 17 01

Пилотен проект — Rare 2030 — Прогнозно проучване, основано на участието, с цел разработване на политиката в
областта на редките заболявания
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

650 000

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
17 03 77 28

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 06 19

2019

PP 06 19 01

Пилотен проект — Доверие на пациентите, семействата и общностите във ваксините
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

332 250

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

210 000

Поети задължения

664 500,—

Плащания

0,—

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1495
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (продължение)
PP 06 19

(продължение)

PP 06 19 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
17 03 77 29

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с
експериментален характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях. Техният общ
размер съответства на размера на бюджетните кредити по статия 07 20 01.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PP 07 07

2007

PP 07 07 01

Приключване на пилотния проект „ЕвроГлоуб“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
16 03 77 04

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

L 93/1496

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 13

2013

PP 07 13 01

Пилотен проект — Информационно приложение и услуга на Европейския съюз за превод на жестомимичен език в
реално време
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
04 03 77 21

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 13 02

Пилотен проект — Разработване на показатели за контрол на изпълнението на Европейската харта за равнопоставеност
на мъжете и жените в живота на местно ниво
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
33 02 77 06

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 14

2014

PP 07 14 01

Пилотен проект — Изграждане на капацитет за ромското гражданско общество и засилване на неговото участие в
контрола на националните стратегии за интегриране на ромите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

499 000

Поети задължения

0,—

Плащания

245 000,—

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1497
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 14

(продължение)

PP 07 14 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
33 02 77 09

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 14 02

Пилотен проект — Повишаване на осведомеността на децата за техните права при съдебни производства
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
33 03 77 04

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 14 03

Пилотен проект — Насърчаване на европейската интеграция чрез културата, като се излъчват нови версии със субтитри
на избрани телевизионни програми на територията на Европа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
09 05 77 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

L 93/1498

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 14

(продължение)

PP 07 14 04

Пилотен проект — Платформа за обмен на знания, насочена към специалисти по въпросите, свързани с гениталното
осакатяване на жени
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
33 02 77 08

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 15

2015

PP 07 15 01

Пилотен проект — Социалноосигурителна карта
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
04 03 77 17

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 15 02

Пилотен проект — Преглед на инструментите и програмите за събиране на данни на Съюза от гледна точка на
зачитането на основите права
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

125 690,—

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1499
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 15

(продължение)

PP 07 15 02

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
33 02 77 10

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 16

2016

PP 07 16 01

Пилотен проект — Качествена заетост чрез предприемачество за лица, намиращи се в началото на своя трудов път
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

370 592,49

Забележки
Предишна позиция
04 03 77 24

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 16 02

Пилотен проект — Европейска рамка за мобилност на обучаващите се работници: развитие на европейско гражданство
и умения чрез интеграция на младите хора на пазара на труда
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

259 197,09

Забележки
Предишна позиция
04 03 77 26

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

L 93/1500

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 16

(продължение)

PP 07 16 03

Пилотен проект — Насърчаване на укрепваща здравето физическа активност в Европа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

2 078,46

Забележки
Предишна позиция
15 02 77 10

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
PP 07 16 04

Пилотен проект — Електронно гласуване: оптимално използване на съвременните технологии за по-активни и
демократични процедури на гласуване
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

153 565,30

Забележки
Предишна позиция
33 02 77 14

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
PP 07 16 05

Пилотен проект — Медийна грамотност за всички
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна позиция
09 05 77 04

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

263 807,36

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1501
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 16

(продължение)

PP 07 16 05

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 16 06

Пилотен проект — Европа на различията
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

129 467,67

Забележки
Предишна позиция
33 02 77 13

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 17

2017

PP 07 17 01

Пилотен проект — Награда „Алтиеро Спинели“ за повишаване на осведомеността
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

223 522,35

Забележки
Предишна позиция
15 02 77 17

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

L 93/1502

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 17

(продължение)

PP 07 17 02

Пилотен проект — Спортът като средство за интеграция и социално приобщаване на бежанците
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

218 048

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

686 713

Поети задължения

0,—

Плащания

824 748,14

Забележки
Предишна позиция
15 02 77 18

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 17 03

Пилотен проект — Мониторинг и напътствия чрез спорт на млади хора, изложени на риск от радикализация
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

0,—

Плащания

94 659,24

Забележки
Предишна позиция
15 02 77 19

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 17 04

Пилотен проект — Борба срещу незаконния трафик на паметници на културата
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

200 000

Поети задължения

0,—

Плащания

75 870,—

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1503
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 17

(продължение)

PP 07 17 04

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
15 04 77 13

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 17 05

Пилотен проект — Дружествата — пощенски кутии
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

89 700

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
33 03 77 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 17 06

Пилотен проект — Европейско проучване на основаното на пола насилие
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

293 065,76

Забележки
Предишна позиция
33 02 77 16

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

L 93/1504

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 18

2018

PP 07 18 01

Пилотен проект — Насърчаване на кооперациите от домашни работници и схемите за ваучери за услуги
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

0,—

Плащания

250 251,82

Забележки
Предишна позиция
04 03 77 27

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
PP 07 18 02

Пилотен проект — Обмен на медийни „изгряващи звезди“ с цел ускоряване на иновациите и увеличаване на
трансграничното покритие (Stars4media)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

1 349 621

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

1 650 000

Поети задължения

2 100 000,—

Плащания

546 008,14

Забележки
Предишна позиция
09 02 77 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
PP 07 18 03

Пилотен проект — Медийните съвети в ерата на цифровите технологии
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Забележки
Предишна позиция
09 02 77 06

Бюджетни кредити 2020

Плащания

250 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

470 000

Поети задължения

350 000,—

Плащания

71 052,80

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1505
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 18

(продължение)

PP 07 18 03

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 18 04

Пилотен проект — Стажове за журналисти, работещи на малцинствени езици, различни от европейските езици
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

350 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

600 000

Поети задължения

Плащания

700 000,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
09 05 77 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 18 05

Пилотен проект — Финансиране, учене, иновации и патентоване за културните и творческите индустрии
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

615 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

510 000

Поети задължения

1 050 000,—

Плащания

199 999,92

Забележки
Предишна позиция
15 04 77 19

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 18 06

Пилотен проект — Опазване на еврейските гробища в Европа: процес на цялостно картографиране с научни
изследвания и наблюдение и остойностени индивидуални предложения за опазване

L 93/1506

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 18

(продължение)

PP 07 18 06

(продължение)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

307 252

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

554 152

Поети задължения

1 024 170,—

Плащания

648 819,—

Забележки
Предишна позиция
15 04 77 16

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 18 07

Пилотен проект — Координационен център в полза на жертвите на тероризма
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

300 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

500 000

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
33 03 77 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 19

2019

PP 07 19 01

Пилотен проект — Измерване на културните и творческите индустрии в Съюза
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

105 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

87 500

Поети задължения

350 000,—

Плащания

0,—

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1507
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 19

(продължение)

PP 07 19 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
15 04 77 21

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 19 02

Пилотен проект — Общоевропейски механизъм за бързо реагиране при нарушения на свободата на пресата и свободата
на медиите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

1 384 096

Поети задължения

1 380 119

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

1 045 030

Плащания

1 400 000,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
09 02 77 09

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 19 03

Пилотен проект — Платформа(и) за иновации в областта на културното съдържание
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

311 400

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

311 400

Поети задължения

1 038 000,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
09 05 77 09

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

L 93/1508

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 19

(продължение)

PP 07 19 04

Пилотен проект — Подкрепа за разследващата журналистика и свободата на медиите в ЕС
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

1 055 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

1 000 000

887 500

Поети задължения

Плащания

1 275 000,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
09 05 77 10

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
PP 07 19 05

Пилотен проект — Първа стъпка към създаването на европейска рамка за мобилност на инициаторите на креативни
пространства
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

69 922

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

87 500

Поети задължения

349 607,52

Плащания

104 882,25

Забележки
Предишна позиция
15 02 77 24

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
PP 07 19 06

Пилотен проект — Награда „Ян Амос“ за най-добър учител в Съюза, преподаващ относно ЕС
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна позиция
15 02 77 26

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

350 000

Поети задължения

350 000,—

Плащания

0,—
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 19

(продължение)

PP 07 19 06

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 19 07

Пилотен проект — Проект за цифров регистър на еврейското културно наследство
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

441 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

490 000

245 000

Поети задължения

Плащания

490 000,—

98 000,—

Забележки
Предишна позиция
15 04 77 20

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 07 20

2020

PP 07 20 01

Пилотен проект — Роля на минималната работна заплата при създаването на „всеобщата гаранция за труда“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

500 000

Поети задължения

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки
Предишна позиция
04 03 77 29

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
В доклада Working for a Brighter Future ( „Работа за по-светло бъдеще“) на Световната комисия на МОТ относно
бъдещето на труда (МОТ, 2019 г.) [1] се призовава за създаването на „всеобща гаранция за труда“ с цел защита на
основните права на всички работници, независимо от естеството на тяхното трудово правоотношение, която да
включва „работна заплата, която осигурява удовлетворителни условия на живот“, горна граница на работното време и
гаранции за безопасност и здраве на работното място.

L 93/1510
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17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 20

(продължение)

PP 07 20 01

(продължение)
Наличието на минимална работна заплата на национално равнище, установена чрез колективно договаряне и съответни
споразумения, е от основно значение за създаването на „всеобщата гаранция за труда“, като спомага за подобряване на
условията за работниците, развитието на обществото и преодоляването на политиките, които през последните години
доведоха до по-голяма несигурност, намаляване на заплатите и увеличаване на неравенствата.
С цел по-ефективно насърчаване на националните схеми за минимална работна заплата като инструмент за
икономическо и социално развитие, Eurofound следва да проучи различните реалности в държавите членки, както и
въздействието на този инструмент върху степента на заетост, квалификацията на работниците, равнищата на
несигурност, развитието на държавите членки и други фактори, считани за уместни.
Предложеният пилотен проект следва да се изпълнява по такъв начин, че да не се припокрива със съществуващите или
текущите проучвания, които ще бъдат използвани за изготвянето на оценката на въздействието за предстоящата
инициатива относно минималната работна заплата. Въз основа на наличната информация пилотният проект следва да
има добавена стойност и ще допълни вече осъществяваната работа в рамките на инициативата, например чрез преглед
на развитието на институциите, определящи минималната работна заплата.
[1] Целта на препоръките е да укрепят и стимулират трудовите институции. От нормативната уредба и договорите в
областта на заетостта до колективното договаряне и системите за трудови инспекции, тези институции са
основополагащи елементи за изграждането на справедливи общества. Те спомагат за формализирането на трудовите
отношения, намаляват бедността при работещите и гарантират бъдещето на труда при гарантирани достойни условия,
икономическа сигурност и равенство. В рамките на една всеобща гаранция за труда трябва да бъдат зачитани основните
права на всички работници, независимо от естеството на техните трудови правоотношения и статут на заетост, като им
се осигурят „работна заплата, която осигурява удовлетворителни условия на живот“ (Устав на МОТ, 1919 г.), горна
граница на работното време и безопасни и здравословни условия на работа. Базовото равнище на закрила може да бъде
повишено чрез колективни споразумения или закони и регламенти. Чрез настоящото предложение безопасността и
здравословните условия на работа могат също така да бъдат признати като основополагащи принципи и права на
работното място.

PP 07 20 02

Пилотен проект — Разработване и изпитване на инфраструктура за механизмите за защита на правата на детето в
онлайн пространството въз основа на Общия регламент относно защитата на данните и друго законодателство на
Съюза, свързано с децата в онлайн пространството
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

592 000

Поети задължения

1 500 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

375 000

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 26

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 20

(продължение)

PP 07 20 02

(продължение)
В рамките на пилотния проект се разработват и изпитват:
i) надеждни онлайн проверки за идентифициране и защита на ненавършилите пълнолетие деца или за блокиране на
техния достъп до сайтове или приложения за обработка на лични данни, за доставка на комуникационни услуги за
един или множество получатели или за доставка на стоки и услуги, които са потенциално вредни за децата;
ii) надеждни механизми за получаване на съгласие от лицата с родителски отговорности;
iii) ефективни механизми за подкрепа на децата, намиращи се в трудни онлайн ситуации;
iv) механизъм за защита на правата на децата в онлайн пространството;
v) опции за онлайн достъп до съдържание на Съюза, предназначено за деца; както и
vi) механизми за участие на децата в процеса на вземане на решения относно инфраструктурата.
При изпълнението на горепосочените задачи пилотният проект включва съответните заинтересовани страни на
европейско равнище и в държавите членки в процеса на установяване на автентичността и валидиране.
По-специално, Механизмът за свързване на Европа подкрепя трансграничния обмен на атрибути, свързани с
електронната идентификация, така че те да могат да се използват за прилагане на механизмите за защита на децата
(например, проверка на възрастта за достъп до онлайн съдържание въз основа на датата на раждане, съдържаща се в
електронната идентификация).
Пилотният проект ще се изпълнява в продължение на две години (2020—2021 г.).

PP 07 20 03

Пилотен проект — Безвъзмездни средства от Съюза за малки по мащаб онлайн медии: подкрепа за качествени
новинарски продукти и борба с фалшивите новини
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

1 100 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

2 200 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

550 000

Забележки
Предишна позиция
09 02 77 13

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Чрез пилотния проект се предоставя специална безвъзмездна помощ от Съюза на малки по мащаб онлайн медии,
желаещи да развиват възможности за проверка на фактите, на проверители на достоверността на фактите и на
представители на академичните среди с цел разработване и разпространение на новаторски решения, включително
насърчаване на сътрудничеството между организации за проверка на фактите, медии и университети. Предоставената
подкрепа не следва да засяга независимостта на организациите, които я получават.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 20

(продължение)

PP 07 20 03

(продължение)
Пилотният проект подкрепя усилията на Комисията за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн, и за
насърчаване на медийни иновации в по-общия контекст на цифровия единен пазар. Той улеснява и допълва целите и
действията, посочени в съобщението, озаглавено „Европейски подход за борба с дезинформацията, разпространявана
онлайн“, и в Плана за действие относно дезинформацията. По-специално пилотният проект улеснява създаването на
национални мултидисциплинарни екипи, включващи представители на медиите, проверители на факти и
университетски изследователи. Това допълва програмата на Механизма за свързване на Европа за осигуряване на
инфраструктура (европейска платформа за дезинформацията) за насърчаване на сътрудничеството на европейско
равнище между национални мултидисциплинарни екипи.
Пилотният проект допълва също така подкрепата от Комисията за разработването на кодекс за добри практики. По този
начин проверителите на факти и представителите на академичните среди ще могат, при запазване на своята
независимост, да работят за обезпечаване на проследимост, отчетност и надеждни показатели за прозрачност на
източниците, както и да проследяват непрекъснато мащаба, техниките, инструментите, естеството и въздействието на
дезинформацията. Освен това проектът ще подкрепи разработването и изпитването на нововъзникващи технологии,
включително изкуствен интелект, с цел откриване на дезинформация и на технологии, позволяващи персонализиране
на онлайн функции, които да осигуряват за потребителите инструменти за откриване и докладване на случаи на
дезинформация.
Подкрепяните от пилотния проект дейности се основават на подготвителното действие за медийна грамотност за
всички, като го допълват и като се насочват не към гражданите, а към представители на медиите. Пилотният проект
подкрепя инициативите на Комисията за насърчаване на свободата и плурализма на медиите, както и на качествени
информационни медии и журналистика.

PP 07 20 04

Пилотен проект — Почтеност на социалните медии
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

450 000

Поети задължения

900 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

225 000

Забележки
Предишна позиция
09 02 77 14

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Социалните медии революционизираха икономиките и обществата. Само 15 години след появата им се ползваме от
комуникация на дълги разстояния при почти нулеви разходи, а в множество сектори — от реклама и маркетинг до
социални науки — възникнаха редица нови бизнес възможности.
През последните няколко години трябва да се справяме и със свързаните с тях предизвикателства: опасения относно
неприкосновеността на личния живот, дисбаланс между дигиталните и недигиталните аспекти на живота на хората,
неразбиране на начина на функциониране на социалните медии, разпространение на незаконно съдържание или на
съдържание, подтикващо към омраза, и накрая, практики за манипулиране на мнението на гражданите.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 20

(продължение)

PP 07 20 04

(продължение)
Манипулирането на мнението на гражданите е обект на редица академични проучвания, които показват, че
манипулирането на новините в дадена социална медия може да повлияе върху настроението, реакциите и избора на
отделните хора. Това стана още по-ясно след разкритието през 2016 г. за използването от Cambridge Analytica на
данни, събрани с помощта на акаунти във Facebook, с цел да се опита да се манипулират гласоподавателите при
изборите в САЩ и при референдума за Брексит.
Този пилотен проект продължава работата, извършена от обсерваторията за платформите, както и дейностите във връзка
с инициативите за фалшивите новини на Комисията и на Европейския център за наука и медии към Европейския
парламент. В рамките на проекта се извършва наблюдение, идентифициране, проучване и евентуално справяне с
опитите за манипулиране на мнението на потребителите.
Работата е насочена към негативните послания и начините за справяне с тях и може също така да доведе до
разработването на общоевропейска схема за сертифициране на инициативите за борба с измамите, която би могла да
улесни усилията на Комисията, защото в Съюза съществуват множество уебсайтове за проверка на факти и за борба с
невярната информация, но в някои случаи тяхната надеждност може да е съмнителна. Един контролен списък, който
води до сертифициране, би могъл да бъде икономически ефективно решение за органите на Съюза и на държавите
членки.

PP 07 20 05

Пилотен проект — Обзор на собствеността върху медиите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

300 000

Поети задължения

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки
Предишна позиция
09 02 77 16

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Цифровите технологии намалиха разходите на масовите медии за достъп до пазара и отвориха този силно регулиран
пазар за голям брой нови участници. Тъй като обаче тези процеси засегнаха сериозно бизнес модела на традиционните
медии, се наблюдава тенденция на концентрация на собствеността. Докато интернет остава технологично средство за
достъп до неограничено разнообразие от предложения, неефективността на пазара, регулаторните недостатъци и
основаното на алгоритми разпространение на новините ограничават значително медийния плурализъм, който е важна
предпоставка за свободата на информацията и за свободата на изразяване на мнение.
Поради това прозрачността на собствеността върху медиите се счита за важно предварително условие за гарантирането
на тези свободи. По този начин се повишава степента на медийна компетентност на обществеността и се създават
условия за съдържателен контрол върху концентрацията, както и за регулаторни действия.
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ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 20

(продължение)

PP 07 20 05

(продължение)
Целта на този пилотен проект е:
— да бъдат създадени обществено достъпни бази данни, предлагащи възможност за търсене, в до шест европейски
държави на съответните езици, за да се предоставят профили на най-важните медии, които формират общественото
мнение, както и на стоящите зад тях юридически и физически лица. Методиката за подбор на извадки и за
изследване, анализ и представяне на данни ще се основава на съществуваща методика, която е добре
документирана, вече е изпитана и прилагана в други части на света и следователно може да бъде считана за широко
приет и легитимен инструмент в тази област;
— ще се допълни базата данни с разяснителна част и ще се посочи контекстът на специфичната национална среда, в
която работят медиите, в т.ч. подробна правна оценка въз основа на широко прилаган модел, за да се даде
възможност за всеобхватен сравнителен анализ;
— ще бъдат включени измерването, изчисляването и публикуването на до десет показателя за рисковете за медийния
плурализъм в правно, икономическо и техническо отношение въз основа на надеждна и изпитана методика, която
се основава на съществуващата работа на инструмента за мониторинг на медийния плурализъм в тази област;
— ще се публикуват и популяризират резултатите и ползването им с помощта на онлайн ресурса, но и чрез
подкрепящи действия, например организиране на разяснителни прояви и пресконференции.
Този пилотен проект следва да бъде със срок на изпълнение две години.

PP 07 20 06

Пилотен проект — Европейска публична сфера: нова онлайн медийна оферта за младите европейци
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

2 000 000

Плащания

1 750 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

2 500 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

625 000

Забележки
Предишна позиция
09 05 77 11

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Целта на проекта е да се запълнят пропуските в общуването на тема Европа с по-младите европейски поколения, което
се дължи на липсата на истинска транснационална публична сфера за медиите поради факта, че днес класическите
медии не привличат младите европейци така, както ги привлича интернет, както и факта, че националните медии не
отразяват общоевропейските теми положително или по начин, който да обединява хората. Ето защо проектът е насочен
към по-ефективно представяне на усещането за единство, което е в основата на европейската идентичност и намира
отражение в обща култура, сходни начини на живот и споделени ценности.
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ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 20

(продължение)

PP 07 20 06

(продължение)
По-младите поколения европейци потребяват информация и развлечения преди всичко онлайн, като използват нови
социални медии и платформи за споделяне на съдържание. Ето защо следва ясно да се посочи, че младите европейци
черпят информация чрез интернет. За да се започне диалог относно Европа чрез съответни теми и въпроси, за да се
привлекат по-младите европейски граждани към европейските идеи и ценности и за да им се предоставят възможности
да упражняват своите права на истински европейски граждани чрез настоящите и бъдещите платформи за информация
и диалог, пилотният проект ще възприеме радикално нов подход за предоставяне на новини и информация на младите
хора.

Пилотният проект се основава на нови понятия за редакторско мислене, на нова стратегия за множество платформи и на
високоиновативна и гъвкава техническа инфраструктура, която позволява бързо адаптиране, превод и преобразуване на
съдържание на много езици и формати в цяла Европа, като по този начин ще бъде създаван силно новаторски, цифров
продукт, който съзнателно се различава от традиционните медии.

Проектът е насочен към европейците на възраст между 18 и 34 години, тоест в период от живота, в който много млади
хора развиват своите политически възгледи и полагат основите за своя професионален и личен живот. Акцентът е върху
информативно, подканящо към размисъл, забавно и вълнуващо съдържание. Цялото съдържание ще бъде на
разположение на една конкретна онлайн платформа. Тя е достъпна и за всички видове социални медии, както и за
други онлайн портали, чрез които може да бъде достигната целевата група.

Съдържанието е на теми, които са от актуален интерес за младите европейци в Съюза и ще бъде поставено в контекст, за
да бъде убедително и привлекателно за целевата група. Европейската перспектива се създава чрез сравнение и контраст
между опита от различни региони и между различни гледни точки по въпроси от общоевропейско значение. Младите
европейци споделят интерес по въпроси като работа, образование, равенство, любов, култура и музика. Независимо от
това съществуват значителни различия между държавите и между градските и селските райони. Целта е да се обърне
внимание на значими теми от общоевропейско значение и в същото време да се осигури форум за изразяване на
местните перспективи, като се създадат условия за младите потребители да се идентифицират активно със
съдържанието.

Противоположните становища пораждат дебат. Що се отнася до политическите въпроси, индивидуалният подход
улеснява разбирането на последиците от институционалните решения. В този контекст наред с участниците от
политическата сфера думата ще имат и известни личности, формиращи общественото мнение, и местни личности от
социалните мрежи, за да се преодолее празнината между европейските въпроси и ежедневната реалност в живота на
ползвателите.

Този амбициозен общоевропейски и многоезичен проект стартира офлайн и онлайн като отворен, истински, задълбочен
и конструктивен дебат между младите европейци относно живота в Европа в близкото минало и в бъдеще, като ще
бъдат използвани иновативни формати на цифрови платформи с крайната цел да се повиши осведомеността относно
европейските визии и реалности и да се засили ангажираността на европейците към европейските ценности и идеи,
така че те да допринесат впоследствие за по-активно гражданско общество.

Проектът се основава на силно партньорство между независими и иновативни медии в цяла Европа, включително сред
стартиращите предприятия и в творческия сектор. Проектът се възползва и от значителни инвестиции в областта на
научните изследвания и иновациите, например в областта на автоматизирания превод в медийния сектор.
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ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 21

2021

PP 07 21 01

Пилотен проект – Изграждане на капацитет за разследване с цел по-ефективна борба с допинга в спорта в Европа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 500 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

375 000

Забележки
Борбата с допинга в спорта е от съществено значение за запазването на почтеността в спорта и неговите ценности честна
игра, уважение и солидарност. Тя също така насърчава здравословния начин на живот и благосъстоянието на всички
граждани. Борбата с допинга обаче става все по-трудна. За да разкрива измами, в днешно време системата за борба с
допинга разчита на по-сложни инструменти от обикновеното извършване на „изследвания на кръвта и урината“.
Понастоящем повечето нарушения, свързани с допинга, могат да бъдат открити чрез разследвания. Поради това
системата за борба с допинга е изправена пред необходимостта да разполага с капацитет за провеждане на
разследвания, за сътрудничество с правоприлагащите органи и за защита на лицата, сигнализиращи за нередности.
В действителност обаче има недостатъчно на брой антидопингови организации, които отговарят на тези условия и
работят само в няколко държави, което възпрепятства появата на възможно най-солидната система за борба с допинга в
света. Положението е критично и изисква прилагането на конкретна стратегия, която включва тясно сътрудничество с
правоприлагащите органи във всички европейски държави.
Като се има предвид, че правоприлагащите и правителствените агенции разполагат с правомощия за разследване, за да
атакуват източниците и доставките на забранени вещества, които в много случаи разкриват доказателства за нарушения
на антидопинговите правила, същността на пилотния проект е да се разработят протоколи за европейските
антидопингови организации с цел да се гарантира събирането на доказателства и обменът на информация между тях и
правоприлагащите органи. Освен това този подход изисква широко изпълнение на проекта. Той не следва да се
ограничава до няколко държави членки, а по-скоро да цели да обхване всички европейски държави, включително
трети държави, за да се даде възможност за достатъчна хармонизация на стандартите за разследване в региона и за да се
избегне отслабването на тяхната ефективност заради това, че твърде много заинтересовани страни остават извън обхвата
на хармонизираната система.
В резултат на това този пилотен проект ще излезе далеч извън рамките на спорта и ще изисква междусекторно
сътрудничество и значителни инвестиции, които се изчисляват на около 1,5 милиона евро.
Като се има предвид горепосоченото, този проект не може да бъде финансиран от съществуващите програми, като
например програмата „Еразъм +“.
Целите на пилотния проект са следните:
— разработване на набор от допълнителни мерки и дейности, които да отговорят на горепосочените въпроси и които
конкретно да бъдат от полза за максимален брой европейски антидопингови организации и в по-общ план за
системата за борба с допинга;
— даване на възможност на антидопинговите организации да работят в партньорство със Световната антидопингова
агенция (WADA) с цел провеждане на разследвания, защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и
сътрудничество при съвместни разследвания с правоприлагащите агенции и глобалната мрежа от следователи;
— изграждане на капацитет на европейската антидопингова система, намаляване на разпространението на допинга в
спорта и максимално увеличаване на ползите за здравето от практикуването на чист спорт от страна на
европейската младеж.
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ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 21

(продължение)

PP 07 21 01

(продължение)
Пилотният проект ще се основава на следните четири стълба:
1. съдействие за разработването на солидна законодателна рамка, която дава възможност за обмен на информация
между антидопинговите организации, правоприлагащите агенции и WADA, както и за защита на лицата,
сигнализиращи за нередности;
2. съдействие за разработването на най-добрия механизъм (форуми, конференции или онлайн платформи) за обмен на
информация относно законодателството и най-добрите практики, относно разследванията и относно защитата на
лицата, сигнализиращи за нередности;
3. съдействие за изграждането на капацитет на антидопинговите организации в разследванията чрез предоставяне на
обучения на служителите или чрез наемане на експерти; и
4. съдействие с цел да се даде възможност на антидопинговите организации да допринасят за глобалните мрежи от
следователи.
Проектът ще допринесе по много начини за целите на Съюза, включително чрез:
— защита на общественото здраве – допингът не е проблем, засягащ само елитните спортисти и елитния спорт, но също
така заплаха за обществото като цяло, особено младите хора. Изследванията разкриват нарастване на използването
на стероиди и други забранени вещества от любители атлети и от младежи, за да изглеждат по-добре и да постигат
по-добри резултати.
— предоставяне на нови инструменти за борба с организираната престъпност – продажбата на допингови вещества е
нискорискова, но високодоходна дейност. Изследванията демонстрират участието на организираната престъпност в
производството и трафика на допингови вещества в спорта, наред с други забранени вещества. Споделянето на
информация между антидопинговите организации и правоприлагащите органи в тази област ще спомогне за
оптимизиране на борбата срещу производството и трафика на допингови вещества.
— подобряване на управлението на спорта във и извън Европа: този проект ще допринесе за укрепване на управлението
на спортните организации и за споделяне на ценностите на Съюза с други партньори чрез участието на трети
държави в изпълнението на проекта.
Освен това той ще спомогне за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на борбата с
допинга. Увеличаването на разходите за основните сектори на националните икономики поради пандемията ще доведе
до спиране на развитието на много антидопингови организации. Проектът ще даде възможност за частично
възстановяване на техния капацитет. Той ще помогне на антидопинговите организации да увеличат дейностите си,
включително икономическите, и да компенсират до известна степен евентуалното намаляване на приноса на
правителствата за тяхното развитие.

PP 07 21 02

Пилотен проект – Европейска обсерватория на наративите за борба с дезинформацията след COVID-19
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 200 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

300 000

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 21

(продължение)

PP 07 21 02

(продължение)
Забележки
Настоящата пандемия е не само безпрецедентна заплаха за живота и благосъстоянието на гражданите на Съюза. Тя е
също така значително предизвикателство за крехката мрежа на доверие, която свързва гражданите с техните държави и
със Съюза. Предлаганата обсерватория ще разглежда промените в наративите относно Европа и националната държава
по време на пандемията от COVID-19 и след нея, като предоставя основни препоръки за ефективна комуникация и за
защита от кампаниите за дезинформация.
Наличието и качеството на информацията са от решаващо значение за ефективното функциониране на обществото,
особено в период на криза. Понастоящем в обществата се разпространява много невярна информация относно
COVID-19, особено чрез социалните мрежи. Една от основните стратегии за борба с фалшивите новини е тяхното
опровергаване — стратегия, която се позовава на фактите и на вече приети теории. За съжаление съществуващите
стратегии за опровергаване се оказват много неефективни, най-вече защото нямат въздействие върху хората, които
вярват силно в невярната информация.
Изследванията показват, че Twitter, YouTube, Facebook и други влиятелни социални мрежи осигуряват решаваща
подкрепа за международната мрежа за дезинформация (Smith and Graham, 2019). Подхранването на страх и хаос,
разпространяването на фалшиви новини и погрешното тълкуване на данните са по-силни от всякога (Fernández-Luque
and Bau, 2015). Социалните мрежи обаче предоставят не само нов набор от инструменти за разпространяване на
дезинформация, но и добро оръжие срещу нея.
Неотдавнашни изследвания показват важната роля на наративите при оформянето на съчетание от факти и информация,
което може лесно да бъде предавано в обществото, и по какъв начин изучаването на наративите може да бъде ключът
към по-добро разбиране за това как идеите се разпространяват в социалните мрежи и защо някои идеи надделяват.
Използването на тази методология за разбиране на потока от информация по време на епидемията от COVID-19 би
могло да бъде жизненоважно за намирането на различен начин за информиране на обществото и за противодействие на
дезинформацията и невярната информация.
С пилотния проект ще се създаде Европейска обсерватория на разпространението на наративите, която ще наблюдава и
анализира как се създават и разпространяват нови наративи в рамките на европейския обществен дискурс, ще
дешифрира емоционалните ценности, които ръководят успешните сред тях, ще картографира източниците и ключовите
участници, които активно разпространяват тези наративи, и ще разработи препоръки за ефективна комуникация и
политика.
Опирайки се на работата във връзка с финансираното от Комисията проучване на тема „Механизми, които определят
социалните мрежи и тяхното въздействие върху обществото“ – проект, разработен от Re-Imagine Europa и от Центъра
за изследвания на системния риск към Варшавския университет – обсерваторията ще идентифицира доминиращите
наративи чрез съчетаване на обработка на естествени езици и по-традиционни методи на квалитативната наратология.
Като използва усъвършенствани алгоритми и анализира най-представителните в качествено отношение примери, тя ще
установи доминиращите наративни модели и ще отговори на въпроси като: „По какъв начин настоящата криза оказва
влияние върху доминиращите модели, метафори и наративи, формиращи нашето възприятие за идентичност и
общество?“, „Изложени ли са на риск европейските ценности в една все по-поляризирана и агресивна информационна
екосистема?“, „По какъв начин външни участници манипулират европейския обществен дискурс, за да сеят раздор и
разцепление в обществото?“, „Какви са ценностите и наративите, които ни обединяват и разделят?“ и „Как нашите
различни ценностни системи и опит оформят развитието на европейската идентичност?“
Да си припомним думите на Лудвиг Витгенщайн: „Светът, който виждаме, се определя и осмисля от думите, които
избираме. Накратко, светът е това, което правим от него.“
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Обсерваторията ще се координира със съществуващите европейски проекти и инфраструктури, включително
Европейската обсерватория за цифровите медии (EDMO) и SoBigData++, за да се гарантира, че няма дублиране на
усилията и че се предоставят ресурси за подкрепа на работата по проучвания и научни изследвания и за използване на
наличните инфраструктури и техническа подкрепа. Проектът ще подкрепи действия на национално и
многонационално равнище, насочени към откриване и анализ на кампании за дезинформация, свързани с COVID-19.
Резултатите от пилотния проект ще бъдат предоставени на други европейски и национални проекти и ще осигурят
обмен на най-добри практики и препоръки за ефективна комуникация.

PP 07 21 03

Пилотен проект — Интегрирана инициатива за реагиране при трансгранични кризи

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 600 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

400 000

Забележки

I. Контекст

Кризата, предизвикана от COVID-19, поражда изключителни предизвикателства не само за междудържавните
отношения, но и за отношенията между съседни територии, разделени от националните граници. Тя оказа дълбок
натиск върху трансграничните региони, които представляват 40% от територията на Съюза, както и върху
трансграничните работници, които наброяват 2 милиона души.

В същото време кризата разкри липса на сътрудничество и координация отвъд националните граници, както и силната
взаимозависимост на граничните зони, считани за функционални зони. Дадено решение от едната страна на границата
оказва пряко въздействие върху другата страна на границата.

В началото на 2020 г. кризата предизвика, първо, некоординирано затваряне на границите, както и редица неоказващи
съдействие действия, както на публични, така и на частни субекти. Докато някои държави членки решиха да затворят
изцяло своите граници, други драстично намалиха броя на граничните контролно-пропускателни пунктове, за да
забавят разпространението на COVID-19. Въпреки че свободното движение на хора и стоки е крайъгълен камък на
единния пазар, кризата, предизвикана от COVID-19, възпрепятства прилагането на този основен принцип. Забраните
или контролът по границите поставиха трансграничните работници, основно в сектора на здравеопазването, но също
така и в секторите на строителството, селското стопанство или транспорта, в тревожно положение. Затварянето на
границите оказа силно отрицателно въздействие върху трансграничните граждани, местната икономика,
предприятията, транспорта на стоки от първа необходимост и трансграничните обществени услуги (образование,
здравеопазване). В някои градски региони или дори държави като Люксембург, където здравната система зависи силно
от трансграничните работници, прекъсването на трансграничните транспортни връзки създаде сложни ситуации.
Положението оказа въздействие и върху доверието между партньорите през границите, което е изграждано с години и
което е от съществено значение за трансграничното сътрудничество.
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Въпреки дългогодишното институционализирано (Interreg) и неформално сътрудничество между граничните региони,
съществуващите отношения не винаги успаха да осигурят възможност за ефикасен и бърз отговор за справяне с
избухването на подобна криза. Съществуващите трансгранични структури като Европейската група за териториално
сътрудничество рядко са участвали в изготвянето или прилагането на спешни мерки въпреки познанията си за
функционирането на административната и политическата организация от двете страни на границите.

Въпреки това кризата, предизвикана от COVID-19, създаде и условия за развитието на нови форми и инициативи за
трансгранично сътрудничество, особено по отношение на сектора на здравеопазването. Няколко съседни на Гранд
Ест (Франция) региона показаха солидарност, като приеха стотици пациенти в отделенията си за интензивно лечение и
покриха разходите за болничния трансфер. В трансграничната агломерация Гориция (Италия) – Нова Горица
(Словения), въпреки че граничните проверки бяха възстановени, кметовете на двата града продължиха да си
сътрудничат и да обменят информация във връзка с общата извънредна ситуация. По този начин благодарение на
ежедневно подаваната от кмета на Гориция информация Нова Горица беше в състояние да се подготви по-добре за
положението и да приеме по-бързи мерки за запазване на броя на заразените в Нова Горица по-нисък, отколкото в
останалата част на Словения. Трансграничната болница в Серданя (Испания – Франция) беше облагодетелствана от
факта, че принадлежи към две различни системи на здравеопазване, вследствие на което бяха осигурени безпроблемни
доставки на маски и лекарства и се задълбочи сътрудничеството с по-големи болници от двете страни на границата
(Барселона и Перпинян), в които има отделения за интензивно лечение. Около Женева беше въведена нова винетка за
трансгранични здравни работници и специални ленти за движение по пътя, за да се ускори преминаването на
границите на тези важни работници. Тези нови форми на сътрудничество разкриха творческия потенциал и
способността за укрепване на трансграничното сътрудничество.

Трансграничните територии са уникални лаборатории за териториално сближаване и европейски политики. Опитът на
граничните региони по време на разрастващата се криза, предизвикана от COVID-19, нагледно показа силната
необходимост от нови решения, които да позволят на трансграничните територии да управляват подобни извънредни
ситуации. Същевременно кризата е възможност за насърчаване на нов модел на „съвместно развитие“ за интегрирани
трансгранични региони чрез подобряване на съществуващите инструменти за многостепенно управление и чрез
укрепване и създаване на нови трансгранични публични услуги.

II. Цели

Общата цел на този пилотен проект е да се подобри животът на гражданите в граничните региони чрез подкрепа за
по-интегрирани и функционални трансгранични зони. Граничните региони са много силен и видим пример за
непосредствените последици от кризата, предизвикана от COVID-19. Възстановяването на граничния контрол
възпрепятства цялата екосистема. Поради това, въз основа на задълбочен анализ на опита на граничните региони по
време на избухването на COVID-19, този пилотен проект има за цел да помогне на граничните региони да се справят
по-добре с бъдещи кризи и да насърчават нов модел на разработване на публични политики, включително обществени
услуги, в граничните региони въз основа на съвместното развитие и чрез подобрено многостепенно управление.
Следователно пилотният проект съчетава краткосрочен и средносрочен подход за предоставяне на специалистите и на
лицата, отговарящи за вземането на решения, на конкретни инструменти и методология, които могат да бъдат пряко
претворени в действителност, осезаеми за гражданите и приложими на всички европейски граници.

III. Очаквани резултати

1. Задълбочена оценка на управлението на кризата, предизвикана от COVID-19, във всички европейски гранични
региони.
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Тази оценка ще даде цялостна представа за реакцията и липсата на реакция на кризата в граничните региони и за
последиците от това. Това предполага събирането на данни и конкретни примери за трудностите, пред които бяха
изправени граничните региони по време на кризата, за въздействието върху различните сектори и за инициативите за
сътрудничество, възникнали в отговор на кризата. Тя следва също така да анализира ролята на съществуващите
трансгранични структури в управлението на кризата. Тази оценка ще позволи на Съюза обективно да измери разходите
за отказа от сътрудничество. Чрез събиране на практически и статистически данни (трансгранични функционални
градски райони и др.) анализът следва да посочи също силната взаимозависимост на граничните територии, и следва да
покаже, че прилагането на некоординирана мярка от едната страна на границата оказва въздействие върху другата
страна на границата. На последно място, следва да се посочи двойният характер на границите: граници на суверенни
държави, гарантиращи сигурността на техните граждани; и местни райони, където хората живеят. Това изисква
установяването на добро многостепенно управление на границата, съвместно с местните участници.
2. Платформа за картографиране на трансграничните обществени услуги, пречки и решения с оглед на трансграничното
сътрудничество.
Платформата следва да има силен оперативен аспект, като събира информация относно обществените услуги в различни
сектори в граничните региони (здравеопазване, правосъдие, икономика и др.). Това ще помогне за установяване на
пропуските, потребностите и съществуващите структури, за да се улесни по-доброто интегриране на граничните
региони. Тази платформа следва да се основава на вече извършената работа във връзка с трансграничните обществени
услуги, по-специално по отношение на трансграничните обществени услуги в областта на гражданската защита и
управлението на бедствия. Ако се вземе за пример секторът на здравеопазването, платформата може също така да
събира информация за капацитета на съществуващите обществени услуги в сектора на здравеопазването, като
картографира основните контакти през граница и предоставя информация за болниците. Освен това тази онлайн
платформа ще осигури преглед на пречките и на съществуващите решения за трансгранично сътрудничество в различни
области. Тя следва да се възползва от опита, придобит по време на изпълнението на други инициативи, например
проекта „b-solutions“. Следва да се определят условията за обезпечаване на актуализирането на платформата въз основа
на европейска мрежа.
3. План за действие за улесняване и систематизиране на солидарността между съседни региони.
Чрез този механизъм граничните региони следва да бъдат по-добре подготвени да реагират бързо при различни видове
кризи (пандемия, околна среда, сигурност, природни бедствия, миграция, терористични нападения и др.), които
оказват въздействие върху границите и изискват координирани действия на националните и местните органи.
Въз основа на поуките, извлечени от предизвиканата от COVID-19 криза и от съществуващите трансгранични
механизми, проектите по Interreg, в областта на гражданската защита, следва да се разработи модел на протокол в
случай на криза, за да се гарантират свободното движение на трансгранични работници и основни стоки, социална
закрила, хармонизирана комуникация и др. Този протокол за действие с участието на национални и местни органи
следва да ръководи, стъпка по стъпка, действията на лицата, отговарящи за вземането на решения. Протоколът следва
да включва разработването на нови инструменти, например разрешение за преминаване за пограничните работници,
което да се признава от съответните съседни региони.
4. Стимулиране на потенциала на граничните региони чрез съвместно развитие, трансгранично териториално
устройство и многостепенно управление.
Избухването на COVID-19 показа, че в много случаи социално-икономическата трансгранична взаимозависимост не се
обслужва чрез системно и последователно сътрудничество между публичните органи през граница. По тази причина
управлението на трансграничните региони изисква многостепенно управление, тъй като тези региони са дълбоко
взаимосвързани и споделят общи интереси. Подходът на съвместното развитие следва да ръководи изготвянето на
публични политики за сътрудничество, включително общо териториално устройство и развитието на обществените
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услуги в различни сектори (здравеопазване, мобилност, образование и др.), в т.ч. устойчива система за финансиране на
трансгранични инвестиции и управление. Това следва да включва въпроси като социалния и фискалния статут на
трансграничния труд (включително дистанционната работа и др.), който се оказа от съществено значение по време на
кризата. Това предполага стабилен и постоянен диалог между лицата, определящи политиките, от различните равнища
на управление с участието на трансгранични институции. Днес съществуват много политически структури за
граничните региони, които насърчават политическия диалог. Въпреки това избухването на COVID-19 показа, че
съществуващите структури се затрудняват да реагират бързо. Парадоксално е, че интегрираните в най-голяма степен
гранични региони изпитаха затруднения да координират съвместен отговор. Естествената реакция на тези региони беше
да затворят границите, докато ефикасна реакция щяха да бъдат координираните действия. Въз основа на примера на
френско-германския комитет за трансгранично сътрудничество, създаден с Договора от Аахен, подобна политическа
платформа би могла да се възпроизведе на всички граници на Съюза и да има три задачи:
1. събиране на данни за трансгранична интеграция и потоци, анализ на ролята на съвместните инвестиции и на
трансграничните обществени услуги.
2. работа по премахването на правни и административни пречки пред сътрудничеството чрез различни механизми
(двустранни споразумения, механизма за преодоляване на правните и административните пречки, конвенции и др.) с
участието и на местните и националните органи.
3. съвместно разработване на обща стратегия за приоритетни проекти, включително обществени услуги. Тази
политическа платформа следва да разглежда и да действа по въпроси от широк кръг от сектори, които са от основно
значение за развитието от двете страни на границата.
В контекста на кризата, предизвикана от COVID-19, подобни политически платформи следва също така да отговарят за
координиран план за трансгранично многостепенно управление на кризи, които засягат трансграничните региони.

PP 07 21 04

Пилотен проект — Проучване на самотата с акцент върху психичното здраве
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 000 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки
Научни данни от целия свят сочат, че самотата, липсата на мрежи за подкрепа или на комуникационни умения имат
последици за здравето (физическо и психическо) и социални последици за отделните хора, както и икономическо
въздействие върху трудоспособността на хората и социалните взаимовръзки. Самотата има много симптоми (напр.
депресия), които понякога могат да бъдат лекувани от медицината, но основните причини за проблема остават
неразрешени. Последиците от самотата получиха широкомащабен израз по време на кризата във връзка с COVID-19,
като доказаха отрицателното въздействие на изолацията върху социалното сближаване и психичното здраве.
Въздействието на самотата и COVID-19 ще повлияят значително върху демографията на Европа не само от гледна точка
на здравето и социалните връзки, но и върху икономиката чрез производителността.
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В условията на бързо развиващ се и променящ се свят, с често повече виртуални, отколкото физически контакти,
особено по време на ограничителни мерки, самоизолация или карантина, със застаряващо и разнообразно в културно
отношение население и със сложни изисквания по отношение на уменията на работниците и служителите, все
по-голям брой хора се чувстват изоставени. Индивидуалността в обществото води до изолация и с времето се превръща
в самота. В малкото държави, в които са проведени изследвания на самотата преди кризата, предизвикана от
COVID-19, около 80% от населението заявяват, че се чувстват самотни от време на време, и устойчиви 10 — 13% —
че се чувстват самотни постоянно. Не само възрастните хора, но особено младото население, са силно засегнати, като
стойностите са най-високи при хората в ранна юношеска възраст. Понастоящем малкото съществуващи проучвания
използват различни критерии, различни възрастови групи и определения. На равнището на Съюза се проведоха
няколко инициативи с малък мащаб:

Кратък преглед на политиките на тема „Loneliness – an unequally shared burden in Europe“ (Самотата неравномерното разпределение на тежестта в Европа), представя доказателства и данни по темата.

С проекта VulnerABLE се цели по-добро разбиране на това как най-добре да се подобри здравето на хората, живеещи в
уязвими ситуации в условия на изолация, да се набележат и препоръчат основани на факти политически стратегии,
както и да се повиши осведомеността за констатациите и да се подкрепи изграждането на капацитет в рамките на
държавите членки.

През септември 2019 г. в Германия се проведе партньорска проверка с участието на няколко държави членки, насочена
към проекти, мерки и стратегии за справяне със социалната изолация, самотата и социалното изключване в напреднала
възраст.

Европейското проучване за качеството на живот, в което се предоставя информация за самотата, наред с другото,
предстоящия доклад относно „Живота, работата и COVID-19“.

Въпреки че тези дейности предоставят различни и частични перспективи за самотата, е очевидно, че е необходимо
всеобхватно проучване, използващо сравними данни, за да се получи по-пълна представа и да се осигурят ефективни и
устойчиви решения с участието на заинтересованите страни. По този начин проучването следва да осигури нова
добавена стойност, като същевременно се избегне дублиране.

Самотата и нейното трайно въздействие върху социалното изключване и психичното здраве, се срещат във всички
възрастови групи и при двата пола.В повечето държави самотата е по-тежка за мъжете, въпреки че данните са оскъдни.
Както изглежда разделението между Изтока и Запада и между Севера и Юга намира отражение и върху различията
между половете, като на Изток най-вече жените съобщават, че страдат от самота, докато в Западна Европа – повече
засегнати са мъжете.

Някои държави членки въведоха активни политики за борба със самотата на национално, регионално и местно
равнище. Множество инициативи бяха стартирани в рамките на благотворителни или телефонни проекти като
предлагане на жилища за смесени възрастови групи и срещи между възрастни хора в домашни условия. Ирландия
например има национален план за борба със самотата сред по-възрастните граждани. При все това липсва европейски
подход и различията между отделните държави членки са значителни. Наличието на европейска перспектива и на
мрежа и данни за целия Съюз са от решаващо значение за разбирането на самотата и на нейното въздействие върху
социалното изключване и психичното здраве на населението, за да може да се противодейства и да се намерят
конкретни решения заедно с регионалното и местното равнище.
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Пилотният проект
Пилотният проект има за цел да проучи и сравни настоящите национални и регионални политики за борба със
самотата, за да събере изчерпателни и съпоставими данни за целия Съюз, да анализира въздействието на кризата,
предизвикана от COVID-19, и да осигури съгласувано най-добри практики и препоръки за борба със социалното
изключване психичните проблеми, свързани със самотата.
Проектът е разделен на четири етапа:
1) В рамките на първия етап ще се извърши преглед на проучванията относно самотата и инициативите в тази област на
местно, регионално и (интер)национално равнище, както частни, така и публични. Тези инициативи ще бъдат
анализирани, за да се прецени до каква степен и в кои конкретни области те са подходящи за облекчаване на самотата
или за предотвратяването ѝ. Неразделна част от тази първа фаза ще бъде провеждането на всеобхватно проучване в
целия ЕС на въздействието на самотата въз основа на съществуващи и свежи данни, включително (дълготрайното)
въздействие на COVID-19, с разбивка по полов признак и като се отразят регионалните различия.
2) Вторият етап ще обедини всички тези инициативи в лесно достъпна, удобна за ползване платформа, която ще оказва
пряка подкрепа на заинтересованите лица и на засегнатите хора и ще предоставя информация относно пътни карти за
облекчаване на самотата.
3) Третият етап ще обедини (виртуално) участниците и заинтересованите лица, работещи по въпросите на самотата (
„пациенти“, организации, съюзи, благотворителни и доброволчески организации, лица, определящи политиките,
социални новатори). Среща на върха ще осигури възможност да се обсъдят аспектите, първопричините и симптомите на
самотата и нейното въздействие върху социалното изключване и психичното здраве, различни етапи и профили на
самотата (възрастови групи, пол, културни особености, местоположение и др.), за да се определи къде и кога започва
самотата, както и да се обсъди ролята на социалните мрежи и на цифровизацията (въздействие на враждебната реч
онлайн върху психичното здраве и др.).
4) Четвъртият етап ще бъде продължение на равнището на Съюза и ще включва представянето на най-добри практики и
препоръки за борба с проблемите в областта на социалното изключване и психичното здраве, свързани със самотата, въз
основа на резултатите от предходните етапи. Ще бъде направен ясен обзор на фокус групите и най-ефективните мерки,
краткосрочните и дългосрочните цели, както и преглед на групите от заинтересовани страни.
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Пилотен проект – Разбиране на стойността на европейското общество за видеоигри
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

450 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

112 500

Забележки
Широко разпространено е опасението, че технологичният напредък (особено в ерата на изкуствения интелект) би могъл
да създаде безработица. Въпреки че много работни места могат да бъдат загубени, ще бъдат създадени нови. Видеоигрите
преобразяват нашата култура и предефинират начините, по които младите хора консумират забавления. Видеоигрите
бързо се превръщат в най-важната и влиятелна среда на нашето време.
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Понастоящем в света има над 2,5 милиарда геймъри, които през 2019 г. са изразходвали 152,1 милиарда долара за
игри. Тези цифри нарастват годишно с темпове, близки до 10 %. В Европа 54 % от населението на Съюза играят
видеоигри, което се равнява на около 250 милиона играчи в ЕС, и средно на седмица времето има за игри е 8,7 часа.

Видеоигрите са не само засилващ се двигател на икономиката и културата, но и новата социална среда, в която хората се
събират по всякакъв повод: да се учат, да се свързват, да се изразяват, да споделят знания и опит и дори да започват нова
работа или икономически дейности.

Спортните видеоигри нарастват и започва да се конкурират с традиционните спортни събития. През 2019 г. над 100
милиона души са гледали световното първенство „Лига на легендите“, затвърждавайки го като не само най-популярния
електронен спорт, но и като една от най-популярните културни прояви в света.

Друг пример за силата на видеоигрите е Roblox, интерактивен блоков свят, даващ възможност на млади програмисти да
изкарват прехраната си, като създават и споделят игри в общност с над 120 милиона играчи. Roblox обяви, че неговата
седма годишна церемония за присъждане на наградите Блокси, организирана във виртуалния свят на Roblox, е
привлякла над 4 милиона едновременно играещи в разгара на шоуто и е събрала 100 000 щатски долара за
организации с нестопански цели.

При просто наблюдаване на фактите и на голямото въздействие, което видеоигрите вече имат върху сегашните
поколения, изглежда доста належащо нашите правителства и създатели на политики да придобият по-добра представа
за това явление и да оценят как Европа би могла да играе по-интелигентна и по-активна роля не само в използването,
но и в създаването на видеоигри.

Мерки и резултати

Този пилотен проект ще създаде интердисциплинарна европейска мрежа от експерти, мислители и лидери, желаещи да
споделят своята визия за стойността и потенциала на видеоигрите в бъдещето на нашето общество, нашата култура и
нашата икономика.

Мрежата ще провежда поредица от срещи за обмен със заинтересовани страни от ключови сектори и ще оказва влияние
на групи в области като политика, финанси, законодателство, образование, култура, наука и здравеопазване, като се
стреми да формулира европейска програма за видеоигрите.

За да се запази пълната независимост на всички обсъждания и заключения, важно е мрежата от самото начало да остане
встрани от влиянието на субекти и лобита. ръководени от търговски или икономически интереси. Това означава, че
членовете ще участват в личен план и няма да представляват конкретно дружество или организация.

Наблюденията и заключенията от всички тези срещи ще доведат до споделяне на доклади, които да насочват към
стратегически области на сътрудничество между сектора на видеоигрите и публичния сектор, особено на европейско
равнище, за да се насърчи разбиране на възможностите и предизвикателствата пред европейския сектор на видеоигрите.
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Пилотен проект — Постигане на бюджетиране, съобразено в по-голяма степен с равенството между половете, в
следващата МФР чрез оценка на въздействието по признак пол
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

60 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

15 000

Забележки
За да се реализират основните ценности на Съюза за насърчаване на равенство между половете, както и за прилагане на
стратегията за равенство между половете, публикувана от Комисията на 5 март 2020 г., е от съществено значение да се
извърши оценка на въздействието на бюджета по признак пол, за да се измери въздействието на новата многогодишна
финансова рамка на Съюза (МФР). Въпреки че стратегията за равенство между половете потвърждава ангажимента на
Съюза за бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и въпреки готовността на Комисията да „разгледа
въздействието на своите дейности върху равенството между половете и как да се измерват разходите, свързани с
равенството между половете, на програмно равнище в рамките на МФР за периода 2021—2027 г.“, в нея не са
включени конкретни бюджетни мерки за извършване на оценка на въздействието на бюджета по признак пол. Такава
оценка е необходима, за да се направи оценка на въздействието на бюджетните предложения върху неравенството
между половете и зачитането на правата на момичетата и жените.
Институциите на Съюза установиха необходимостта от бюджетиране, съобразено с равенството между половете, за
постигане на равенство между половете и бяха предоставени инструменти за това как Съюзът би могъл да извършва
бюджетиране, съобразено с равенството между половете (напр. ръководството за бюджетиране, съобразено с
равенството между половете, публикувано през 2016 г. от Европейския институт за равенство между половете).
Въпреки това Съюзът не прилага реално бюджетиране, съобразено с равенството между половете, в своята предстояща,
нито в своята настояща бюджетна рамка. Извършването на всеобхватна оценка на въздействието по признак пол е
изключително важна стъпка за прилагането на подхода на бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и
такава оценка трябва да бъде направена в началото на новата МФР.
Поради кризата в областта на общественото здраве вследствие на COVID-19 е от решаващо значение Комисията да
направи оценка на начина, по който жените и момичетата са били и ще продължат да бъдат засегнати от кризата, и да
гарантира, че в новата МФР се вземат под внимание техните специфични потребности, особено по отношение на
достъпа им до здраве, а също така и до социалната закрила, образование и икономически възможности.
Ето защо този пилотен проект предлага да се предприемат следните действия:
– установяване на данни с разбивка по пол и възраст, необходими за измерване на въздействието на политиките и
програмите на Съюза върху жените и момичетата;
– събиране на такива дезагрегирани данни, когато има пропуски в знанията;
– извършване на самата оценка на въздействието на бюджета по признак пол;
– въз основа на оценката на въздействието на бюджета по признак пол определяне на програмите с трансформиращ
ефект за равенството между половете или обратно, които биха могли косвено да задълбочат неравенството между
половете;
– адаптиране на новите програми на МФР, за да се гарантира, че те са с трансформиращ ефект за равенството между
половете;
– създаване на първоначални основания за последваща оценка на въздействието върху равенството между половете на
програмите на МФР през 2027 г.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1527
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 21

(продължение)

PP 07 21 07

Пилотен проект — Карти за плащане по електронен път (Е-pay) с гарантиран основен доход (Basic Income Guarantee)
за маргинализирани лица: иновативен финансов инструмент и инструмент на политиките за насърчаване на
по-ефективно изплащане на социални обезщетения на хората в крайна бедност
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

2 000 000

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

500 000

Забележки
Първоначално положение:
Според проучване на Агенцията на Европейския съюз за основните права за 2016 г. за положението на малцинствата и
дискриминацията 80% от ромите са изложени на риск от изпадане в бедност (86% в България, 58% в Чехия, 70% в
Румъния, 87% в Словакия). Този процент е много по-висок от общия процент на бедност в Съюза от 24% (40% в
България, 13% в Чехия, 39% в Румъния, 18% в Словакия). Бедността е особено висока сред ромите, живеещи в
маргинализирани общности, по-специално в Словакия, България, Румъния, Унгария и Чехия. Освен това ромите са сред
най-силно засегнатите от дългосрочна бедност и от възпроизводство на бедността между поколенията.
Данните от съвместно проучване от 2011 г. на Световната банка, Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и Комисията
показват, че една трета от ромските деца си лягат гладни поне веднъж месечно поради липса на достатъчно храна.
Лишенията в ранна детска възраст оказват значително влияние върху шансовете и траекториите на живота на хората на
по-късен етап.
Бедността не означава само липса на доходи и материални блага, тя е свързана и с изпадането в неравностойно
положение по много други начини. Материалната бедност често се съчетава с неравностойно положение по отношение
на (или изключване от) достъп до образование, заетост, здравеопазване, социални грижи и жилищно настаняване,
както и от, което е по-важно, социални отношения и мрежи. Освен това съществува силна взаимозависимост между
бедността и пространствената сегрегация, която допълнително ограничава достъпа до такива материални блага, умения
и социални придобивки. Тя намалява шансовете за сигурен поминък и така води до абсолютна бедност и социално
изключване.
Възприятието, че индивидът носи отговорност за бедността си и че бедността сред ромите е въпрос на етническа
принадлежност или етническо малцинство не отчита, че бедността е сложно многоизмерно явление, което се дължи на
множество фактори. Много от тях са извън контрола на индивида и всъщност са свързани с по-широки промени в
социалната политика и управлението. Ясно е обаче, че лицата, изключени от пазара на труда, са най-застрашени от
бедност.
Политиките за социална закрила, създадени в рамките на новото политическо устройство в държавите от Централна и
Източна Европа, които до голяма степен се основават на оценка на доходите и изплащане на социални обезщетения,
досега не са довели до измъкването на дългосрочно бедните, включително ромите, от бедност. Държавната подкрепа се
предоставя под формата на социални обезщетения, които служат за покриване на основни жизненоважни потребности,
грижите за децата и жилищното настаняване или за подпомагане на трудовата дейност. Въпреки това съществуват
значителни ограничения, произтичащи от начина, по който системата е устроена, когато става въпрос за
едновременното запазване на достойнството и осигуряването на достъп до по-широк набор от блага и предоставянето
на съобразена с нуждите подкрепа и стимули за хората успешно да преодолеят бедността и начина на живот, свързан с
нея.
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Това намалява ефективността на помощта и с времето води до следните по-забележими симптоми:
- Социално изключените общности често се заселват в свободни зони, собственост на държавата или общините, и
по-рядко на частна земя, които са неподходящи за жилищно ползване или са твърде отдалечени от градската мрежа.
Това има преки последици както за качеството на жилищните условия, така и за достъпа до възможности за стабилна
заетост. Повечето роми и уязвими хора се наемат предимно за временна, несигурна и неофициална работа.
- В допълнение към доходите от сезонна заетост и често нерегистрирани трудови дейности, много ромски домакинства
разчитат на обвързани с материалното състояние социални обезщетения, предоставяни на големи семейства и
граждани, без финансови средства. Поради лошите икономически условия и условия на живот и липсата на финансова
грамотност ромите често изразходват доходите си от работа и социални обезщетения през първите дни на месеца и не
са в състояние да посрещат основните си потребности през останалата част от месеца.
- Животът в условия на постоянен недостиг има и съществени психологически последици и понякога води до
зависимости и пристрастявания, които засилват несигурността и неспособността да се вземат ефективни решения или
да се планира в дългосрочен план (или дори за месец напред).
- Повечето ромски домакинства нямат достъп до финансови услуги, имат ниски нива на спестявания и ограничени
познания по ефективно управление на финансите на домакинствата. Вследствие на това ромите често задлъжняват и
стават жертва на лихвари, което ги вкарва в порочен кръг, водещ до все по-голяма бедност.
Усилията за насърчаване на приобщаването на ромите, без да се осигури система за разпределение на социалните
обезщетения, която да е „подходяща за целта“ и без наличието на финансови услуги, пренебрегват значително
препятствие, което може да бъде преодоляно сравнително лесно.
Понастоящем съществува остра необходимост от допълнителни корекции и пилотни експериментални модели за
преразпределение на социалните обезщетения и ефективна подкрепа, за да се отговори на нуждите на уязвимите хора
по един многоизмерен начин. Започвайки с цялостен личностен подход и преминавайки към различните области на
живота.
Пилотният проект има за цел преодоляването на представите за бедността само като за преходно или зависещо от
индивида явление, дължащо се на недостатъци на индивида или на групата. Той изхожда от разбирането, че бедността
и маргинализирането са и социални проблеми, към които трябва да се подходи и от перспективата на системите, както
и от намерението да се запази достойнството на тези, които получават помощ. Това включва и презумпцията, че
бедните често най-добре могат да решат за какво да изразходват средствата, с които разполагат (която се подкрепя от
икономически изследвания и данни от повторени във времето изследвания), но че те също така следва да бъдат
подпомагани и овластявани по редица допълнителни начини.
Освен това настоящата криза, породена от коронавируса, е важна повратна точка, показваща опасността от реакции,
които разкриват или произвеждат разделения в обществото между тези, които са защитени, и тези, които не са. Тя ни
подтиква да търсим нови универсални решения с по-широк и по-задълбочен обхват, както за смекчаване на
последиците от кризата, така и за подготвеността ни за промените в икономика и света на труда след нея и в
по-дългосрочен план.
Необходимо е експериментиране с иновативни финансови инструменти и инструменти на политиките, които да
проправят пътя към по-ефективно осигуряване на благосъстоянието и инвестиции в подкрепа на по-добрите резултати
за маргинализираните хора. Така пилотният проект ще обедини различни елементи и ще има за цел:
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- да се подкрепи експериментирането в областта на социалните политики чрез предоставяне на социални обезщетения,
съчетани с прогресивен пакет от стимули, чрез карти за плащане по електронен път (e-рау);
- да се подкрепи овластяването, по-специално чрез стратегии за предприемачество и възстановено чувство за собствено
достойнство и способност сам да определяш своята съдба, за преодоляване на социалната изолация, произтичаща от
дългосрочна бедност
Използването на финансовото приобщаване за предоставяне на достъп на ромите до основни и жизненоважни услуги е
не по-малко важен компонент на приобщаването на ромите от заетостта, жилищното настаняване, здравеопазването
или образованието. Домакинствата, които имат достъп до основни финансовите услуги и основни познания за тях,
както и спестовни сметки, е по-вероятно да използват социалните обезщетения по по-продуктивен начин.
Създателите на политики в сътрудничество с ръководителите на проекта могат да обвържат финансовото приобщаване и
подкрепата за развитие на собствена стопанска дейност с резултатите в областта на човешкото развитие.
Пилотният проект:
Целта на пилотния проект е, като се зачитат компетенциите и отговорностите на държавите членки при определянето и
организирането на системите им за социална закрила, включително начина, по който се изплащат социалните
обезщетения, да се изпробва алтернативен механизъм за изплащане на социалните обезщетения, като те се изплащат на
седмична основа в карти за плащане по електронен път (e-рау), в съчетание с постоянно развитие на способностите чрез
обучение по предприемачество и личностно развитие и обучение по финансова грамотност.
Схемата за гарантиран основен доход (Basic Income Guarantee (BIG)) е замислена като комбинация от съществуващото
социално подпомагане и пакет от градирани стимули, които биха могли да предвиждат допълнителни преводи за
отделни лица, проявяващи инициатива в техния личен и обществен или социален живот. Тя ще бъде съчетана с мерки,
които спомагат за изграждането на капацитета на отделните индивиди да се (ре) интегрират пазара на труда. Подобно
на стъпалата на стълба, това би могло да позволи на отделния индивид и семейството да поемат нещата в свои ръце и
постепенно да се изкачат над кръговете на бедността.
Пилотният проект ще подкрепи пряко експериментирането в областта на политиките чрез изпробването на
алтернативен подход към разбирането на причините за бедността и справянето с тях:
- Сигурност - животът в недоимък и лишения оказва психологически натиск и стеснява мисловния хоризонт на хората,
живеещи в лишения, и така ги възпрепятства да планират дългосрочно или да вземат по-добри решения в настоящия
момент. Това налага експериментиране с намаляване на обвързаните с условия плащания, за да се създаде чувство на
по-голяма сигурност, съчетано с допълнителни плащания за стимулиране на личната инициатива и оказване на
подкрепа на хората при поемането на отговорност за собствената им съдба.
- Разширен набор от блага — акцентиране върху бедността като нещо повече от проблем, свързан с разпределението или
материалното благосъстояние, осъзнаване на връзката ѝ със социалната изолация и достъпа до набор от „блага“
(материални, свързани с придобиването на умения, социални и граждански), за да се даде възможност на
домакинствата да се стремят към нови и по-стабилни стратегии за осигуряване на препитание.
- Рисков капитал за човешко развитие — инвестиране в хората като алтернативен подход на осигуряването на
обезщетения; което представлява нов начин за инвестиране в човешките способности (както се прави в предприятията),
и проникване в различни социално-културни среди.
Във връзка с първото, експериментирането в областта на политиките се базира върху многонационални проучвания,
които показват, че бедните хора, които получават необвързани с условия социални плащания, не харчат парите си за
задоволяване на желания, а по-скоро за неща от първа необходимост.
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Във връзка с второто, то ще помогне на получателите на социални плащания, особено на уязвимите и социално
изключените общности, да изберат различни стратегии за препитание, за да излязат от порочния кръг на бедността и
задлъжнялостта. То също така ще създаде условия за икономическо развитие и за подобряване на жизнения стандарт
на най-бедните.
Ще бъдат използвани новаторски финансови инструменти в подкрепа на финансирането на увеличеното изплащане на
помощи чрез съчетаване на публични и частни (предимно благотворителни) ресурси за по-добри социални резултати.
Този пилотен проект е част от усилията на Съюза за:
подкрепа на социалните иновации и на нови, цялостни подходи за предоставяне на социални услуги, овластяване на
групите в неравностойно положение и предоставяне на решения, водещи до промени и справяне с ключови социални
предизвикателства, и по-специално приобщаването на ромите;
стимулиране на междусекторното сътрудничество и партньорствата за социално въздействие (публично-частни
партньорства и гражданско участие) като нов начин за създаване на обществена стойност;
тестване на използването на нови финансови инструменти и смесена подкрепа (финансови инструменти, безвъзмездни
средства и изграждане на капацитет) за проекти със значими социални вторични ефекти;
в по-дългосрочен план подкрепа за развитието на пазара на социални инвестиции и интервенции за социално
въздействие чрез изпробване или усъвършенстване на модели, които биха могли да бъдат разширени в цяла Европа.
Дейности:
Пилотният проект ще проучи как иновативни, насочени към постигането на въздействие подходи биха могли да
допринесат за подобряване на ефективността на социалните политики, които понастоящем се основават на социални
плащания, обвързани с доходите, чрез преминаване към система, основана на интелигентно активизиране. Този подход
би намалил също така административните разходи, свързани със сегашната система на изплащане на социални
обезщетения на маргинализираните ромски общности; и би увеличил ефикасността на публичните разходи в
дългосрочен план.
Пилотният проект ще тества и разработва иновативни решения в рамките на общоевропейски подход, включващ
множество страни, който би могъл да бъде допълнително повторен и разширен с цел получаване на подобрени
устойчиви резултати и повишаване на общественото благосъстояние в ЕС.
Пилотният проект ще включва следните елементи:
Подобрен механизъм за изплащане на социалните обезщетения, който ще бъде приложен в няколко държави членки с
голяма концентрация на роми; 500 получатели на държава членка.
- Относно съществуващите социални обезщетения:
- изплащат се лично (на седмична основа): всеки мъж и всяка жена ще получават социални обезщетения, които ще се
изплащат директно на тях, а не на „главата на домакинство“. Индивидуалното изплащане е основен феминистки
принцип, с който системно се злоупотребява във всички системи за социална сигурност през миналия век;
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- изплащат се без обвързване с условия; от получателите не следва да се изисква да изразходват средствата по какъвто и
да било конкретен начин. Вече съществуващите условия в националното законодателство, като например обвързването
на изплащането на социални обезщетения със задължително посещаване на училище от децата, ще трябва обаче да
бъдат спазени като условие за допълнителни стимули;

- без възможност за отнемане: по време на изпълнението на пилотния проект социалните обезщетения няма да могат да
бъдат отнемани. Допълнителните насърчителни плащания, надхвърлящи тази сума, ще бъдат обвързани със специфични
елементи и дейности в градация (напр. ще бъдат свързани с посещаването на детска градина, социални и работни
дейности, като постепенно се осигуряват стъпала по пътя, извеждащ от бедността и зависимостта);

- ще се изплащат чрез карти за плащане по електронен път (e-рау), свързани с банкова сметка без разходи или с ниски
разходи за обслужване.

- Изграждане на капацитет и способности чрез овластяване и обучение за саморазвитие, професионално обучение,
курсове за икономическа и финансова грамотност. В допълнение към необходимостта от подобряване на финансовата
грамотност на семействата, проектът ще има за цел също така насърчаването на подход, обвързващ финансовите
стимули с участие в мерки за активно приобщаване, които ефективно водят до заетост и овластяване.

- Предоставяне на микрокредити за лични проекти, целящи подобряване на условията на живот (незадължително).

- Ангажиране на всички заинтересовани страни (национални, регионални и местни органи, финансови институции,
работодатели, организации с нестопанска цел и др.).

Допринасяйки за целите на Плана за действие за прилагането на Европейския стълб на социалните права, пилотният
проект ще бъде също така тясно съгласуван с плана за действие на ЕС „Силна социална Европа за справедливи
промени“, Европейския семестър, както и изпълнението на инициативата на ЕС за равенство и приобщаване на ромите.

Той би могъл да се изпълни чрез механизъм за договаряне на социалните резултати.

След като бъде изпробвам на редица места с големи ромски общности, моделът би могъл да вдъхнови реформи в
социалните системи на България, Чехия, Румъния, Унгария, Словакия и други държави.

PP 07 21 08

Пилотен проект – Медийно представителство и приобщаване на бежанците и мигрантите

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

500 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

125 000

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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Забележки
Медийното представяне/представителство и видимостта на уязвими групи като мигрантите и бежанците продължават да
бъдат съвсем слаби в традиционните медии навсякъде в Европа. Миграцията и движенията на бежанци са глобални
въпроси, чието въздействие засяга Европа на местно и национално равнище и на равнището на Съюза. Преди кризата с
управлението на миграцията от 2015 г. мигрантите и бежанците почти не присъстваха в традиционните медии.
Дезинформация и стигматизиране се наблюдават предимно на национално равнище, а не на равнището на Съюза, но
въздействието от тях се усеща в много по-голям мащаб. След 2015 г. медиите започнаха да използват проблеми,
свързани с миграцията, за да подхранват негативна, антиевропейска и националистическа реторика в държавите
членки, като създадоха опасни прецеденти за промяна на общественото мнение и даже повлияха на някои изборни
резултати, като оставим настрана предизвикателствата, свързани със солидарността на Съюза.
Информацията за медийното представителство на мигрантите и бежанците не е изобилна, но има многобройни
примери, събрани и представени в литературата. Специалното проучване на Евробарометър № 469 г. за 2018 г.:
„Интегриране на имигрантите в Европейския съюз“ представя пред общественото мнение факти и цифри, които внасят
яснота по отношение на изкривените представи и възприятия относно миграцията, насърчавани в Съюза. В медиите
рядко се канят или цитират бежанци и мигранти от различен произход. Те биват сочени с прост, но рядко биват
изслушвани. Вземат се решения от тяхно име, в които те рядко участват. Описвани в медиите по предимно
стигматизиращ начин: като опасни аутсайдери, като жертви, като престъпници, като лица, които ще заемат вашите
работни места — гледните точки и мненията на мигрантите и бежанците в повечето случаи отсъстват от традиционните
медии.
Пилотният проект има за цел да обърне внимание на тези повтарящи се проблеми, като популяризира и инвестира в
приобщаващи медии в Европа, в които се вземат под внимание тези гласове. Неговата цел е да промени настоящите
послания и да разруши стигматизацията в медиите относно мястото и ролята на бежанците и мигрантите в
европейските общества и общности. Той ще даде възможност техните гласове да бъдат интегрирани в общия медиен
дискурс и в цифровите платформи. Ще гарантира, че неевроцентричните гледни точки и визии на хората, идващи от
извън Европа, но имащи отношение към идеята за Европа, ще проникнат във и ще станат неразделна част от
европейския медиен дискурс. Ще допринесе за ценностите на недискриминацията, многообразието, справедливото
приобщаване на новодошлите – бежанци и мигранти – в европейските медии. Това ще помогне за справяне с
дезинформацията и поляризиращия медиен дискурс чрез сътрудничество и развиване на умения. Пилотният проект ще
включва граждани на Съюза, създатели на политики на местно, национално и европейско равнище, медии (обществени,
национални и международни), мигранти и бежанци, професионални и граждански платформи и заинтересовани страни,
ангажирани по темата.
Ключови действия:
1) Картографиране и проучване на съществуващите добри практики (политики, правни основания, инструменти,
програми и др.), свързани с приобщаващи медии, и тяхното разпространение в целия Съюз чрез конференция на
експерти, дейности с участието на множество заинтересовани страни и публикации (онлайн и офлайн).
2) Разработване на конкретни препоръки за интегриране на приобщаващ медиен дискурс и комуникация в програмите
на Съюза.
3) Разширяване и доразвиване на съществуващите добри практики и общност на знанието във всички държави членки с
цел включване на моделите на успешно приобщаване и етични медии, с участието на медиите, обществените радио- и
телевизионни оператори, Европейския съюз за радиоразпръскване и др.
4) Насърчаване на обмена на професионални знания и взаимното обучение на журналисти за съобщаване на
чувствителни въпроси.
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5) Създаване на нови практики за сътрудничество, взаимно обучение и професионално обучение за новодошлите
(бежанци и мигранти) с цел насърчаване на техните критични медийни и интернет подходи, знания, умения и
потребление; предоставяне на умения и инструменти за промяна на начина, по който се създават и разпространяват
новини.

6) Допълване на съществуващите и разработване на нови инструменти за справяне с дезинформацията, насочена към
бежанците и мигрантите, и даване на възможност за по-тясно сътрудничество между проверителите на факти и
изследователите относно начините за формиране на положителни послания за миграцията. Работа в тясно
сътрудничество с Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO) за анализиране на явлението дезинформация и
за разработване на съвместни решения.

PP 07 21 09

Пилотен проект — Временни граждански асамблеи: преобразуване на обществения консенсус в начин на действие и
утвърждаване на най-добри практики за по-активно участие на гражданите в обществения живот в ЕС

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

2 000 000

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

500 000

Забележки

Броят на съществените кризи, които Съюзът претърпя, показва, че той трябва да осигури по-активно участие на
гражданите в действия „от долу нагоре“. Гражданските асамблеи са процеси на съвещателна демокрация, които
обединяват представители на обществото с разнообразен произход с цел обсъждане и предоставяне на съвети във
връзка с конкретни обществени предизвикателства. Въпреки че в миналото бяха провеждани диалози с гражданите на
Съюза, тези временни асамблеи ще бъдат рядък шанс за гражданите да поемат инициативата от своите представители и
сами да търсят решения на проблемите. Ако е правилно формулиран, гражданите могат да преобразуват консенсуса по
важни въпроси в консенсус относно начина, по който да се действа по-добре. Положителните резултати ще помогнат
на гражданите да се доближат до Съюза.

PP 07 21 10

Пилотен проект – Образователна платформа по въпросите на правовата държава

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

400 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

100 000

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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Забележки
Цел
Този пилотен проект ще разработи образователен пакет с интерактивни модули относно принципите на правовата
държава за учениците в средното образование в целия Съюз. Модулите ще бъдат на разположение на онлайн
платформа, която също така ще улесни виртуалния обмен между учителите в целия Съюз. Тези интерактивни
модули относно принципите на правовата държава ще бъдат на всички официални езици на Съюза и ще бъдат
предназначени да помагат на училищата и учителите да развият познания относно принципите на правовата държава.
Контекст
Зачитането на принципите на правовата държава е ключово условие за членството в Съюза и е от съществено значение,
за да се гарантира демократичното функциониране както на държавите членки, така и на Съюза като цяло. Зачитането
на принципите на правовата държава е предпоставка хората да упражняват основните си права. По подобен начин, без
пълно спазване на принципите на правовата държава, не могат да съществуват европейско пространство на правосъдие
и вътрешен пазар, където законите се прилагат по еднакъв начин. Принципите на правовата държава са в основата на
всяко демократично общество и насърчават доверието на гражданите в публичните институции, включително в
съдебната система.
През последните години обаче принципите на правовата държава в Съюза няколко пъти бяха подложени на изпитание.
Институциите на Съюза и правителствата на няколко държави членки изразиха загрижеността си по повод на
отстъпленията от принципите на правовата държава. В многобройните си резолюции относно влошаването на
положението с принципите на правовата държава Европейският парламент подчертава, че съгласно Договорите
Комисията носи отговорност за гарантиране на зачитането на принципите на правовата държава като основна ценност
на Съюза.
Като част от отговора си на тези предизвикателства през април 2019 г. Комисията представи своето съобщение
„По-нататъшно укрепване на върховенството на закона в Съюза“, в което определи три стълба за ефективното прилагане
на принципите на правовата държава. Първият стълб е насърчаване и се отнася до натрупването на знания за
принципите на правовата държава и създаването на обща култура в областта на принципите на правовата държава.
След това съобщение Комисията получи мнения от широк кръг заинтересовани страни. В голяма част от мненията се
подчертава, че е необходимо да се повиши осведомеността на широката общественост относно съществуващите
стандарти в областта на принципите на правовата държава, например чрез гражданското общество и образованието.
Проучванията потвърждават липсата на познания на гражданите на Съюза относно принципите на правовата държава.
Специалното проучване на Евробарометър от юли 2019 г. относно принципите на правовата държава показва, че макар
по-голямата част от гражданите на Съюза да считат принципите на правовата държава за много важни, повечето от тях
не се чувстват достатъчно информирани за основните ценности на Съюза. Гражданите, особено по-младите хора, могат
да имат полза от по-задълбочено разбиране на принципите на правовата държава. Както посочва Венецианската
комисия, „принципите на правовата държава могат да процъфтяват само в държава, чиито жители се чувстват
колективно отговорни за прилагането на това понятие и го правят неразделна част от своята собствена правна,
политическа и социална култура“.
В своето съобщение „Укрепване на върховенството на закона в Съюза – План за действие“ от юли 2019 г. Комисията
отчита, че образователните системи на държавите членки играят роля за укрепването на принципите на правовата
държава, като осигуряват място за принципите на правовата държава в обществения дебат и образованието.
Разбирането и осведомеността за принципите на правовата държава обаче почти никога не се преподават в училищата в
Съюза. От приемането в Париж през 2015 г. на „Декларация относно популяризирането чрез образование на
гражданските и общите ценности — свобода, толерантност и недискриминация“ много държави членки са
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интегрирали гражданското образование в националните си учебни програми. Проучване от 2017 г. на Изпълнителната
агенция за образование, аудио-визия и култура обаче показва, че принципите на правовата държава не са фокус в
преподаването в областта на гражданското образование, което води до липса на знания сред по-младото поколение.
Образователната платформа по въпросите на правовата държава се стреми да запълни тази празнота. Този пилотен
проект ще направи стъпки за укрепване на знанията и зачитането на принципите на правовата държава чрез
образование, като разработи инструменти и съдържание, които учителите в Съюза да могат да интегрират в своите
практики на преподаване и учене.
Въпреки съществуващите програми на Съюза, които предоставят финансиране за разработването на образователни
пакети, като например програмата „Еразъм +“, платформата e-Twinning и многоезичния портал за училищно
образование, понастоящем не съществува специална образователна платформа на Съюза за насърчаване на принципите
на правовата държава в средното образование. В този смисъл пилотният проект е уникален, тъй като ще предложи
образователни материали в областта на принципите на правовата държава на всички средни училища в Съюза по
проактивен начин, вместо да трябва да разчита на консорциум, кандидатстващ в рамките на съществуващите
възможности за финансиране от Съюза, който би произвел само ограничено съдържание, специфично за неговите
конкретни интереси. Създаването на специален фонд за тази цел ще гарантира, че един и същ образователен пакет е
достъпен навсякъде в Съюза на всички езици на Съюза, а не само езиците, използвани от организациите, които биха
кандидатствали за финансиране от Съюза по съществуващите канали.
Изпълнение
Образователен пакет: интерактивни модули и пространство за обмен между преподаватели
За да се запълни гореспоменатият недостиг на знания, този пилотен проект ще се съсредоточи върху натрупването на
знания за принципите на правовата държава сред младите хора. За да постигне това, фондът:
ще разработи образователен пакет от интерактивни модули, достъпни онлайн на всички официални езици на Съюза,
който ще бъде предложен на учителите в средните училища в целия Съюз като средство за допълване на техните
учебни материали, свързани с обществото, правосъдието и гражданското образование;
ще създаде онлайн пространство за обмен между учителите в целия Съюз, които работят с пакета.
Образователният пакет следва да включва най-малко следните елементи:
Разбиране на върховенството на закона и неговите основни принципи (равенство пред закона, разделение на властите,
достъп до правосъдие и др.)
Значението и историята на правовата държава в националните конституции и в рамките на Съюза
Взаимосвързаността между принципите на правовата държава и основните права, демокрацията и гражданството;
Практически инструменти, видеоматериали и интерактивни упражнения за обсъждане на принципите на правовата
държава във връзка с живота, обществото и общността на учениците.
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Организационна структура
Съдържанието на образователния пакет следва да бъде разработено от независима организация или мрежа с експертен
опит в областта на принципите на правовата държава, дидактиката и онлайн платформите, за да се гарантира, че
съдържанието на пакета е важно по съдържание и точно фактологически, а така също и достъпно за учениците от
средните училища.
Ръководството от 2019 г. за укрепване на принципите на правовата държава чрез образование, публикувано от
Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО) и Службата на ООН по наркотиците и
престъпността (СНПООН), може да бъде полезна отправна точка.
Желани резултати
Подпомагане на учителите и училищата в разработването на курсове в областта на принципите на правовата държава в
техните държави членки и в Съюза
Насърчаване на знания за принципите на правовата държава сред младите граждани на Съюза и допринасяне за обща
култура в областта на принципите на правовата държава
Повишаване на чувството за съпричастност към европейските ценности, като се обръща внимание на принципите на
правовата държава в конституционния ред на всяка държава членка
Изграждане на капацитет, свързан с образованието в областта на принципите на правовата държава, на европейско,
национално и местно равнище чрез увеличаване на наличието на насоки и улесняване на обмена на най-добри
практики
Принос за развитието и уменията за критично мислене на по-младото поколение чрез подкрепа за съществуващото
гражданско образование

PP 07 21 11

Пилотен проект – Интернационализация на опита и моделите на „Европейска столица на културата“. Споделяне на
модели за управление и междукултурен обмен за повече съвместно създаване и партньорство.
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

160 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

40 000

Забележки
Проектът черпи от неизползвания понастоящем потенциал за интернационализация на европейските столици на
културата, за да подкрепи по-добро споделяне на модели за управление и опит от интересната и успешна инициатива
„Европейска столица на културата“, с цел да:
– насочва, свързва и работи в мрежа с международни партньори,
– предлага обучение и напътствия ,
– разглежда съвместно общи въпроси,
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– използва пълноценно полезните взаимодействия за разработване на международни програми,
– отразява точно гледните точки относно общата история и наследство,
– достига до различни целеви групи, и
– дава възможност за повече междукултурен обмен.
Тази глобална инициатива би могла да започне на първи етап с африканския континент, който вече изрази интерес за
стартиране на модел „Африкански столици на културата“.
Чрез тези действия следва да се постигне по-широко участие на европейските столици на културата в световните
(културни/политически) мрежи на градовете, за да се допринесе за постигането на целите на ООН за устойчиво
развитие и за различните регионални инициативи за столици на културата в света. В същото време програмите
„Европейски столици на културата“ биха имали полза от повече съвместно творчество с нови художествени и творчески
индустрии от държави извън Съюза, което би допринесло за преодоляване на някои продължаващи стереотипи в части
от културния сектор и населението на Съюза и би увеличило видимостта на програмите „Европейски столици на
културата“ за международна публика и за участие на субекти извън Европа.
Предпочитани ГД: ГД „Международно сътрудничество и развитие“ в сътрудничество с ГД „Образование, младеж, спорт и
култура“/Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура

PP 07 21 12

Пилотен проект — Подобряване на заетостта на хората с увреждания чрез модела на приобщаващите предприятия
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

150 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

37 500

Забележки
1. Въведение
Хората с увреждания са изложени на най-голям риск от изключване от пазара на труда — в много европейски страни
все още съществува дискриминация. На равнището на Съюза данните на Евростат потвърждават, че хората с
увреждания са много по-засегнати от безработицата, отколкото тези без увреждания. Средно едва 48,1% от хората с
увреждания в Съюза работят, в сравнение със 73,9% сред общото население. При жените с увреждания и лицата с
висока степен на зависимост от грижа се отчитат дори още по-ниски равнища на заетост.
Тези данни показват, че заетостта на хората с увреждания е една от най-слабо развитите цели на Европейската стратегия
за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. Безработицата може да доведе до бедност и социално изключване.
Гарантирането на достъп до заетост и професия е ключов въпрос, тъй като това е основен аспект за икономическото и
социалното приобщаване на около 80 милиона лица с увреждания в Европа.
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2. Обосновка
Настоящата Европейска стратегия за хората с увреждания приключва през 2020 г. Тази стратегия е от ключово значение
за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и следователно за утвърждаването и
защитата на правата на всички хора с увреждания. На този етап е изключително важно да се гарантират трудовите
права на хората с увреждания чрез модела на приобщаващите предприятия за хората с увреждания въз основа на
спазването на член 27 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания: равни възможности, равно
заплащане и безопасни и здравословни условия на труд.
Стратегията призовава за пилотен проект, който се фокусира върху засилването на задълженията за предлагане на
разумно заплащане въз основа на минималната работна заплата и работи за подобряването на прилагането на
съществуващите директиви за недопускане на дискриминация в заетостта. Освен това програмата следва да се фокусира
върху използването на средствата на Съюза за улесняване на заетостта на хората с увреждания на отворения пазар на
труда, отчасти чрез признаването, насърчаването и защитата на приобщаващото предприятие като субект на социалната
икономика, който има за цел да интегрира на пазара на труда всяко лице с увреждания в качеството му на работник.
3. Определение и характеристики на модела на приобщаващите предприятия за хората с увреждания
Приобщаващите предприятия са модел на заетост за хората с увреждания, който съществува в над 13 европейски
държави и в който участват повече от 8 000 дружества. Те предоставят стоки, услуги и средства за препитание,
наемайки хора с увреждания като равностойни работници, като същевременно включват важна част от населението във
веригата за създаване на стойност на дружествата като доставчици, дистрибутори и търговци на дребно.
Приобщаващите предприятия действат като инструмент, който отговаря на нуждата на мнозинството от хората с
увреждания да водят достоен и продуктивен живот като всички други хора. Равната заетост осигурява не само доход,
но и оказва социално въздействие, като създава възможности за социално участие, което е особено важно за хората с
увреждания.
Що се отнася до организацията на приобщаващите предприятия, те могат да бъдат структурирани като организации със
стопанска или нестопанска цел и могат да бъдат под формата (в зависимост от това в коя държава съществува субектът и
наличните правни форми) на кооперация, взаимоспомагателна организация, непризнато образувание, социално
предприятие, дружество с общественополезна дейност, дружество от интерес за общността, дружество с ограничена
отговорност без дялов капитал или благотворителна организация. Те могат също така да приемат и по-конвенционални
структури.
Въпреки че приобщаващите предприятия имат както предприемачески, така и социални цели, те се фокусират върху
заетостта на хората с увреждания. В резултат на това тяхната социална цел е заложена в предназначението им, което ги
разграничава от другите организации и предприятия. Основната цел на едно приобщаващо предприятие е да подкрепя,
насърчава и постига социална промяна, като наема на работа възможно най-голям брой хора с увреждания. Освен това
тази социална цел се осъществява по финансово устойчив начин и тези предприятия могат да се самоиздържат в
дългосрочен план. Техните модели могат да се разширят или възпроизведат в други общности, за да се постигне
по-голямо въздействие.
Освен това, за разлика от други модели на заетост, като например защитените предприятия или социално-медицинските
структури, най-забележителната характеристика на приобщаващите предприятия е това, че те се основават на основното
право на труд и заетост, заложено в член 27 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Това означава:
Обикновено предприятие или субект със социални цели
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Дейност в обикновения трудов сектор
30% до 80% от служителите в едно приобщаващо предприятие са признати за работници с увреждания
Нормални заплати
Дългосрочни договори
Непорочна система
Държавата подпомага приобщаващите предприятия (съгласно действащото законодателство)
Инвестиционна помощ/различни субсидии
o Данъчни облекчения
o Процент към заплатата на работника с увреждания
Възвръщаемост на инвестициите за държавата:
o Данъчно облагане на работника и приобщаващото предприятие
o Оптимизиране на разходите за социални обезщетения
Въздействие върху благосъстоянието на работника с увреждания:
Интеграция в трудовия живот
Социално въздействие върху хората с увреждания, предприятията, клиентите и обществото
Стабилна и адаптирана за хората с увреждания заетост
Какви са задълженията на Съюза за насърчаване на заетостта на хората с увреждания на отворения пазар на труда чрез
приобщаващите предприятия?
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания: Член 27 — Работа и заетост;
Принципи на социалния стълб: 3. относно равните възможности, 4. относно активната подкрепа за заетостта, 5.
относно сигурната и гъвкава заетост, 6. относно работните заплати, 7. относно информацията за условията на работа и
защитата в случай на уволнение, 8. относно социалния диалог и участието на работниците, 10. относно
здравословната, безопасна и добре приспособена работна среда и защитата на данните и 17. относно интеграцията на
хората с увреждания;
Цели за устойчиво развитие: 8. относно достойния труд и икономическия растеж и 10. относно намаляването на
неравенството.
4. Цели на пилотния проект:
Пилотният проект цели постигането на следните цели:
Преглед на правното и социално-икономическото положение на приобщаващо предприятие за хората с увреждания в
европейските държави.
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ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 21

(продължение)

PP 07 21 12

(продължение)
Определяне на социалното въздействие за хората с увреждания и въздействието върху обществото, клиентите и други
лица.
Докладване и легитимиране на този модел на заетост — демонстриране на социалните и икономическите ползи, които
приобщаващите предприятия носят за хората с увреждания. За разлика от свързаната със социално-медицинската
рамка защитена среда, приобщаващите предприятия имат за цел да интегрират в трудовия свят всяко лице с
увреждания в качеството му на работник. Приобщаващите предприятия обикновено се ползват от публична финансова
подкрепа. Благодарение на наемането на работа на работници с увреждания се реализират икономии на много
социални обезщетения.
Изготвяне и популяризиране на универсална европейска правна рамка за приобщаващите предприятия с цел създаване
на постоянна заетост, която гарантира осъществяването на професионалните проекти на хората с увреждания на
обикновения пазар на труда.
Най-важният резултат, който трябва да бъде оптимизиран чрез приобщаващите предприятия, е подобряването на
качеството на заетост и повишаването на равнището на заетост на хората с увреждания.
5. Действия по пилотния проект:
В рамките на този пилотен проект ще бъдат осъществени следните действия:
1. Проучване на положението и правната рамка за приобщаващите предприятия в европейските държави.
2. Измерване на въздействието на приобщаващите предприятия въз основа на веригите на въздействие (вложени ресурси
— крайни продукти — резултати — въздействие) със сравнение между страните.
а. Определяне на областите на въздействие: върху хората с увреждания, предприятията, обществото, държавния бюджет
б. Разработване на критерии за въздействие за приобщаващите предприятия — цели/целеви групи, концепция/подход,
клиенти, участие, многообразие, ориентация на ресурсите
в. Провеждане на проучвания
г. Сравнение на подходите/сравнение на въздействието (вложени ресурси — въздействие)
д. Разработване на модел на най-добри практики
е. Препоръки за действие от страна на Съюза
3. Резултати от доклада за социално-икономическото проучване относно възвръщаемостта на инвестициите.
Приобщаващият модел не следва да се възприема като скъпоструващо бреме; това е успешен модел, който използва
възвръщаемостта на инвестициите от наемането на работа на хора с увреждания.
6. Партньори по пилотния проект: организации, които представляват приобщаващите предприятия за хората с
увреждания в Европа, и организации, които работят за насърчаването на достъпа до заетост за хората с увреждания на
европейско равнище
Във фазата на изпълнение на този пилотен проект Европейската конфедерация на приобщаващите предприятия (EuCIE)
би могла да бъде добър партньор, който предоставя на институциите на Съюза своите знания и данни, тъй като тази
организация е основният представител на приобщаващите предприятия за хората с увреждания в Европа.
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ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 21

(продължение)

PP 07 21 12

(продължение)
EuCIE обединява няколко държави с цел насърчаване на достъпа до заетост за хората с увреждания на европейско
равнище. Всъщност EuCIE споделя един и същи модел на приобщаващо дружество и включените в нея организации
представляват основните приобщаващи работодатели в Белгия-Валония (Eweta), Франция (UNEA), Германия (Bag-if) и
Испания (CONACEE), въпреки че са установени контакти с повече европейски държави, в които съществуват
приобщаващи предприятия. Съгласно този пилотен проект мисията на EuCIE е да представлява всички европейски
приобщаващи предприятия на европейско равнище и техните работници с увреждания, работейки за тяхното
признаване, популяризиране и защита на европейско равнище.
7. Заключения
Най-важният положителен резултат от изпълнението на този пилотен проект ще бъде полагането на основата за
увеличаване на процента на заетост на хората с увреждания и подобряване на качеството на заетост, като се използват
приобщаващи предприятия за хората с увреждания като средство или инструмент за постигането на тази цел.
От друга страна, достъпът до работа на отворения пазар на труда е право, от което хората с увреждания имат право да се
възползват наравно с другите. Практиките на приобщаваща заетост могат да позволят на хората с увреждания да имат
икономическа независимост и да бъдат социално активни, помагайки им да участват в своята общност. Това означава
изграждане на приобщаващо общество. Доказано е, че практиките на приобщаваща заетост носят ползи за отделните
лица, данъкоплатците и общността като цяло.

PP 07 21 13

Пилотен проект — Домашно насилие — оценка на въздействието на програмите, насочени към извършителите, като
инструмент за предотвратяване на нови прояви на насилие в различни европейски държави
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

150 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

37 500

Забележки
Предотвратяването и борбата с домашното насилие срещу жени налага широк набор от мерки за осигуряване на тяхната
икономическа и социална независимост, за упражняване на правото им на равенство в живота и едновременно с това за
осигуряване на адекватна защита за жените жертви.
Освен това борбата с домашното насилие изисква също така да се отдели специално внимание на предотвратяването на
рецидив.
Този пилотен проект има за цел осъществяването на проучване, чрез което да се идентифицират програмите, насочени
към извършителите, при какви обстоятелства се прилагат те, спрямо кого, с оценка на тяхното въздействие за предотвра
тяването на рецидив.
Проучването следва да обхваща европейския континент и да съдържа информация относно последващите мерки спрямо
извършителя, дали се отбелязва като такъв или е под наблюдението на компетентните органи, и какви са свързаните с
него действия, за да се узнае неговият психологически профил и да се избегне рецидив на домашно насилие със смърт
на жертвата или рецидив с други бъдещи жертви.
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ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 21

(продължение)

PP 07 21 13

(продължение)
В рамките на проекта трябва също така да се разработят насоки и инструменти, които създават условия за конкретен и
реален анализ на мерките, които са или ще бъдат приложени по отношение на социалния проблем, какъвто е
домашното насилие. Разработването на насоки следва да помогне за определянето на политики в областта на
превенцията, които да бъдат приети.
Изключително важно е да се проучат програмите, въведени от различните европейски държави за предотвратяване на
рецидив на домашното насилие срещу жени. .
Този пилотен проект ще допринесе за:
— събирането на конкретни данни за предотвратяване на сходно бъдещо поведение на извършителите;
— обмислянето на различните стратегии, които трябва да бъдат приложени;
— опознаването на всички модели, възприети в европейските държави по този въпрос.

PP 07 21 14

Пилотен проект — Изграждане на Европа с помощта на местните органи
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

800 000

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

200 000

Забележки
Този проект ще осигури финансиране за улесняване на определянето в рамките на местните органи на съветник, който
да отговаря не само за разпространението на програмите и проектите, финансирани от Съюза в съответната община, но
и за информирането на гражданите в тази община за общите политически инициативи и мерки, осъществявани от
Съюза, чрез периодични изявления пред местните медии, дебати и семинари.
Европейските ценности и политики трябва да бъдат разпространявани сред възможно най-широка публика, особено в
контекста на конференцията за бъдещето на Европа. След като бъде готово междуинституционалното споразумение,
което ще постави началото на конференцията за бъдещето на Европа, пилотният проект ще допълни периметъра на
това важно събитие и ще бъде приспособен съобразно тази цел.

PP 07 21 15

Пилотен проект — Създаване на приложение на равнище ЕС за жертвите на домашно насилие
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

150 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

37 500

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания
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ГЛАВА PP 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PP 07 21

(продължение)

PP 07 21 15

(продължение)
Забележки

Избухването на COVID-19 открои и задълбочи широко разпространения и добре известен проблем с домашното
насилие в Европа. Решаването на проблема с домашното насилие отдавна създава трудности поради страха и
необоснованото заклеймяване, което чувстват жертвите, както и поради последващите неподаване на сигнали и липса
на данни, които да послужат за основа на конкретни мерки на политиката. Освен мерките, които бяха в сила преди
кризата, някои държави членки разработиха нови мерки за справяне със специфичното тревожно положение на
жертвите, изолирани заедно с техните насилници, когато търсенето на помощ става още по-трудно.

Пилотният проект има за цел да използва поуките, извлечени по време на кризата, по отношение на ролята, която
технологиите могат да играят, както и кампанията на Европейската комисия „NON.NO.NEIN“, и имат всеобхватен
подход към подаването на сигнали за домашно насилие с добавена стойност от Съюза. Пилотният проект ще финансира
разработването и въвеждането на безплатно приложение, което събира информация и ресурси за жени, страдащи от
домашно насилие, например информация за признаците на насилническо поведение, каква подготовка е необходима за
излизане от ситуация на насилие, местни приюти и данни за връзка с националните телефонни линии за оказване на
помощ, уредени в закона права и средства за правна защита и др. Преди всичко чрез дискретно приложение, което
може да бъде прикрито като нещо безобидно, жените ще бъдат свързвани със съответната национална телефонна линия
през чат услуга в реално време. Чрез бутон за спешни случаи може също така да се поиска помощ от полицията, без да е
необходимо да се провежда разговор, като по този начин извършителите няма да бъдат предупредени в случай на
нестабилна ситуация. Освен това националните служби и неправителствените организации, които осигуряват подкрепа
за жертвите на домашно насилие, ще бъдат включени в проекта на приложението и ще получат подкрепа за
свързването на приложението с техните съществуващи структури. Пускането на приложението в експлоатация следва
да бъде придружено от осведомителна кампания на Комисията с цел популяризиране на приложението, така че да се
достигне до възможно най-голям брой жени.

Това би осигурило хармонизиран подход на Съюза за подпомагане на решаването на проблема и на оказването на
подкрепа на жертвите на домашно насилие. Европейският парламент вече предложи създаването на съгласувана
система за събиране на статистически данни за насилието, основано на пола, в държавите членки и това приложение на
ЕС би могло да спомогне за допълнителното предоставяне на данни при определянето на националните политики и на
политиките на Съюза, като се осигури по-пълна и точна представа за случаите на домашно насилие чрез събиране на
анонимизирани данни при пълно зачитане на законодателството за защитата на данните. С това приложение ще се
събират доказателства за домашно насилие, за да се помогне на жертвите да потърсят защита спрямо извършителите и
да се помогне също така на потребителите чрез записи да разберат по-добре какво се случва с тях.

ГЛАВА PP 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА

Забележки

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с
експериментален характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях. Техният общ
размер съответства на размера на бюджетните кредити по статия 08 20 01.
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ГЛАВА PP 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА (продължение)
Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PP 08 12

2012

PP 08 12 01

Пилотен проект — Механизми за съвместно и устойчиво управление на рибарството: насърчаване на научните
изследвания в условията на сътрудничество между учени и заинтересовани страни
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

47 244,60

Забележки
Предишна позиция
11 06 77 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 08 14

2014

PP 08 14 01

Пилотен проект — Агропол: развитие на европейски трансграничен модел на агроиндустриален регион
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

201 695,—

Забележки
Предишна позиция
05 08 77 10

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1545
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА (продължение)
PP 08 14

(продължение)

PP 08 14 02

Пилотен проект — Въвеждане в действие на мрежа от морски защитени зони, които са създадени или ще бъдат
създадени съгласно националното и международното законодателството в областта на околната среда или рибарството,
с оглед подобряване на производствените възможности във връзка с риболовните дейности на Съюза в Средиземно море
въз основа на принципите за максимален устойчив улов и екосистемен подход към управлението на рибарството

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки

Предишна позиция
11 06 77 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 08 15

2015

PP 08 15 01

Пилотен проект — Разработване на новаторски офшорни риболовни практики със слабо въздействие върху околната
среда, предназначени за дребномащабни кораби в най-отдалечените региони, включително обмен на добри практики и
риболовни проучвания

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

375 000,—

Забележки

Предишна позиция
11 06 77 09

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

L 93/1546

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА (продължение)
PP 08 16

2016

PP 08 16 01

Пилотен проект — Социално екосело
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

0,—

Плащания

252 000,—

Забележки
Предишна позиция
05 08 77 12

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 08 16 02

Пилотен проект — Усъвършенстване на критериите и стратегиите за предотвратяване и управление на кризи в
селскостопанския сектор
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

0,—

Плащания

208 418,—

Забележки
Предишна позиция
05 08 77 13

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 08 16 03

Пилотен проект — Преструктуриране на веригата за производство на мед и програма за развъждане и селекция на
медоносни пчели, устойчиви на акара Varroa
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

314 720

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

269 760

Поети задължения

0,—

Плащания

269 760,—

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1547
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА (продължение)
PP 08 16

(продължение)

PP 08 16 03

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
05 08 77 14

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 08 16 04

Пилотен проект — Анализ на най-добрите начини, по които организации на производителите могат да бъдат създавани,
да изпълняват своите дейности и да получават подкрепа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

0,—

Плащания

208 950,—

Забележки
Предишна позиция
05 08 77 15

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 08 18

2018

PP 08 18 01

Пилотен проект— Грамотност по отношение на океаните за всички
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

761 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

400 000

Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
11 06 77 14

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

L 93/1548

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА (продължение)
PP 08 18

(продължение)

PP 08 18 02

Пилотен проект — Наръчник за добри практики за круизните пътувания
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

350 000

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
11 06 77 15

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 08 18 03

Пилотен проект – Платформа на Съюза за организациите на производители на продукти от риболов и аквакултури
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

200 000

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
11 06 77 16

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 08 18 04

Пилотен проект – Схема за контрол на улова от любителски риболов на лаврак
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Забележки
Предишна позиция
11 06 77 17

Бюджетни кредити 2020

Плащания

146 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

150 000

Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1549
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА (продължение)
PP 08 18

(продължение)

PP 08 18 04

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 08 19

2019

PP 08 19 01

Пилотен проект — Разработване на набор от инструменти за земеделските стопани за практики, основаващи се на
интегрираното управление на вредителите, от целия Съюз
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

1 462 500

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

1 875 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

783 750

Поети задължения

1 050 000,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
05 08 77 17

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.
Въпреки че с течение на годините беше прието законодателство на Съюза, което гарантира устойчивата употреба на
пестициди, в прилагането му на равнището на държавите членки все още има много пропуски, а земеделските стопани
твърдят, че заменянето на пестицидите е трудно и скъпо или че не съществуват алтернативи.
Въз основа на констатациите от неотдавнашната оценка на Комисията на Директива 2009/128/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на
устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71) (COM(2017) 587 final) проучването ще оцени
мерките за интегрирано управление на вредителите (ИУВ), предприети във всяка държава членка, включително върху
земеделската земя, на която се прилага ИУВ, и евентуално ще ги класифицира по видове култури. Проучването ще
събира доказателства за намаляване на употребата на пестициди и данни за прилаганите практики. Проектът
предвижда разработването на набор от инструменти, които да позволят на земеделските стопани и техните консултанти
да постигнат целта на политиката за значително намаляване на зависимостта от пестициди. Наборът от инструменти
следва да описва, за голям брой култури, протоколите, които да се прилагат за ИУВ, включително алтернативите на
химическите пестициди. Проучването ще установи и ще предложи ефективни подходи, започвайки с промяна в
земеделските практики, като когато е възможно се използва сеитбооборот, следван по целесъобразност от засяването с
издръжливи и устойчиви сортове култури, използване на полезни насекоми и алтернативни пестициди и др.
Алтернативите следва да бъдат съобразени с местните условия.
Проектът ще отчита, наред с другото, опита, придобит от работата на Международната организация за биологичен
контрол (IOBC), Международната асоциация за биологичен контрол на производителите (IBMA) и организациите,
работещи със земеделски стопани по различни агрономични подходи и ИУВ.

L 93/1550

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА (продължение)
PP 08 19

(продължение)

PP 08 19 01

(продължение)
Проучването ще съдържа анализ на това доколко инструментите на общата селскостопанска политика (ОСП) насърчават
ИУВ сред земеделските стопани. То също така ще предложи начини за разпространение на практиките из цяла Европа с
помощта на инструментите на ОСП след 2020 г. (напр. консултантските служби на земеделските стопани да
информират земеделските стопани как да прилагат ИУВ) и структурата на ОСП за екологизиране с цел насърчаване на
земеделските стопани да прилагат принципите на ИУВ.
Проучването също така ще разгледа пречките (реални или предполагаеми), забелязани от земеделските стопани и
експертите, които ограничават разпространението и приемането на ИУВ в сектора.
В съответствие с член 14 от Директива 2009/128/ЕО държавите членки вземат всички необходими мерки за
насърчаване на ниско равнище на употреба на пестициди при управление на вредителите, като дават предимство,
когато е възможно, на нехимични методи, за да преминат професионалните потребители на пестициди към практики и
продукти измежду наличните за даден причинен от вредители проблем, които представляват най-малък риск за
здравето на хората и околната среда.
В оценката на Комисията на Директива 2009/128/ЕО се посочва, че ИУВ е крайъгълен камък на тази директива, поради
което фактът, че държавите членки все още не са определили ясни цели и не са предприели мерки за тяхното
изпълнение, включително по отношение на по-широкото използване на техники за управление на земята, като
например ротация на културите, е особено тревожно.
В нея се отбелязва също, че е необходимо държавите членки да дефинират ясни критерии, за да могат да оценяват
систематично прилагането на осемте принципа на ИУВ и да предприемат необходимите принудителни мерки при
неспазване на тези принципи. Такива инструменти биха потвърдили постигането на очаквания резултат съгласно
директивата, а именно намаляване на зависимостта от употребата на пестициди.
Както Съветът на ЕС по селско стопанство (на 6 ноември 2017 г.), така и Европейският парламент (на 13 ноември 2017
г.) обсъдиха констатациите в доклада на Комисията и потвърдиха ангажимента си за осигуряване на по-задълбочено и
съдържателно прилагане в бъдеще.
Този проект помага на земеделските стопани и на държавите членки да започнат да прилагат съгласувано ИУВ и да
намалят зависимостта на земеделските стопани от пестициди.
Пилотният проект генерира резултати, които могат да бъдат включени в научноизследователския проект ‘Засилване на
интегрираното управление на вредителите’ и могат да допринесат за събирането на информация относно настоящото
приложение на ИУВ на място, и е от полза за държавите членки при разработването на плановете им за ОСП.

PP 08 19 02

Пилотен проект – оперативна програма: структуриране на хранително-вкусовите сектори за осигуряване на предаването
на семейните стопанства и устойчивостта на местното селско стопанство
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

922 780

Поети задължения

800 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

515 000

Поети задължения

1 050 000,—

Плащания

0,—

17.3.2021 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/1551
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА (продължение)
PP 08 19

(продължение)

PP 08 19 02

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
05 08 77 18

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.
Този пилотен проект създава оперативна програма, която ще създава добавена стойност и ще бъде адаптирана към
сектора на животновъдството и по-специално млекопреработвателния сектор и сектора на говеждото месо, с цел
решаване на проблемите в местното и семейното селско стопанство.
Въз основа на модела на съществуващите оперативни програми в сектора на плодовете и зеленчуците, с проекта се
предвижда подобряване на структурирането, конкурентоспособността и устойчивостта на тези сектори, като се
гарантира справедлив и стабилен доход на земеделските стопани, независимо от дистрибуцията на продукцията,
нарастващите производствени разходи и колебанията в цените.
Пилотният проект е необходим, за да се противодейства на обезпокоителното намаляване на броя на земеделските
стопанства, поемани от следващото поколение, което застрашава местното и семейното селско стопанство. Тези малки
стопанства имат ниска рентабилност, поради което банките не са склонни да подкрепят проекти за предаване на
стопанства заради липса на финансова видимост.
Пилотният проект има три основни цели:
Цел 1 – Структуриране на сектора:
— повишаване на нивото на организираност на производителите и укрепване на техните позиции в междупрофе
сионалната верига посредством финансиране на проекти за подобряване на планирането на производството,
— подобряване на качеството, търговската реализация и промотирането на продуктите посредством структуриран
диалог надолу по веригата на сектора,
— подкрепа за модернизирането на предприятията, бързо адаптиране на продуктите, иновации в производствените
методи и предотвратяване на кризи,
— подкрепа на мерки за опазване на околната среда и методи на производство, които щадят околната среда
(биологично земеделие).
Цел 2 – Стабилизиране на доходите:
създаване на творчески подход в сектора посредством въвеждането на два инструмента, достъпни в рамките на общата
селскостопанска политика:
— договорен механизъм за споделяне на добавената стойност и
— разработване на инструмент за финансова стабилизация на доходите на производителите.
Целта е да се даде възможност на производителите да се справят с волатилността на цените и да им се гарантира
справедлив и стабилен доход, което ще повиши устойчивостта на техните стопанства.
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ГЛАВА PP 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА (продължение)
PP 08 19

(продължение)

PP 08 19 02

(продължение)
Цел 3 – Създаване на фонд за бъдещо финансиране:
Част от добавената стойност, създадена на секторно равнище, може да бъде реинвестирана – заедно с получената
публична подкрепа – за създаване на иновационен фонд за осигуряване на дългосрочното финансиране, необходимо за
създаване или предаване на стопанства.
— Възприет подход
Подходът, възприет за пилотния проект, е да се подобри съгласуваността между различните европейски мерки чрез
установяване на секторна оперативна програма. Той следва подхода на публичните политики, ориентирани в по-голяма
степен към резултатите.
Проектът засилва съгласуваността между частите на сектора нагоре и надолу по веригата и насърчава възникването на
нови полезни взаимодействия чрез структуриран диалог между всички компоненти на сектора посредством
увеличаване на производствената стойност чрез списък със спецификации за оптимизиране на добавената стойност,
когато продуктите се пускат на пазара, управление на нестабилността на цените и гарантиране на сигурността на
доставките чрез смяната на поколенията.
Устойчивостта на стопанствата вече няма да зависи само от отделните производители, а ще се основава на общ подход,
който ще допринася за създаване на положителна динамика на пазара. По този начин пилотният проект генерира
динамика, която се усеща отвъд млекопреработвателната промишленост и сектора на месото, и която може да се
прехвърли в други местни сектори като част от колективната стратегия за икономическо развитие на даден регион.
Той действа като движеща сила за регионалното развитие и за посрещането на свързаните с икономиката
предизвикателства (приходите на животновъдите и повишената стойност на местните продукти), обществото (създаване
на работни места, устойчиво развитие на семейните стопанства), околната среда (производствени условия), планирането
на използването на земята (предаване на стопанствата, териториално развитие) и туризма (къси вериги на доставки).
— Оценка
След две години ще се извърши оценка, за да се определят:
1) добавената стойност и ефективността на секторната оперативна програма по отношение на целите;
2) междупрофесионалната динамика и евентуалното ѝ разпространение към други сектори на хранително-вкусовата
промишленост в района;
3) ползите от опита, придобит при координирането на инструменти на ОСП в рамките на една оперативна програма, и
добавената стойност, постигната от малки семейни стопанства в съответните територии, изправени пред подобни
проблеми;
4) уместността на продължаването на пилотния проект посредством подготвително действие с цел приемане на подобен
инструмент в рамките на ОСП.
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ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с
експериментален характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях. Техният общ
размер съответства на размера на бюджетните кредити по статия 09 20 01.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PP 09 13

2013

PP 09 13 01

Пилотен проект — Опазване на биологичното разнообразие чрез плащания за постигнати резултати в областта на
околната среда
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

48 276,—

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 22

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 15

2015

PP 09 15 01

Пилотен проект — Установяване на точка на равновесие между правото на държавата да определя законни общественополитически цели, правата на инвеститорите да защитават своите инвестиции и правата на гражданите по отношение на
околната среда и общественото здраве предвид Трансатлантическото споразумение за партньорство в областта на
търговията и инвестициите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—
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ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PP 09 15

(продължение)

PP 09 15 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
07 02 77 28

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
PP 09 15 02

Пилотен проект — Изграждане на капацитет, програмно развитие и комуникация в областта на екологичното данъчно
облагане и бюджетната реформа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

170 552,70

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 29

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 16

2016

PP 09 16 01

Пилотен проект — Насърчаване на екологосъобразна кръгова икономика в Европа чрез изграждане на капацитет, работа
в мрежа и обмен на иновативни решения — Преодоляване на недостига на зелени иновации
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

558 718,40

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 30

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
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ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PP 09 16

(продължение)

PP 09 16 02

Пилотен проект — Смекчаване на въздействието на инфекциозните заболявания с цел противодействие на загубата на
европейско биологично разнообразие съгласно изискванията на Директивата за местообитанията
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

630 000

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 31

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 16 03

Пилотен проект — Протоколи за създаването на схеми за оценка на екологосъобразна инфраструктура в Съюза
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

0,—

Плащания

290 382,59

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 32

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 16 04

Пилотен проект — Смекчаване на въздействието на вятърните турбини върху популациите от прилепи и птици и
техните миграционни маршрути
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

400 000

Поети задължения

0,—

Плащания

299 115,—
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ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PP 09 16

(продължение)

PP 09 16 04

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
07 02 77 33

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 16 05

Пилотен проект — Опис на видовете и местообитанията в най-отдалечените френски региони
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

100 000

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 34

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 17

2017

PP 09 17 01

Пилотен проект — Картографиране и оценяване на състоянието на екосистемите и услугите, които те предоставят, в
най-отдалечените региони и в отвъдморските страни и територии: създаване на връзки и обединяване на ресурси
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

769 725

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

700 000

Поети задължения

0,—

Плащания

569 727,20

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 35

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1557
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PP 09 17

(продължение)

PP 09 17 02

Пилотен проект — Мрежа на европейските зелени градове
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

380 000

Поети задължения

0,—

Плащания

284 910,—

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 36

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 17 03

Пилотен проект — Последици от изгарянето на твърди битови отпадъци за качеството на атмосферния въздух в Европа
и евентуални смекчаващи мерки
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

934 000

Поети задължения

0,—

Плащания

220 200,—

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 37

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 17 04

Пилотен проект — Създаване на регионални или локални платформи относно съвместното съществуване между хората
и едрите хищници с акцент върху основни действия за едрите хищници в области с високи равнища на конфликт
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

300 000

Поети задължения

0,—

Плащания

349 794,—
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ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PP 09 17

(продължение)

PP 09 17 04

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
07 02 77 39

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 17 05

Пилотен проект — Към основани на факти подобрения в прилагането на Директивата за птиците и Директивата за
местообитанията: систематичен преглед и метаанализ
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

342 430

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Поети задължения

0,—

Плащания

146 755,50

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 40

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 17 06

Пилотен проект — Насърчаване на алтернативи на изпитванията върху животни
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

30 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

109 500

Поети задължения

0,—

Плащания

76 845,90

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 41

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1559
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PP 09 17

(продължение)

PP 09 17 07

Пилотен проект — Проучване на жизнения цикъл на електрическите превозни средства, превозните средства,
задвижвани с биогорива, и превозните средства, задвижвани с традиционни горива
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

280 000

Поети задължения

0,—

Плащания

184 815,60

Забележки
Предишна позиция
34 02 77 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 18

2018

PP 09 18 01

Пилотен проект — Наблюдение на пеперудите в Съюза и показатели за тях
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

520 000

Поети задължения

0,—

Плащания

240 000,—

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 42

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 18 02

Пилотен проект – Използване на сателитни изображения за подобряване на функционирането на мрежата „Натура
2000“
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

253 401

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

300 000

Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

L 93/1560

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PP 09 18

(продължение)

PP 09 18 02

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
07 02 77 43

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 18 03

Пилотен проект – Карта с решения, най-добри практики и средства за обеззаразяване от отпадъците от пестицида
линдан в Съюза
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

982 346

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

600 000

Поети задължения

Плащания

1 364 691,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 44

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 18 04

Пилотен проект – Оценка, определяне, обмен и разпространение на най-добри практики за хуманно управление на
инвазивни чужди видове
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

300 000

Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 46

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1561
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PP 09 18

(продължение)

PP 09 18 05

Пилотен проект – Интегриране на интелигентни сензори и моделиране за наблюдение на качеството на въздуха в
градовете
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

349 822

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

150 000

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 47

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 18 06

Пилотен проект – Основани на природата решения за смекчаване на последиците от изменението на климата и
замърсяването на водата в селскостопанските райони
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

280 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

420 000

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 48

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 19

2019

PP 09 19 01

Пилотен проект — Разработване на европейска маркировка за превозните средства с извънредно ниски емисии (ULEV)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

141 141

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

245 000

Поети задължения

490 000,—

Плащания

0,—

L 93/1562
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17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PP 09 19

(продължение)

PP 09 19 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
07 02 77 49

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 19 02

Пилотен проект — Проучване за осъществимост относно обща отворена платформа за данни за безопасност на
химичните вещества
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

399 993

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

210 000

Поети задължения

Плащания

420 000,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 50

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 19 03

Пилотен проект — Насърчаване на гражданското общество да споделя знания и най-добри практики във връзка със
зелените градове и зелената градска среда
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

350 000

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

700 000,—

Плащания

350 000,—

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 51

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1563
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PP 09 19

(продължение)

PP 09 19 04

Пилотен проект — Инвазивни чужди видове: По-добро разбиране и комуникация
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

262 500

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

262 500

Поети задължения

Плащания

875 000,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 52

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.

PP 09 20

2020

PP 09 20 01

Пилотен проект — Осигуряване на проходимост през язовирите „Железни врата“ за дунавската есетра
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

600 000

Поети задължения

2 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

500 000

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 56

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Пилотният проект цели извършването на оценка на техническите решения за осигуряване на миграционен маршрут за
есетрата през язовирите за производство на електроенергия „Железни врата“ I и II на река Дунав на границата между
Румъния и Сърбия. Като се имат предвид размерът на язовирите — най-големите на река Дунав, размерът на рибата —
до 7 метра дължина, и скалистият терен наоколо, става въпрос за изключително техническо предизвикателство, което
изисква съобразено с местните условия решение с висока степен на иновативност.
Помощта за възстановяването на миграцията на есетрата се посочва като водещ проект в рамките на стратегията за
есетрата на Международната комисия за опазване на река Дунав, както и в плана за действие на стратегията на ЕС за
региона на река Дунав с оглед на подобряване на природозащитния статус на дунавската есетра. Този водещ проект
също така допринася за изпълнението на общоевропейския план за действие за опазване на есетрата съгласно Бернската
конвенция, по която Съюзът е страна.

L 93/1564

BG

Официален вестник на Европейския съюз

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PP 09 20

(продължение)

PP 09 20 01

(продължение)
Чрез пилотния проект се изготвя задълбочено и всеобхватно проучване на техническата осъществимост с цел улесняване
на миграцията на есетрата, което включва:
1) концепция или предварително проектиране на възможни технически варианти за възстановяване на рибните проходи
по долното и горното течение на реката, включително съпоставка на предимствата и недостатъците (ограничения),
оценки на разходите, рискове (технически, финансови) и набелязване на необходимите следващи стъпки за
проектирането на модела, включително проектиране на конструкцията, проектиране на техническите компоненти и
оперативна концепция;
2) хидравлично моделиране;
3) концепция за стратегия за внедряване (последователността на внедряване на структурата, например поетапно
съгласно подхода „учене чрез практика“, тоест подход за адаптивно проектиране на рибопропускателните съоръжения);
4) определяне на приложими алтернативи за управление, по-специално за защитата на рибата по долното течение на
реката (например управление на турбини, улавяне и транспорт), в краткосрочен и дългосрочен план;
5) полеви изследвания, необходими за запълване на празнотите в знанията, които не са обхванати от текущите
проучвания (несъществуващи или остарели данни);
6) концепция за оценка или мониторинг на рибопропускателните съоръжения;
7) актуализиране на концепцията относно финансирането;
8) преглед на техническите концепции от специалисти или експерти в областта на рибопропускателните съоръжения.
Тези елементи на проучването на техническата осъществимост ще възлязат приблизително на 2 000 000 EUR.
Международната комисия за опазване на река Дунав, както и компетентните национални органи на Румъния и Сърбия
ще участват активно в осъществяването на проучването.
Дейностите, които ще бъдат изпълнени, биха могли да бъдат преработени, за да се избегне евентуално припокриване с
текущата работа.
Финансирането на този проект понастоящем не е предвидено в нито една от програмите на Съюза.
Не съществува готов за прилагане проект за този вид рибни проходи и затова финансираното по този проект иновативно
решение ще служи като модел за проектирането на подобни рибни проходи по други големи европейски реки. Подобни
предизвикателства, каквото е осигуряването на проходимост през язовирите „Железни врата“ I и II за големите риби
(например значителни размери, голям дебит, променливи равнища на водата в резервоара), се срещат и около
Балтийско море, където големите язовири на река Висла (Полша), река Неман (Литва) и река Даугава (Латвия)
възпрепятстват миграцията на рибата и програмите за повторно въвеждане на есетрата. Други примери са язовирът
„Габчиково“, както и по-големите язовири по реките Тиса и Драва в басейна на река Дунав, река Марица/Еврос в
България и Гърция, и реките на Иберийския полуостров, като река Гуадалкивир, която някога е била обитавана от
есетри. Намирането на решения за миграцията на рибата за всички тези реки ще бъде важен принос за прилагането на
Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка
за действията на Общността в областта на политиката за водите (OB L 327, 22.12.2000г., стр. 1).

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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L 93/1565
КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PP 09 20

(продължение)

PP 09 20 01

(продължение)
Проходи за есетрата на големи язовири съществуват единствено в Русия по реките Волга и Кубан и в САЩ по реките
Кънектикът и Колумбия. Придобитият с тези съоръжения опит следва да бъде взет предвид, но няма да даде отговор на
всички въпроси. Един от най-известните и най-успешни примери за рибни проходи за есетра в Европа се намира в
Гестхахт в Германия, но в случая бентът е с височина едва 4,5 м, докато височината при „Железни врата“ е 60 м.
Освен това в този пилотен проект участват и заинтересовани лица, отговарящи за управлението на водите в Сърбия,
което им помага да се запознаят с начините за постигане на съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на
околната среда.

PP 09 20 02

Пилотен проект — Подобряване на насоките и обмен на знания между лицата, стопанисващи земи, природоза
щитниците и местните общности с цел опазване на културните ландшафти и наследство по програмата „Натура 2000“ и
извън нея
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

131 965

Поети задължения

439 881

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

109 970

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 59

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по пилотния проект, останали за
изпълнение от предходни години.
Инициативите за опазване на земята се характеризират с тясно сътрудничество между природозащитниците,
земеделските стопани и местните общности. Тяхната цел е да се съхрани многообразието на европейските ландшафти и
тяхното биологично разнообразие и да се предостави подкрепа за по-нататъшното устойчиво развитие на икономиката
в селските райони. Понастоящем в шест държави членки (Германия, Испания, Люксембург, Нидерландия, Румъния и
Франция) се полагат съвместни усилия за опазване на природата въз основа на принципите за опазване за земята, а в
други държави членки (например, Литва и Чехия) понастоящем започват да се прилагат подобни подходи.
Рамката за инициативите за опазване на земята се задава чрез активно подобряване на прилагането на директивите на
Съюза за опазване на природата. Проектът насърчава съответните мерки по линия на ОСП, включително мерките за
птиците, обитаващи обработваеми земи, и управлението на защитените зони по „Натура 2000“ и работи за включване
на всички съответни мерки и цели в стратегическите планове по линия на ОСП и рамките за приоритетни действия.
Освен това прилагането на Директива 2000/60/EО на Европейския ларламент и на Съвета от 23 октомври 2000
година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (OB L 327,
22.12.2000г., стр. 1) се разглежда като важен фактор за изпълнението на проекта и за прилагането на
законодателството на Съюза в областта на опазването на природата.
За да се постигнат тези цели в регионите на място, участващите организации изпълняват широк набор от дейности за
подкрепа на различни заинтересовани страни в съответните селски райони с цел структурно обезпечаване на мерките за
опазване на природата.
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Основните области на дейност за прилагането на законодателството на Съюза в областта на опазването на природата
включват:
— предоставяне на допълнителни източници на доходи за ползвателите на земя чрез мерки за опазване на земята,
например агроекологични мерки, които опазват ландшафтите и биологичното разнообразие,
— предлагане на пазара на висококачествени регионални продукти (например от зони по „Натура 2000“),
— подкрепа за селския туризъм,
— създаване на работни места, и
— насърчаване на регионалните идентичности.
Досегашният опит показва, че подходът за опазване на земята подобрява прилагането на директивите на Съюза за
опазване на природата, като допринася за подсилване на местното биологично разнообразие, съхраняване на
културните ландшафти и подобряване на качеството на живот на хората в селските райони. В съответствие с плана за
действие за природата, хората и икономиката, тези развития насърчават прилагането на по-интелигентни подходи за
участие и засилват пълноценното участие на собствениците и ползвателите на земя.
Следователно следва да се положат усилия за засилване на контактите и обмен на опит в рамките на европейските
инициативи и организации за опазване на земята. През последните години започна да се събира опит от различни
европейски инициативи за опазване на земята, които извличат ползи от тези контакти. По време на взаимните
посещения и работни семинари бяха разработени нови подходи за по-добро прилагане на политиката на Съюза в
областта на околната среда/природата, както и на селскостопанската политика на Съюза. Днес е важно това
сътрудничество на европейско равнище да бъде засилено, за да се стимулират дългосрочните ползи за развитието на
селските райони и природата.
В проекта са включени както съществуващи, така и нови партньори, с цел те да могат да се учат от определените
ключови фактори и от практическия опит. Те могат да вземат участие в работните семинари и в европейската
конференция. Следователно проектът в крайна сметка ще спомогне за насърчаването на европейски партньорства и ще
допринесе за укрепване на Съюза. Съответно ще се проведат пет работни семинара с успешните партньори, с цел
определяне на ключовите фактори за опазване на природата чрез сътрудничество. Ключовите фактори ще бъдат
обобщени в многоезична публикация и ще бъдат представени на заключителна европейска конференция на тема
„Опазване на земята в Европа – опазване на природата в сътрудничество за предоставяне на ползи за хората и
природата“. Новите движения за опазване на земята могат да използват това за подобряване на работата си на място.
Основната цел на проекта е да насърчи по-доброто прилагане на директивите на Съюза, като например Директива
92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна
(OB L 206, 22.7.1992 г., стр. 7) и Директива на Съвета от 2 април 1979 година относно опазването на дивите птици
(OB L 103, 25.4.1979 г., стр. 1), и въздействието на общата селскостопанска политика върху културните ландшафти в
различните държави членки. Обратната информация и предложенията ще бъдат обобщени и представени на Комисията
и на съответните министерства в държавите членки. Това също така ще насърчи трансфера на знания и практически
опит от една държава в друга, както и разработването на подходящи програми, ако това е необходимо.
Освен прилагането на директивите на Съюза за опазване на природата, ще бъдат обсъдени и някои допълнителни
въпроси, които не са пряко свързани с ежедневната работа по опазването на земята в Европа, с цел намиране на
решения и извличане на поуки от добре изпитани практики:
— въпроси, свързани със съвместното съществуване на хората и едрите хищници в селските райони;
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(продължение)
— извлечени поуки и заключения за възстановяването на местообитанията за птиците, обитаващи обработваеми земи,
и участието в новия договор за птиците, обитаващи обработваеми земи;
— въз основа на придобития опит и предложенията от инициативите за опазване на земята в Европа, пилотният проект
ще допринесе за актуализиране на насоките относно „Натура 2000“ и земеделските земи;
— заключенията също така ще се използват при дейностите за популяризиране на някои резултати от плана за
действие за природата;
— опитът и извлечените поуки могат да бъдат включени също в рамките на прояви за установяване на контакти с
биогеографска насоченост и т.н.
Специалната стойност на сътрудничеството във връзка с инициативите за опазване на земята се изразява в изграждането
на мост между опазването на природата, ползвателите на земя и местните общности. Така целите на политиките на
Съюза могат да бъдат изпълнени по-добре и да насърчат проевропейска атмосфера в селските райони.

PP 09 21

2021

PP 09 21 01

Пилотен проект — Интегриране на ИИ в кръговата икономика
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

60 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

15 000

Забележки
Европа е в добра позиция да се възползва от потенциала на изкуствения интелект (ИИ) като ползвател, създател и
производител. Тя има отлични научноизследователски центрове, иновативни стартиращи предприятия, водеща
позиция в света по отношение на роботиката и конкурентоспособни сектори на производството и услугите. Европа
произвежда повече от една четвърт от всички промишлени роботи и роботи в областта на професионалните услуги и
играе важна роля в разработването и използването на софтуерни приложения за дружества и организации, както и на
приложения в подкрепа на електронното управление.
Европа е създала стабилна изчислителна инфраструктура и разполага с големи обеми публични и промишлени данни.
При все това, въпреки че европейските цифрови решения могат да осигурят напредъка на кръговата икономика, да
подкрепят декарбонизацията на всички сектори и да намалят екологичния и социалния отпечатък на продуктите,
предлагани на пазара на Съюза, секторът все още трябва да претърпи собствената си екологична трансформация.
Значителният екологичен отпечатък на сектора на ИКТ се оценява на 5 — 9% от общото потребление на
електроенергия в света и на над 2% от всички емисии. Тези цифри само ще се увеличават през следващите години.
Европа се нуждае от енергийно ефективни центрове за електронно обработване на данни, телекомуникации и свързани с
ИКТ отрасли, които използват възобновяеми източници на енергия, използват повторно енергията от отпадъци на всеки
етап от дейността си, носят корпоративна социална отговорност и са ангажирани с общността, където осъществяват
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дейността си. Всички свързани с ИИ съоръжения следва да бъдат проектирани, закупени, използвани и рециклирани
съгласно принципите на енергийната ефективност и по напълно кръгови процеси, с дълготрайна конструкция,
подходяща поддръжка, производство от рециклирани материали и лесно разглобяване и рециклиране.
Натискът за постигане на напредък в областта на ИИ кара дружествата да се съревновават, за да създадат по-солидни
модели, които дават по-добри резултати. Тази пазарна надпревара обаче представлява голяма заплаха за околната среда,
тъй като колкото по-голям е моделът, толкова повече енергия потребява.
Някои проучвания сочат, че изчисленията, които са необходими за изследванията за задълбоченото учене — клон на
ИИ, който конфигурира компютрите за изпълнение на задачи на базата на опита, са се увеличили 300 000 пъти между
2012 и 2018 г. Изпитването на модели на ИИ е енергоемко, тъй като изисква много данни — колкото повече данни се
потребяват, толкова повече енергия е необходима. Изпитването на ИИ се основава също така и на използването на
големи матрици и тяхното умножаване с цел те да станат по-големи и с по-добри възможности. С разрастването си
моделът става по-точен, като същевременно се хаби повече енергия, тъй като за провеждането на обучението са
необходими повече изчисления.
За да могат всички работещи в сферата на ИИ европейски предприятия от всякакъв мащаб да се развиват, докато
допринасят за постигането на целите на Съюза за неутралност по отношение на климата, и да станат социално
отговорни, пилотният проект ще предостави насоки за свързаните с ИИ сектори, така че те да имат достъп до
технологията, системите и най-добрите практики, които им позволяват да включат всички свои промишлени процеси в
кръговата икономика.

PP 09 21 02

Пилотен проект — BEST BELT — Повече сила за Зеления пояс
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 500 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

375 000

Забележки
Там където Желязната завеса някога разделяше държавите една от друга, днес природата ги свързва в уникална
поредица от естествени местообитания, която преминава през целия европейски континент.
Европейският зелен пояс преминава покрай или през 16 държави членки, пет страни кандидатки, един потенциален
кандидат и две трети държави. Това е най-дългата екологична мрежа на Европа — водеща инициатива за екологична
инфраструктура, която трябва да бъде защитена и запазена за бъдещите поколения.
Като се опираме на успеха на инициативата доброволната схема за биологично разнообразие и екосистемни услуги в
отвъдморските територии (BEST), следва да се приложи подобна схема за такива услуги по протежение на Европейския
зелен пояс за млади доброволци или търсещи работа лица.
Поради това проектът ще бъде наречен BEST BELT (съкращение на английски на Biodiversity and Ecosystem Services
and Training along the European Green Belt - Биологично разнообразие и екосистемни услуги и обучение по
протежение на Европейския зелен пояс).
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Действията могат да се основават на:
1) Обучение и образование на млади доброволци и търсещи работа лица в областта на биологичното разнообразие и
екосистемните услуги:
Доброволци и търсещи работа лица от цяла Европа и участващите страни ще имат възможността да кандидатстват чрез
платформа, предложена от Комисията, за различни проекти по протежение на Европейския зелен пояс. Тези проекти
могат да бъдат подпомагани от НПО, университети, дружества, държавни или регионални органи. Преди да започнат
работа на терен доброволците и търсещите работа лица следва да преминат обучение по въпросите на биологичното
разнообразие и екосистемните услуги и да бъдат подготвени за работата, която ще извършат на място. Следва да бъдат
осигурени и звена за работа в мултикултурна среда, както и курсове за борба с тормоза като част от обучението преди
работата на терен. Това ще увеличи знанията и уменията на участниците.
2) Услуги, свързани с екосистемите и биологичното разнообразие в съчетание с приспособяване към изменението на
климата и смекчаване на последиците от него:
Работата, извършена в рамките на Европейския зелен пояс, следва да се използва за проучване на взаимодействията
между осигуряването на екосистемни услуги и мерките за опазване на биологичното разнообразие и мерките за
приспособяване към изменението на климата и смекчаване на последиците от него. Работата на терен следва да
включва дейности по определяне и управление на защитени зони. Съвместно с експерти следва да се определят
конкретни цели за всеки проект, като се посочва работата, необходима на място.
3) Изграждане на капацитет и информационни дейности и привличане на организациите от региона:
Пилотният проект следва да включва и местните общности и различни действащи лица в областта. Местните общности
следва да се запознават с работите на терен, а местните органи също следва да се обучават за връзките между
взаимосвързаните екологични проблеми (биологично разнообразие, изменение на климата и влошаване на качеството
на земите) и свързаните с тях процеси.
Примери за най-добри практики следва да се споделят между проектите по протежение на пояса, а всяка година ще се
провежда конкурс между проектите за новаторски идеи и работа.
За допълнителни информационни дейности следва да бъдат привлечени и държавите членки, неправителствени
организации, регионални организации и международни организации в подход, основаващ се на участието на
множество заинтересовани страни. Като пример би могъл да се използва подходът на Зеления списък, разработен от
Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN).
4) Създаване на база данни:
Участващите организации следва да качват данни в обща база данни с отворен код на Европейския зелен пояс, които ще
включват различни параметри на информация, отнасяща се за целия спектър от биологичното разнообразие до
изменението на климата. Тази база данни би могла да помогне за наблюдението на ситуацията на място и да
предостави ценна информация за учени и изследователи от различни области.
5) Повишаване на осведомеността относно значението на биологичното разнообразие:
Съчетаването на дейностите за опазване и възстановяване на екосистемите и информацията, която се дава на туристите,
следващи велосипедния маршрут „Пътят на Желязната завеса“, разкрива възможности за лесно образоване по въпросите
на опазването на околната среда на разбираемо ниво. Различните равнища на знания, адаптирани към, например
семействата, могат да направят маршрута „Пътят на Желязна завеса“ по-атрактивен, като по този начин се насърчава
устойчивият туризъм.
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PP 09 21 03

Пилотен проект — Оценка на възможностите за използване на водород в корабоплаването
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

180 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

45 000

Забележки
Проучват се различни възможности за видовете транспорт, при които декарбонизацията е най-трудна, като например
морския превоз. Maersk например, най-големият спедитор на товари в света, проучва възможността да използва за
задвижването на флота си алкохоли, амоняк или биометан. Други превозвачи трупат първия си опит в задвижването с
водород/горивни клетки. Множество въпроси относно водорода в морския превоз все още очакват отговор, наред с
другото:
1. Как да се гарантира, че водородът е „зелен“ (добит посредством електролиза на водата с възобновяема енергия), а не
„син“, и че се произвежда от излишната енергия, като по този начин не отнема от мрежата възобновяема енергия, която
може да е необходима другаде?
2. В кои случаи водородът е алтернатива на морския превоз с електрически батерии? И когато се използва водород като
гориво, в кой случай най-интелигентният вариант е да се използва задвижване с технология с горивни клетки и в кой
случай е по-ефективно да се използват произведени с водород амоняк или алкохоли? И двата въпроса могат да бъдат
разгледани в рамките на пилотен проект, който оценява възможностите за производство и използване на водород в
крайбрежни зони с инфраструктура за морски превоз. Пристанищата са естествен водороден център, тъй като те са
инфраструктурните възли за връзка с разположените в морето вятърни паркове, доставка и съхранение на водород от
чужбина, зареждане с гориво на различни транспортни превозвачи и захранване на тръбопроводите за сухоземния
транспорт.
Въпросите могат да бъдат разгледани в рамките на комбинирано практическо проучване чрез следните инструменти:
1. анализ на разходите и ползите на различните сценарии за производство на водород за морски превоз: вятърна енергия
от разположени на сушата инсталации спрямо вятърна енергия от разположени в морето инсталации, като при този
сценарий се прави разграничение между електролизата на сушата и електролизата в морето (и следователно свързването
с брега посредством електропровод спрямо водороден тръбопровод);
2. анализ на разходите и ползите на различните употреби на водорода за морски превоз при затворен производствен
цикъл в рамките на пристанищната зона: задвижване с горивни клетки спрямо задвижване с метанол/етанол и спрямо
задвижване с амоняк.
Анализът следва да включва и оценка на съответните правни и лицензионни пречки и разходи.

ГЛАВА PP 10 — МИГРАЦИЯ
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с
експериментален характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях. Тяхната обща
сума съответства на равнището на бюджетните кредити, посочени в статия 10 20 01.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 10 — МИГРАЦИЯ (продължение)
Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PP 10 11

2011

PP 10 11 01

Пилотен проект — Мрежа за контакти и дискусии между целеви общини и местните органи относно опита и найдобрите практики в областта на презаселването и интеграцията на бежанците
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна статия
18 03 77 04

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на неизпълнените поети задължения от предходни години.

ГЛАВА PP 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с
експериментален характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях. Тяхната обща
сума съответства на равнището на бюджетните кредити, посочени в статия 14 20 01.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
PP 14 13

2013

PP 14 13 01

Пилотен проект — Стратегически инвестиции за траен мир и демократизация в Африканския рог
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

0,—

Плащания

607 161,92

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 15

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 14 14

2014

PP 14 14 01

Пилотен проект — Укрепване на ветеринарните служби в развиващите се страни
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

500 000

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 16

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 14 14 02

Пилотен проект — Инвестиране в устойчиво възстановяване на мира и общностите в областта Каука — Колумбия
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

249 333,88
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
PP 14 14

(продължение)

PP 14 14 02

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
21 02 77 18

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 14 15

2015

PP 14 15 01

Пилотен проект — Интегриран подход за разработване и прилагане на здравни решения за борба с пренебрегваните
тропически болести в ендемичните райони
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 22

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.
PP 14 15 02

Пилотен проект — Достъп до правосъдие и обезщетение за жертвите на най-тежките престъпления, извършени в
Демократична република Конго (ДРК)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

39 620,24

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 23

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
PP 14 16

2016

PP 14 16 01

Пилотен проект — Картографиране на глобалната заплаха, породена от антимикробната резистентност
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

0,—

Плащания

675 000,—

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 24

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 14 16 02

Пилотен проект — Утвърждаване на правата на детето, закрилата и достъпа до образование за децата и младежите,
разселени в Гватемала, Хондурас и Ел Салвадор
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 25

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 14 16 03

Пилотен проект — Образователни услуги за деца, които са били свързани с въоръжени сили и групи в административен
район Голям Пибор в Южен Судан
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

650 153

Поети задължения

0,—

Плащания

749 847,—
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
PP 14 16

(продължение)

PP 14 16 03

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
21 02 77 26

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 14 16 04

Пилотен проект — Пилотни действия за използването на основано на участието управление на пасищата в Кения и
Танзания
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

450 000

Поети задължения

0,—

Плащания

550 000,—

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 27

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения, останали за изпълнение от предходни
години по линия на пилотния проект.

PP 14 17

2017

PP 14 17 01

Пилотен проект — Подпомагане на градското измерение на сътрудничеството за развитие: увеличаване на финансовия
капацитет на градове в развиващите се държави за ползотворно и устойчиво градско развитие
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 28

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
PP 14 17

(продължение)

PP 14 17 01

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 14 17 02

Пилотен проект — Здраве за всички — съвместен проект, осъществен от асоциациите AIMES-Afrique (Того) и Aktion
PiT-Togohilfe e.V.
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

216 839,—

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 31

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 14 17 03

Пилотен проект — Развитие на европейска журналистика, основана на знанията, по отношение на съседните на Европа
държави чрез образователни дейности, предоставяни от центъра на Колежа на Европа в Натолин
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

447 546,—

Забележки
Предишна позиция
22 04 77 06

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
PP 14 18

2018

PP 14 18 01

Пилотен проект — Жените и търговията: създаване на модел за глава относно равенството между половете в
споразуменията за свободна търговия въз основа на данни относно жените, участващи в търговията, и жените,
участващи във вътрешната икономика
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

130 000

Поети задължения

Плащания

280 000,—

224 000,—

Забележки
Предишна позиция
20 02 77 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 14 18 02

Пилотен проект — Насърчаване на прозрачност и оценка на въздействието за местните органи в Гватемала
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

300 000

Поети задължения

800 000,—

Плащания

267 380,—

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 33

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения, останали за изпълнение от предходни
години по линия на пилотния проект.

PP 14 18 03

Пилотен проект — Гарантиране на ефективна помощ за жертвите на сексуално и основано на пола насилие в ситуации
на хуманитарна криза
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

353 975,—
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ГЛАВА PP 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
PP 14 18

(продължение)

PP 14 18 03

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
23 02 77 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 14 19

2019

PP 14 19 01

Пилотен проект — Разширяване на обхвата на всеобщото здравно осигуряване в Мавритания
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 35

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 14 21

2021

PP 14 21 01

Пилотен проект – Европейска обсерватория за борба с безнаказаността
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

175 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

43 750

Забележки
Пилотният проект има за цел създаването на Европейска обсерватория за борба с безнаказаността, изградена на базата
на необходимостта да се насърчи борбата с безнаказаността за тежки нарушения на правата на човека и престъпления
срещу човечеството, при които принципът на отчетност е основен стълб на архитектурата на международното
правосъдие.
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ГЛАВА PP 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
PP 14 21

(продължение)

PP 14 21 01

(продължение)
Целта на Европейската обсерватория следва да бъде осигуряването на общ подход на равнището на Съюза, насочен към
гарантиране на подходящо участие на парламентарното измерение и контрол както на равнището на Съюза, така и на
национално равнище.
Пилотният проект следва да се основава на Основните принципи и насоки на ООН относно правото на средства за
защита и на обезщетение за жертвите на груби нарушения на международното право в областта на правата на човека и
тежки нарушения на международното хуманитарно право. За да се преодолеят пропуските във връзка с
безнаказаността, пилотният проект ще обслужва целта за разглеждане на най-чувствителните въпроси в контекста на
международното право в областта на правата на човека (напр. екзекуции без съд и присъда и насилствени изчезвания),
както и за удовлетворяване на потребностите на най-уязвимите групи (напр. деца, младежи, жени, малцинства и
вътрешно разселени лица). Това включва оформяне на решения за премахване на евентуалните пречки пред достъпа на
жертвите до правосъдие и за насърчаване на международните правосъдни системи, включително преходно правосъдие,
при които отчетността е изложена на най-голям риск.
Създаването на постоянна структура на Съюза за мониторинг и извършване на дейности в тази област би могло
наистина да подобри както борбата с безнаказаността, така и принципа на отчетност.
Основните дейности на Европейската обсерватория ще включват:
1) повишаване на осведомеността относно недокладвани случаи и нарушения на правата на човека, по-специално като
конкретни последващи действия във връзка с резолюциите на Европейския парламент по неотложни въпроси, като се
идентифицират и подкрепят съответни органи и организации на местно равнище и се координират действия, в тясно
сътрудничество с всички съответни европейски и международни органи и механизми; създаване на платформа за
представяне на позициите на жертвите и реакцията на ЕС в това отношение;
2) мониторинг на ширещата се безнаказаност за нарушения на правата на човека и атаки срещу ролята на
Международния наказателен съд (МНС), като се има предвид съвместното съобщение до Европейския парламент и
Съвета относно плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2020 – 2024 г.;
3) подкрепа за работата на Европейската мрежа по въпросите на геноцида и създаване на полезни взаимодействия с цел
осигуряване на парламентарно измерение чрез тясно сътрудничество между националните органи (парламенти),
Европейския парламент, парламентарните асамблеи в трети държави и организациите на гражданското общество;
предоставяне на подкрепа на съдебната система за разследване и наказателно преследване на международни
престъпления и оценка на общите усилия на държавите членки и на Съюза за прилагане на наказателното право и
съдебната практика, по-специално чрез приемане на съответното законодателство и изграждане на необходимите
мрежи с официални и неофициални представители на национално и европейско равнище;
4) застъпничество за мултидисциплинарните системи за отчетност (включително МНС) и процесите на обезщетяване в
трудна среда, като се преодоляват разминаванията между механизмите и жертвите (наричани още „преживели лица“)
посредством гарантиране на ориентиран към жертвите подход;
5) повишаване на популярността и видимостта на ангажимента на Съюза в борбата с безнаказаността чрез организиране
на ежегодна проява на високо равнище (напр. Европейски дни за борба с безнаказаността), целенасочени кампании,
публикуване на доклади и създаване на нови партньорства и мрежи в международен мащаб, с потенциален
мултиплициращ ефект, на многостранно, регионално и местно равнище;
6) принос за изпълнението на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие (цел 16) и нейната цел за
разработване на по-добри механизми за отчетност, осигуряване на достъп до правосъдие за всички лица и насърчаване
на мирни и приобщаващи общества.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 15 — ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с
експериментален характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях. Тяхната обща
сума съответства на равнището на бюджетните кредити, посочени в статия 15 20 01.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PP 15 08

2008

PP 15 08 01

Пилотен проект — Опазване и възстановяване на културното наследство в райони на конфликт
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
22 02 77 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения, останали за изпълнение от предходни
години, по линия на пилотния проект.

ГЛАВА PP 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на пилотни проекти с
експериментален характер, чиято цел е да се проверят осъществимостта на действия и ползата от тях. Тяхната обща
сума съответства на равнището на бюджетните кредити, посочени в статия 20 20 01.
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КОМИСИЯ
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА PP 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (продължение)
Правно основание
Член 58, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PP 20 15

2015

PP 20 15 01

Пилотен проект — Криптирани електронни комуникации на институциите на Съюза
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

29 900,—

Забележки
Предишна позиция
26 03 77 04

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 20 17

2017

PP 20 17 01

Пилотен проект — Нови технологии и инструменти на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за
осъществяването и опростяването на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

396 942,—

Забележки
Предишна позиция
25 01 77 04

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения, останали за изпълнение от предходни
години по линия на пилотния проект.
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КОМИСИЯ
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ГЛАВА PP 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (продължение)
PP 20 17

(продължение)

PP 20 17 02

Пилотен проект — Въвеждане на онлайн електронна идентификация и електронни подписи чрез прилагане на
Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги от Европейския парламент и Комисията
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

84 500

Поети задължения

0,—

Плащания

275 000,—

Забележки
Предишна позиция
26 03 77 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PP 20 19

2019

PP 20 19 01

Пилотен проект — Повторно използване на цифровите стандарти в подкрепа на сектора на МСП
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

340 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

525 000

Поети задължения

1 050 000,—

Плащания

53 177,30

Забележки
Предишна позиция
25 01 77 06

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

РАЗХОДИ
ДЯЛ PA
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ
ГЛАВА PA 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

ГЛАВА PA 01
PA 01 16

2016

PA 01 16 01 Подготвително действие — Отворени
технологии за знания: класифициране и
валидиране на знания
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

699 893

p.m.

927 546

0,—

0,—

p.m.

499 232

p.m.

499 232

0,—

1 495 275,50

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 168 212,50

Статия PA 01 16 — Общо

p.m.

PA 01 16 02 Подготвително действие — REIsearch (Рамка
за иновации във върховите
научноизследователски постижения) —
Повишаване на конкурентоспособността на
Европейското научноизследователско прос
транство чрез увеличаване на комуникацията
между изследователите, гражданите, про
мишлеността и политиците
Едногодишни бюджетни кредити

299,52

PA 01 16 03 Подготвително действие — Интелигентни
фабрики в Източна Европа

PA 01 17

1 199 125

p.m.

1 426 778

0,—

2 663 488,—

222,12

2017

PA 01 17 01 Подготвително действие — Мрежа за
цифрови центрове
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

466 460

0,—

699 690,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

147 637

0,—

295 893,21

Статия PA 01 17 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

614 097

0,—

995 583,21

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

471 005

p.m.

680 000

0,—

471 004,20

100

Статия PA 01 18 — Общо

p.m.

471 005

p.m.

680 000

0,—

471 004,20

100

PA 01 17 02 Подготвително действие — Цифрова транс
формация на европейската промишленост

PA 01 18

2018

PA 01 18 01 Подготвително действие — Създаване на
европейска цифрова академия

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

L 93/1585
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PA 01 19

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

2019

PA 01 19 01 Подготвително действие – Подготовка на
новата програма на ЕС за правителствени
сателитни комуникации (Govsatcom)
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

3 000 000

p.m.

5 000 000

10 000 000,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

300 000

p.m.

240 000

600 000,—

0,—

Статия PA 01 19 — Общо

p.m.

3 300 000

p.m.

5 240 000

10 600 000,—

0,—

10 600 000,—

4 130 075,41

PA 01 19 02 Подготвително действие — Прилагане по
подразбиране на изискванията за достъпност
на уебсайтовете при инструментите за
редактиране и платформите (интернет достъп
по подразбиране)

PA 01 20

2020

PA 01 20 01 Подготвително действие — Изкуството и
цифровизацията: разгръщане на творчеството
в полза на промишлеността, регионите и
обществото в Европа

PA 01 21

Едногодишни бюджетни кредити

1 500 000

1 185 000

1 800 000

450 000

Статия PA 01 20 — Общо

1 500 000

1 185 000

1 800 000

450 000

1 500 000

375 000

Едногодишни бюджетни кредити

2 400 000

600 000

Статия PA 01 21 — Общо

3 900 000

975 000

ГЛАВА PA 01 — ОБЩО

5 400 000

7 130 130

1 800 000

8 410 875

2021

PA 01 21 01 Подготвително действие — Осигуряване на
факти за създаването на политики на евро
пейско, регионално и местно равнище
Едногодишни бюджетни кредити
PA 01 21 02 Подготвително действие — Увеличаване на
достъпа до образователни инструменти в
области и общности с ниска степен на
свързаност или достъп до технологии

57,92
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ГЛАВА PA 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

874 790

0,—

874 790,—

Статия PA 02 15 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

874 790

0,—

874 790,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

250 000,—

Статия PA 02 16 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

250 000,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

951 350

0,—

850 917,29

Статия PA 02 17 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

951 350

0,—

850 917,29

5 750 000

2 000 000,—

0,—

380 000

0,—

426 907,50

6 130 000

2 000 000,—

426 907,50

Плащания

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

ГЛАВА PA 02
PA 02 15

2015

PA 02 15 01 Подготвително действие — Към единна и
иновативна европейска транспортна система

PA 02 16

2016

PA 02 16 01 Подготвително действие — Интегриране на
дистанционно управляеми летателни системи
(ДУЛС) в европейското въздушно прос
транство с активна услуга за предупреждения
при навлизане в определена географска зона
(geofencing)

PA 02 17

2017

PA 02 17 01 Подготвително действие — Засилване на
сътрудничеството в действията в областта на
климата между островите в Съюза и отвъд
него чрез създаване на островна идентичност
в рамките на Световния конвент на кметовете

PA 02 18

2018

PA 02 18 01 Подготвително действие — Установяване на
цялостна подкрепа за регионите с високо
потребление на въглища и високи въгле
родни емисии в преход
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

7 153 900

18 000 000

PA 02 18 02 Подготвително действие — Набори от инс
трументи за участниците в диалога в рамките
на платформа за въглищата, които да се
използват за разработването и подпомагането
на местни стратегии за преход
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

Статия PA 02 18 — Общо

p.m.

p.m.
7 153 900

p.m.
18 000 000

5,97
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ГЛАВА PA 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PA 02 19

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

2019

PA 02 19 01 Подготвително действие — Лесен за ползване
инструмент за информация относно схемите
за регулиране на достъпа на превозни
средства в градовете и регионите

PA 02 20

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

1 500 000

1 000 000

750 000

1 000 000,—

0,—

Статия PA 02 19 — Общо

p.m.

1 500 000

1 000 000

750 000

1 000 000,—

0,—

p.m.

500 000

2 000 000

500 000

p.m.

500 000

2 000 000

500 000

p.m.

p.m.

850 000

212 500

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

1 000 000

250 000

Статия PA 02 20 — Общо

p.m.

1 000 000

5 850 000

1 462 500

ГЛАВА PA 02 — ОБЩО

p.m.

9 653 900

24 850 000

10 168 640

3 000 000,—

2 402 614,79

2020

PA 02 20 01 Подготвително действие — Обучение на
органите и общностите от островните
държави за участие в тръжни процедури за
проекти за енергия от възобновяеми
източници
Едногодишни бюджетни кредити
PA 02 20 02 Подготвително действие — Засилване на
сътрудничеството в действията в областта на
климата между селата във и извън ЕС чрез
създаване на идентичност на селските райони
в рамките на Конвента на кметовете
Едногодишни бюджетни кредити
PA 02 20 03 Подготвително действие — Изкуственият
интелект и големите информационни масиви
при цифровата трансформация на
публичните администрации в Европа: евро
пейска платформа на регионите
Едногодишни бюджетни кредити
PA 02 20 04 Подготвително действие — Интелигентно
местно администриране, основаващо се на
интернет на нещата, изкуствен интелект,
виртуална реалност и инструменти за
машинно самообучение, с цел доближаване
до гражданите

ГЛАВА PA 03
PA 03 09

2009

PA 03 09 01 Подготвително действие — Еразъм за млади
предприемачи
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PA 03 09 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

24,89
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ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PA 03 12

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019
% Плащания
2019/2021

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PA 03 12 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

600 000,—

Статия PA 03 15 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

600 000,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

640 000

p.m.

740 700

0,—

951 473,39

148,67

Статия PA 03 17 — Общо

p.m.

640 000

p.m.

740 700

0,—

951 473,39

148,67

p.m.

1 100 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

900 000

p.m.

720 000

0,—

0,—

p.m.

313 725

p.m.

366 010

0,—

0,—

p.m.

160 000

p.m.

100 000

0,—

0,—

Поети задължения

Плащания

2012

PA 03 12 01 Подготвително действие — Новаторски
предприемачи за промяна по линия на Евросредиземноморското партньорство (Euro
med)

PA 03 15

2015

PA 03 15 01 Подготвително действие — Транснационален
европейски туристически продукт, свързан с
културата

PA 03 17

2017

PA 03 17 01 Подготвително действие — Европейска
столица на туризма

PA 03 18

2018

PA 03 18 01 Подготвително действие – Култура на Европа:
Насърчаване на съкровищата на Европа
Едногодишни бюджетни кредити
PA 03 18 02 Подготвително действие — Световен туризъм
Едногодишни бюджетни кредити
PA 03 18 03 Подготвително действие — Изграждане на
предприемачески капацитет за млади
мигранти
Едногодишни бюджетни кредити
PA 03 18 04 Подготвително действие — Ускоряване на
модернизирането на промишлеността чрез
подобряване на подкрепата за
общоевропейски демонстрационни
съоръжения – триизмерен печат
Едногодишни бюджетни кредити
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ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PA 03 18

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

(продължение)

PA 03 18 05 Подготвително действие — Cir©Lean:
Мрежа, създаваща благоприятни условия за
стопанска дейност за МСП в Съюза, с цел
използване на бизнес възможностите, пре
доставяни от кръговата икономика

PA 03 19

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

357 405

p.m.

450 000

0,—

0,—

Статия PA 03 18 — Общо

p.m.

2 831 130

p.m.

1 636 010

0,—

0,—

2019

PA 03 19 01 Подготвително действие — Намаляване на
младежката безработица — създаване на
кооперации за увеличаване на
възможностите за работа в Съюза

PA 03 20

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

600 000

2 000 000,—

29 968,92

Статия PA 03 19 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

600 000

2 000 000,—

29 968,92

2020

PA 03 20 01 Подготвително действие — Еразъм за млади
предприемачи в международен
план/Постигане на лидерство в предприема
чеството и възможности за сътрудничество
(Achieve Leadership in Entrepreneurship and
Cooperation Opportunities)
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

1 540 000

2 200 000

550 000

p.m.

500 000

1 000 000

250 000

p.m.

p.m.

300 000

75 000

1 200 000

300 000

PA 03 20 02 Подготвително действие – Независими
изпитвания на емисиите в реални условия на
движение с цел гарантиране на обширна
информация и прозрачност за по-добър над
зор на пазара
Едногодишни бюджетни кредити
PA 03 20 03 Подготвително действие – Анализиране на
последиците от общата собственост на инс
титуционалните инвеститори
Едногодишни бюджетни кредити
PA 03 20 04 Подготвително действие — Обсерватория на
ЕС за данъчните и финансовите престъпления
— Изграждане на капацитет за подкрепа на
изготвянето на политика на Съюза в областта
на данъчното облагане
Едногодишни бюджетни кредити

1 200 000

1 200 000

% Плащания
2019/2021
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ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
ГЛАВА PA 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PA 03 20

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PA 03 20 05 Подготвително действие — Оценяване на
предполагаемите различия в качеството на
продуктите, продавани на вътрешния пазар

PA 03 21

Едногодишни бюджетни кредити

900 000

495 000

900 000

225 000

Статия PA 03 20 — Общо

2 100 000

3 735 000

5 600 000

1 400 000

2 500 000

625 000

Едногодишни бюджетни кредити

2 000 000

500 000

Статия PA 03 21 — Общо

4 500 000

1 125 000

ГЛАВА PA 03 — ОБЩО

6 600 000

8 331 130

5 600 000

4 376 710

2021

PA 03 21 01 Подготвително действие — Европейски
механизъм за управление на кризи в сектора
на туризма
Едногодишни бюджетни кредити
PA 03 21 02 Подготвително действие — Разработване на
методи за зашеметяване на прасетата с
по-малко страдания

2 000 000,—

1 581 442,31

ГЛАВА PA 05
PA 05 08

2008

PA 05 08 01 Подготвително действие — Насърчаване на
по-благоприятна среда за микрокредитира
нето в Европа

PA 05 13

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PA 05 08 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

811 000

0,—

531 392,15

Статия PA 05 13 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

811 000

0,—

531 392,15

2013

PA 05 13 01 Подготвително действие — Към обща регио
нална идентичност, помирение между наро
дите и икономическо и социално сътрудни
чество, което включва Паневропейска
платформа за експертен опит и върхови пос
тижения в Дунавския макрорегион

18,98
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ГЛАВА PA 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PA 05 14

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

186 250,—

Статия PA 05 14 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

186 250,—

p.m.

288 900

p.m.

1 817 890

0,—

1 592 499,71

p.m.

p.m.

p.m.

2 000 000

0,—

1 500 000,—

p.m.

2 100 000

0,—

1 325 564,27

0,—

0,—

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

2014

PA 05 14 01 Подготвително действие — Световни градове:
сътрудничество между ЕС и трети държави в
областта на градското развитие

PA 05 16

2016

PA 05 16 01 Подготвително действие — Сътрудничество
между ЕС и Общността на латиноамери
канските и карибските държави (CELAC) по
въпросите на териториалното сближаване
Едногодишни бюджетни кредити

551,23

PA 05 16 02 Подготвително действие — Политиката на
сближаване и взаимодействията с фондовете
за научни изследвания и развитие: „път към
високи постижения“ — перспективи
Едногодишни бюджетни кредити
PA 05 16 03 Подготвително действие — Подкрепа за
растеж и управление в региони, чието раз
витие изостава
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

1 200 000

110,46

PA 05 16 04 Подготвително действие — Икономическите
конкурентни предимства и потенциал за
интелигентна специализация на регионално
равнище в Румъния

PA 05 17

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Статия PA 05 16 — Общо

p.m.

1 488 900

p.m.

5 917 890

0,—

4 418 063,98

296,73

p.m.

710 000

p.m.

527 199

0,—

1 619 286,84

228,07

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

960 868

0,—

819 771,50

Статия PA 05 17 — Общо

p.m.

710 000

p.m.

1 488 067

0,—

2 439 058,34

2017

PA 05 17 01 Подготвително действие — Макрорегио
нална стратегия 2014—2020 г.: стратегия на
Европейския съюз за Алпийския регион
Едногодишни бюджетни кредити
PA 05 17 02 Подготвително действие — Програма на ЕС
за градско развитие

343,53
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ГЛАВА PA 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ (продължение)
ГЛАВА PA 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PA 05 20

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

p.m.

p.m.

1 200 000

300 000

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

900 000

225 000

Статия PA 05 20 — Общо

p.m.

p.m.

2 100 000

525 000

ГЛАВА PA 05 — ОБЩО

p.m.

2 100 000

8 741 957

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

2020

PA 05 20 01 Подготвително действие — Продължение на
Адриатическо-Йонийската мрежа от универ
ситети, региони, търговски камари и градове
Едногодишни бюджетни кредити
PA 05 20 02 Подготвително действие – Стратегията на ЕС
за региона на Адриатическо и Йонийско
море (EUSAIR): генериране и подготовка на
инициативи и проекти за подкрепа на мно
гостепенното управление и партньорствата с
добавена стойност за региона

2 198 900

0,—

7 574 764,47

ГЛАВА PA 06
PA 06 14

2014

PA 06 14 01 Подготвително действие — Европейско
проучване на бремето и грижите във връзка с
епилепсията

PA 06 16

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PA 06 14 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

55 000,—

Статия PA 06 16 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

55 000,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

361 500

0,—

482 040,—

Статия PA 06 18 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

361 500

0,—

482 040,—

ГЛАВА PA 06 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

361 500

0,—

537 040,—

2016

PA 06 16 01 Подготвително действие — Изграждане на
капацитет и институционално изграждане в
подкрепа на провеждането на икономически
реформи

PA 06 18

2018

PA 06 18 01 Подготвително действие — Мрежа на евро
пейските центрове за гражданска защита и
управление на бедствия

344,48
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019
% Плащания
2019/2021

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

299 977,50

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

330 140,79

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

232 266,99

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

439 764,05

Статия PA 07 15 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 302 149,33

p.m.

925 000

p.m.

1 000 000

0,—

699 690,68

75,64

p.m.

164 031

p.m.

975 000

0,—

970 604,63

591,72

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

105 000

0,—

101 058,04

Статия PA 07 16 — Общо

p.m.

p.m.

2 080 000

0,—

1 771 353,35

Поети задължения

Плащания

ГЛАВА PA 07
PA 07 15

2015

PA 07 15 01 Подготвително действие — Социална соли
дарност за социална интеграция
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 15 02 Подготвително действие — Подкрепа за
активното приобщаване на мигрантите в
неравностойно положение в Европа чрез
развитието и изпитването на местни центрове
за социална и икономическа интеграция
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 15 03 Подготвително действие — Европейски
център за свобода на печата и медиите
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 15 04 Подготвително действие — Ново наративно
послание за Европа
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 15 05 Подготвително действие — Действие във
връзка със субтитрирането, включително
краудсорсинг, с цел увеличаване на разпрос
транението на европейски произведения

PA 07 16

2016

PA 07 16 01 Подготвително действие — „Реактивиране“
— програма за мобилност в рамките на
Съюза за безработните лица на възраст над
35 години
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 16 02 Подготвително действие — Субтитриране на
свързано с културата европейско телеви
зионно съдържание в цяла Европа
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 16 03 Подготвително действие — Европа за фести
валите, фестивалите за Европа

1 089 031

162,65
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PA 07 17

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

2017

PA 07 17 01 Подготвително действие — Схема за
гаранция за децата/Създаване на Европейска
гаранция за децата и финансова подкрепа за
нея
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

5 000 000

p.m.

5 000 000

15 000 000,—

656 977,67

13,14

PA 07 17 02 Подготвително действие — Оценка на про
грамите за висше образование в областта на
предприемачеството
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

121 263

0,—

242 525,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

177 300,—

Статия PA 07 17 — Общо

p.m.

5 000 000

15 000 000,—

1 076 802,67

21,54

p.m.

12 799 967

25 000 000

19 250 000

16 000 000,— 12 234 557,72

95,58

p.m.

992 798

1 500 000

605 244

p.m.

296 626

p.m.

1 395 000

2 500 000

p.m.

1 000 000

p.m.

500 000

PA 07 17 03 Подготвително действие — Отворени модели
на микропредприятията за иновации в сек
тора на европейските семейни къщи с кул
турна и историческа стойност

PA 07 18

p.m.

5 121 263

2018

PA 07 18 01 Подготвително действие — DiscoverEU:
безплатна абонаментна карта за пътуване за
европейски граждани при навършване на
18-годишна възраст
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 18 02 Подготвително действие — Обмен и мобил
ност в спорта
Едногодишни бюджетни кредити

1 500 000,—

29 245,—

2,95

0,—

445 545,98

150,20

2 880 000

3 000 000,—

748 436,02

53,65

1 000 000

937 500

1 000 000,—

240 368,67

24,04

500 000

625 000

500 000,—

249 645,14

49,93

PA 07 18 03 Подготвително действие – Sportue,
насърчаване на европейските ценности чрез
спортни инициативи на общинско равнище
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

PA 07 18 04 Подготвително действие – Music Moves
Europe: насърчаване на музикалното мно
гообразие и на музикалния талант в Европа
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 18 05 Подготвително действие — Мониторинг на
медийния плурализъм в ерата на цифровите
технологии
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 18 06 Подготвително действие — Медийна гра
мотност за всички
Едногодишни бюджетни кредити
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PA 07 18

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PA 07 18 07 Подготвително действие — Европейски
домове на културата
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

750 000

750 000

375 000

750 000,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

300 000

0,—

321 818,83

Статия PA 07 18 — Общо

p.m.

17 734 391

31 250 000

24 972 744

p.m.

1 500 000

1 500 000

1 125 000

1 500 000,—

0,—

p.m.

1 300 000

1 500 000

375 000

2 000 000,—

0,—

p.m.

827 938

1 000 000

250 000

2 000 000,—

25 870,—

p.m.

400 000

p.m.

650 000

800 000,—

0,—

p.m.

166 474

p.m.

167 000

332 947,—

0,—

PA 07 18 08 Подготвително действие — Фонд на Съюза
за финансово подпомагане за съдебни дела,
свързани с нарушения на демокрацията,
принципите на правовата държава и основ
ните права

PA 07 19

22 750 000,— 14 269 617,36

80,46

2019

PA 07 19 01 Подготвително действие – Фонд за транс
гранична разследваща журналистика
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 19 02 Подготвително действие — Кината като
иновационни центрове за местните общности
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 19 03 Подготвително действие – Мониторинг и
напътствия чрез спорт на млади хора, изло
жени на риск от радикализация
Едногодишни бюджетни кредити

3,12

PA 07 19 04 Подготвително действие – Награда „Алтиеро
Спинели“ за повишаване на осведомеността
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 19 05 Подготвително действие – Признаване на
периоди на училищно образование в
чужбина
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 19 06 Подготвително действие – Спортът като
средство за интеграция и социално
приобщаване на бежанците
Едногодишни бюджетни кредити

2 000 000

1 685 500

1 750 000

437 500

3 000 000,—

34 645,99

525 000

750 000

687 500

1 000 000,—

0,—

6 404 912

6 500 000

3 692 000

10 632 947,—

60 515,99

2,06

PA 07 19 07 Подготвително действие — Изграждане на
капацитет, програмно развитие и комуника
ция в контекста на борбата с изпирането на
пари и финансовите престъпления
Едногодишни бюджетни кредити
Статия PA 07 19 — Общо

p.m.
2 000 000

0,94
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PA 07 20

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

2020

PA 07 20 01 Подготвително действие — Медийни съвети
в цифровата ера
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

200 000

500 000

125 000

1 155 500

1 500 000

375 000

p.m.

750 000

1 500 000

375 000

p.m.

360 000

1 200 000

300 000

p.m.

200 000

500 000

125 000

PA 07 20 02 Подготвително действие — Програми за
масов спорт и иновации в областта на
инфраструктурата
Едногодишни бюджетни кредити

2 000 000

PA 07 20 03 Подготвително действие — Финансиране,
учене, иновации и патентоване за културните
и творческите индустрии
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 20 04 Подготвително действие — Опазване на
еврейските гробища в Европа: процес на
цялостно картографиране, придружен от
научни изследвания, наблюдение и остой
ностени индивидуални предложения за
опазване на гробищата
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 20 05 Подготвително действие — Разработване на
политики „от долу нагоре“ за насърчаване на
културата и благосъстоянието в Съюза
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 20 06 Подготвително действие — Roma Civil
Monitor — Укрепване на капацитета и
участието на ромското и проромското
гражданско общество в мониторинга и пре
гледа на политиките

PA 07 21

Едногодишни бюджетни кредити

1 000 000

850 000

2 000 000

500 000

Статия PA 07 20 — Общо

3 000 000

3 515 500

7 200 000

1 800 000

6 000 000

1 500 000

1 950 000

487 500

3 000 000

750 000

2021

PA 07 21 01 Подготвително действие — Европейски
медийни платформи
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 21 02 Подготвително действие – Общоевропейски
механизъм за бързо реагиране при нару
шения на свободата на печата и свободата на
медиите
Едногодишни бюджетни кредити
PA 07 21 03 Подготвително действие — Да пишем за
Европа
Едногодишни бюджетни кредити

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
ГЛАВА PA 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PA 07 21

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

44 950 000

37 666 007

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PA 07 21 04 Подготвително действие — Фонд за спешна
подкрепа за разследващи журналисти и
медийни организации с цел гарантиране на
свободата на медиите в Съюза
Едногодишни бюджетни кредити

1 800 000

450 000

Статия PA 07 21 — Общо

12 750 000

3 187 500

ГЛАВА PA 07 — ОБЩО

17 750 000

36 931 334

48 382 947,— 18 480 438,70

50,04

ГЛАВА PA 08
PA 08 13

2013

PA 08 13 01 Подготвително действие — Растителни и
животински генетични ресурси на Съюза
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

192 400,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PA 08 13 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

192 400,—

PA 08 13 02 Подготвително действие — Пазители на
морето

PA 08 18

2018

PA 08 18 01 Подготвително действие — Интелигентни
селски райони през ХХI век

PA 08 20

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

1 690 000

p.m.

3 650 000

4 000 000,—

0,—

Статия PA 08 18 — Общо

p.m.

1 690 000

p.m.

3 650 000

4 000 000,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

750 000

1 000 000

250 000

Статия PA 08 20 — Общо

p.m.

750 000

1 000 000

250 000

ГЛАВА PA 08 — ОБЩО

p.m.

2 440 000

1 000 000

3 900 000

4 000 000,—

192 400,—

2020

PA 08 20 01 Подготвително действие — Харта на добрите
практики за круизните пътувания

7,89
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ГЛАВА PA 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

ГЛАВА PA 09
PA 09 18

2018

PA 09 18 01 Подготвително действие – Пускане в дейст
вие на изграждането на капацитет за целите
на програмното развитие и картографирането
в областта на екологичното данъчно облагане
и бюджетната реформа

PA 09 20

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

135 000

p.m.

450 000

450 000,—

221 779,32

164,28

Статия PA 09 18 — Общо

p.m.

135 000

p.m.

450 000

450 000,—

221 779,32

164,28

p.m.

1 500 000

5 000 000

1 250 000

1 400 000

3 000 000

750 000

p.m.

720 000

2 400 000

600 000

p.m.

250 000

1 800 000

450 000

p.m.

p.m.

1 500 000

375 000

450 000,—

221 779,32

5,54

2020

PA 09 20 01 Подготвително действие — Мониторинг на
опрашителите в ЕС и показатели за тях
Едногодишни бюджетни кредити
PA 09 20 02 Подготвително действие — Мониторинг на
околната среда с помощта на медоносни
пчели
Едногодишни бюджетни кредити

2 000 000

PA 09 20 03 Подготвително действие — Измерване на
пулса на европейското биологично разноо
бразие посредством индекса на Червения
списък
Едногодишни бюджетни кредити
PA 09 20 04 Подготвително действие — Насърчаване на
алтернативи на изпитванията върху животни
Едногодишни бюджетни кредити
PA 09 20 05 Подготвително действие — Създаване на
Европейска обсерватория за устойчивостта на
суши и адаптирането към тях
Едногодишни бюджетни кредити
Статия PA 09 20 — Общо

2 000 000

3 870 000

13 700 000

3 425 000

ГЛАВА PA 09 — ОБЩО

2 000 000

4 005 000

13 700 000

3 875 000
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L 93/1599
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 10 —
ГЛАВА PA 12 —
ГЛАВА PA 13 —
ГЛАВА PA 14 —

МИГРАЦИЯ
СИГУРНОСТ
ОТБРАНА
ВЪНШНА ДЕЙНОСТ
Бюджетни кредити 2021

Статия
Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PA 10 14 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ГЛАВА PA 10 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

2 000 000

500 000

Статия PA 12 20 — Общо

p.m.

p.m.

2 000 000

500 000

ГЛАВА PA 12 — ОБЩО

p.m.

p.m.

2 000 000

500 000

Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

ГЛАВА PA 10
PA 10 14

2014

PA 10 14 01 Подготвително действие — Финансиране за
рехабилитацията на жертви на изтезания

ГЛАВА PA 12
PA 12 20

2020

PA 12 20 01 Подготвително действие— Координирано
наблюдение от ЕС на тъмната мрежа (дарк
нет) с цел противодействие на престъпни
дейности

ГЛАВА PA 13
PA 13 17

2017

PA 13 17 01 Подготвително действие — Подготвително
действие във връзка с научни изследвания в
областта на отбраната
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

4 500 000

p.m.

18 000 000

25 000 000,—

28 746 890,—

638,82

Статия PA 13 17 — Общо

p.m.

4 500 000

p.m.

18 000 000

25 000 000,—

28 746 890,—

638,82

ГЛАВА PA 13 — ОБЩО

p.m.

4 500 000

p.m.

18 000 000

25 000 000,—

28 746 890,—

638,82

ГЛАВА PA 14
PA 14 07

2007

PA 14 07 01 Подготвително действие — Глобален фонд за
енергийна ефикасност и възобновяеми енер
гийни източници
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PA 14 07 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PA 14 10

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PA 14 10 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

38 279,—

Статия PA 14 12 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

38 279,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

367 499,16

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

208 360,39

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PA 14 14 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

575 859,55

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 000 000,—

Поети задължения

Плащания

2010

PA 14 10 01 Подготвително действие — Мониторинг на
околната среда в Черноморския басейн и
обща европейска рамкова програма за раз
витие на Черноморския регион

PA 14 12

2012

PA 14 12 01 Подготвително действие — Нова Евро-сре
диземноморска стратегия за насърчаване на
заетостта сред младите хора

PA 14 14

2014

PA 14 14 01 Подготвително действие — Изграждане на
устойчивост за по-добро здраве на номадс
ките общности в следкризисни ситуации в
региона Сахел
Едногодишни бюджетни кредити
PA 14 14 02 Подготвително действие — Повторна социоикономическа интеграция на децата и прос
титуиращите жени, които живеят в мините
на Лувиндия, провинция Южно Киву, в
източната част на Демократична Република
Конго
Едногодишни бюджетни кредити
PA 14 14 03 Подготвително действие — Подготвително
действие: Изграждане и укрепване на местни
партньорства за развиване на социалната
икономика и за създаване на социални
предприятия в Източна Африка

PA 14 17

2017

PA 14 17 01 Подготвително действие — Подкрепа за
микропредприятията и малките и средните
предприятия в развиващите се държави
Едногодишни бюджетни кредити

% Плащания
2019/2021
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
ГЛАВА PA 15 — ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ
ГЛАВА PA 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PA 14 17

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети
задължения

Плащания

Поети
задължения

Плащания

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PA 14 17 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 000 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия PA 14 18 — Общо

p.m.

p.m.

4 000 000

1 000 000

0,—

0,—

ГЛАВА PA 14 — ОБЩО

p.m.

p.m.

4 000 000

1 000 000

0,—

1 614 138,55

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

145 862,89

Статия PA 15 10 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

145 862,89

ГЛАВА PA 15 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

145 862,89

p.m.

p.m.

p.m.

104 000

0,—

1 275 120,—

Поети задължения

Плащания

(продължение)

PA 14 17 02 Подготвително действие — Интегриран
подход за разработване и прилагане на
здравни решения за борба с пренебрегваните
тропически болести в ендемичните райони

PA 14 18

2018

PA 14 18 01 Подготвително действие — StratCom Plus
Едногодишни бюджетни кредити

4 000 000

1 000 000

PA 14 18 02 Подготвително действие – Подкрепа за
съседните на Съюза държави за
осъществяване на възстановяване на активи
p.m.

p.m.

ГЛАВА PA 15
PA 15 10

2010

PA 15 10 01 Подготвително действие —Опазване и
възстановяване на културното наследство в
райони на конфликт

ГЛАВА PA 20
PA 20 17

2017

PA 20 17 01 Подготвително действие — Управление и
качество на софтуерния код — одит на сво
бодния софтуер с отворен код
Едногодишни бюджетни кредити

% Плащания
2019/2021
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (продължение)
Бюджетни кредити 2021
Статия
Позиция

PA 20 17

Бюджетен ред

Поети
задължения

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети
задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

% Плащания
2019/2021

(продължение)

PA 20 17 02 Подготвително действие — Криптирани
електронни комуникации на институциите
на Съюза

PA 20 18

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

195 000

p.m.

989 710

1 000 000,—

900 000,—

461,54

Статия PA 20 17 — Общо

p.m.

195 000

p.m.

1 093 710

1 000 000,—

2 175 120,—

1 115,45

p.m.

610 089

p.m.

500 000

1 000 000,—

724 373,28

118,73

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

130 000

p.m.

800 000

0,—

155 567,67

119,67

Статия PA 20 18 — Общо

p.m.

740 089

p.m.

1 300 000

1 000 000,—

879 940,95

118,90

ГЛАВА PA 20 — ОБЩО

p.m.

935 089

p.m.

2 393 710

2 000 000,—

3 055 060,95

326,71

95 432 947,— 68 682 507,39

90,22

2018

PA 20 18 01 Подготвително действие – Свързани сво
бодно достъпни данни в европейската
публична администрация
Едногодишни бюджетни кредити
PA 20 18 02 Подготвително действие – Механизми за
анализ на данни за създаването на политики

Позиция PA — Общо

31 750 000

76 125 483 100 000 000

99 394 399

17.3.2021 г.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ДЯЛ PA
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ
ГЛАВА PA 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в
областта на прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на
приемането на бъдещи действия. Техният общ размер съответства на размера на бюджетните кредити по
статия 01 20 02.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PA 01 16

2016

PA 01 16 01

Подготвително действие — Отворени технологии за знания: класифициране и валидиране на знания
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

699 893

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

927 546

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 01 16 02

Подготвително действие — REIsearch (Рамка за иновации във върховите научноизследователски постижения) —
Повишаване на конкурентоспособността на Европейското научноизследователско пространство чрез увеличаване на
комуникацията между изследователите, гражданите, промишлеността и политиците
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

499 232

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

499 232

Поети задължения

0,—

Плащания

1 495 275,50
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PA 01 16

(продължение)

PA 01 16 02

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
09 04 77 08

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 01 16 03

Подготвително действие — Интелигентни фабрики в Източна Европа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

0,—

Плащания

1 168 212,50

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 09

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 01 17

2017

PA 01 17 01

Подготвително действие — Мрежа за цифрови центрове
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

466 460

Поети задължения

0,—

Плащания

699 690,—

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 13

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PA 01 17

(продължение)

PA 01 17 02

Подготвително действие — Цифрова трансформация на европейската промишленост
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

147 637

Поети задължения

0,—

Плащания

295 893,21

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 14

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 01 18

2018

PA 01 18 01

Подготвително действие — Създаване на европейска цифрова академия
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

471 005

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

680 000

Поети задължения

0,—

Плащания

471 004,20

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 18

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 01 19

2019

PA 01 19 01

Подготвително действие – Подготовка на новата програма на ЕС за правителствени сателитни комуникации
(Govsatcom)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

3 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

p.m.

Плащания

5 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

10 000 000,—

Плащания

0,—
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PA 01 19

(продължение)

PA 01 19 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
02 04 77 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Подготвителното действие подкрепя поредица от подготвителни дейности, които са от първостепенна важност за
успешното начало на оперативната програма от 2021 г. нататък, като:
— проучвания на промишлени системи във връзка с центъра Govsatkom, новата наземна инфраструктура за
безпрепятствено свързване на ползватели и доставчици,
— разработване и създаване на прототипи на елементи на центъра Govsatcom и на предлаганите услуги,
— създаване и демонстрация на различни сценарии на гражданско приложение при управление на кризи, гражданска
защита, наблюдение и управление на основна инфраструктура,
— други подготвителни дейности, включително анализ на предлагането и търсенето на Govsatcom след средата на
20-те години на ХХI век.

PA 01 19 02

Подготвително действие — Прилагане по подразбиране на изискванията за достъпност на уебсайтовете при
инструментите за редактиране и платформите (интернет достъп по подразбиране)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

300 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

240 000

Поети задължения

600 000,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 23

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Това подготвително действие представлява последващо действие по предходен пилотен проект. То пряко насърчава и
подпомага приемането на съответните изисквания за достъпност на европейския стандарт EN 301 549 v1.1.2 чрез
предоставянето на безвъзмездни средства на предприятия, сдружения или организации с нестопанска цел, които
включат настройките, отговарящи на изискванията на стандарта, като опция по подразбиране за техните инструменти
за редактиране или платформи. Отдава се приоритет на инструменти и платформи, които са с отворен код или чието
използване е безплатно. Безвъзмездните средства ще бъдат достъпни и за органите на държавите членки, които
разработват вътрешни инструменти за редактиране или платформи за уебсайтовете в публичния сектор, и могат също
така да бъдат използвани за тестване на услугите.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PA 01 20

2020

PA 01 20 01

Подготвително действие — Изкуството и цифровизацията: разгръщане на творчеството в полза на промишлеността,
регионите и обществото в Европа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 500 000

Плащания

1 185 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

1 800 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

450 000

Забележки
Предишна позиция
09 04 77 27

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Способността на Европа да се конкурира на международния пазар ще зависи от капацитета ѝ да преобразува научните и
технологичните знания в иновативни продукти и услуги. Нещо повече, привлекателността на Европа ще зависи много от
начина, по който нейните региони успяват да създадат вдъхновяваща, мотивираща и ориентирана към бъдещето среда за
своите граждани. Преобразяването на обществото от цифровите технологии създава възможности за Европа, които биха
могли да се използват пълноценно чрез съвместни усилия в областта на изкуствата и технологиите. В света на
цифровите технологии Европа може да претендира за лидерска позиция по отношение на начина на живот и на онези
елементи от цифровата революция, които зависят най-силно от творчеството, т.е. „съдържанието“ в най-широкия
смисъл на думата. Едно ангажирано партньорство между изкуствата и технологиите може да направи този стремеж
реалност в най-различни области като социалното приобщаване, новите цифрови медии (добавена реалност, нови
медии, като например социалните мрежи и др.), развитието на градските райони (интелигентни градове, „интернет на
нещата“ и др.) или бъдещето на мобилността.
Засиленото сътрудничество между изкуството и технологиите не само ще стимулира иновациите, чрез което ще повиши
конкурентоспособността на Европа, но и ще спомогне за разгръщането на творческия потенциал на европейското
общество и в европейските региони. Институциите на Съюза бяха призовани в заключенията на множество
председателства относно взаимодействието между културата и стопанските предприятия да предприемат действия за
разширяване на сътрудничеството между изкуствата и технологиите с цел задълбочено проучване на възможностите,
което да надхвърля традиционните граници на отделните сектори и дисциплини или разделението между културата и
технологиите.
Комисията реагира, като започна изпълнението на инициативата „STARTS“– Иновации в пресечната точка на науката,
технологиите и изкуството. Това е много актуална мярка, насочена към насърчаване на иновациите в промишлеността,
като изкуствата ще бъдат катализатор на неконвенционално мислене и проучвания. Комисията насърчава иновациите,
основани на подобно сътрудничество, като започва водещи проекти, които ще изтъкнат решаващата роля на изкуството
за справяне с предизвикателства в контекста на цифровия единен пазар.
Подготвителното действие се основава на работата, извършена по предхождащите го пилотни проекти, и проучва как
програмата може да бъде въведена най-добре по систематичен начин, така че нейните идеи да бъдат прехвърлени от
чисто промишления контекст към други сектори, като например регионалното и градското развитие, където цифровите
технологии също играят важна роля. То създава последователна хоризонтална рамка за „артистично-технологично“
мислене в Европа между различните сектори и дисциплини, както и в относими дейности на европейските институции
(включително рамкови програми, структурни фондове и образователни програми).
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PA 01 20

(продължение)

PA 01 20 01

(продължение)
Подготвителното действие има за цел да създаде мрежа от ключови фигури от сферата на изкуствата (съответни
институции и дейци на изкуството, използващи новите технологии), цифрови медии, които разчитат на изкуството за
генериране на медийно съдържание, промишлени предприятия, които възприемат изкуството като средство за
проучване на възможни приложения, както и региони и градове, които желаят да създадат инфраструктура за
съвместна работа на дейци на изкуството и специалисти по технологии, като източник на бъдещо градско развитие. То
подкрепя художествени проучвания на технологии, например като подкрепя използването на технологии за творчески
прояви и инсталации, и ще стимулира най-обещаващите направления, като осигури начално финансиране за идеи за
сътрудничество между изкуствата и технологиите. То насърчава по-специално практическите механизми, които
спомагат за претворяване на новите идеи, получени в резултат на съвместната проучвателна дейност, в материални
активи за европейското общество и европейската промишленост.

PA 01 21

2021

PA 01 21 01

Подготвително действие — Осигуряване на факти за създаването на политики на европейско, регионално и местно
равнище
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

1 500 000

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

375 000

Забележки
ВЪВЕДЕНИЕ
Основаното на факти създаване на политики е по-важно от всякога поради все по-нарастващата сложност на
икономическите, социалните и екологичните предизвикателства, пред които сме изправени. Настоящите политически
предизвикателства се характеризират със смесица от сложност, неяснота и двусмисленост. Тези предизвикателства в
крайна сметка имат отражение върху гражданите на местно и регионално равнище, поради което основаното на факти
създаване на политики е дори още по-важно на тези равнища на управление. Освен това в настоящия климат на
популизъм, постистина и фалшиви новини, общественият контрол и отчетността на науката са ключови аспекти за
укрепването на демократичните процеси.
Пилотният проект „Науката среща парламентите/Науката среща регионите“ разглежда тези предизвикателства главно
чрез организирането на мероприятия по различни политически теми и финансирането на проучвания в подкрепа на
тези мероприятия, както и някои пилотни обучителни курсове за създателите на политики на национално, регионално
и местно равнище.
С приключването на пилотната фаза става ясно, че този инструмент продължава да бъде действително необходим,
особено на регионално и местно равнище. Очевидно е също така, че със следващите стъпки следва да се работи за
постигането на по-ясна насоченост и структурно въздействие в регионите и градовете в Европа, надхвърляйки
свършената в рамките на пилотния проект новаторска работа.
Това ще бъде основната цел на подготвителното действие, което ще разглежда предимно приоритетните теми на
политиката на Комисията в съответствие с нейните политически приоритети:
— Европейски зелен пакт,
— цифров преход,
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PA 01 21

(продължение)

PA 01 21 01

(продължение)
— насърчаване на икономика в интерес на хората,
— укрепване на европейската демокрация,
— утвърждаване на европейския начин на живот.
Регионалните и местните участници в цяла Европа участват активно в постигането на тези цели на политиката,
по-специално чрез:
— принос за превръщането на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г., като
същевременно се стимулира конкурентоспособността на промишлеността и се гарантира справедлив преход за
засегнатите територии и работници,
— прилагане на социалния стълб и подкрепа за инвестициите и финансирането на МСП,
— повишаване на интеграцията на мигрантите на местно равнище и борба с бедността,
— увеличаване на инвестициите в технологии като блоковата верига и изкуствения интелект,
— засилване на ролята на европейските граждани при вземането на решения с цел изграждане на доверие в
институциите/публичния сектор, както и в демократичните процеси.
Подготвителното действие ще има за цел също така да запълни празнината в инструментите на Съюза за основано на
факти създаване на политики, които са насочени главно към националните органи (правителствата) и не предвиждат
каквато и да било инициатива за създаване на мрежи на европейско равнище с цел обмен на практики, методи и
инструменти.
ЦЕЛИ
Стъпвайки на постигнатите по време на пилотната фаза успешни резултати, подготвителното действие има за цел да
укрепи знанията на местно равнище за политическите екосистеми чрез следните цели:
1) повишаване на осведомеността и взаимното разбирателство на регионално, междурегионално и национално равнище
по свързани с политиката въпроси и за вида факти, които са необходими, за да им се отговори;
2) подкрепа за лицата, отговорни за вземането на решения и създаването на политики на регионално и местно
равнище, с цел развиване на умения за разбиране, получаване, оценяване и използване на целенасочени и надеждни
висококачествени факти, както и осъществяване на контакти със заинтересованите страни;
3) създаване на общност от специалисти в цяла Европа, които обменят опит и знания с цел укрепване на местната
екосистема за основано на факти създаване на политики.
ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ВИДОВЕ ФИНАНСОВИ НАМЕСИ
1. Национален компонент
В сътрудничество с Комитета на регионите ще се изготвят насоки с препоръки за изпълнението на политиките след
2020 г. Впоследствие по това направление ще се финансират 10 иновационни лагера на регионално и общинско
равнище, за да се намери решение за основните предизвикателства, маркирани в един от горепосочените политически
приоритети на Комисията. Предложенията за проекти трябва да бъдат представени от региони или градове в
партньорство с местни заинтересовани страни (университети, агенции за развитие и др.). Освен това проектът следва да
цели структурно въздействие и е желателно да бъде интегриран в процес на национално или регионално равнище с цел
въвеждане на политики, програми или стратегии.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 01 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (продължение)
PA 01 21

(продължение)

PA 01 21 01

(продължение)
Този компонент ще подкрепи също така схеми за свързване между създателите на политики и учените с цел у
създателите на политики да се изгради капацитет да използват научни изследвания в работата си. Посредством
създаването на тези връзки програмата има за цел да улесни дългосрочния диалог между двете общности, да направи
научните изследвания по-достъпни и да увеличи използването на факти от страна на създателите на политики в тяхната
работа.
2. Многонационален компонент
Това направление ще подкрепи инициативи, като например конференции или семинари, в които участват поне 2
региона или града, евентуално въз основа на съществуващи партньорства. Темата на инициативата следва да бъде в
съответствие с един от горепосочените политически приоритети на Комисията. Този компонент ще позволи на
регионите и градовете да обменят опит с други субекти, които се сблъскват със сходни предизвикателства или
разполагат с допълнителни експертни познания и капацитет.
3. Компонент за изграждането на общност
Този компонент ще подкрепи създаването на европейска общност от специалисти, в която ще бъдат включени
участниците в подготвителното действие и в предишния пилотен проект. Той ще финансира действия като:
— обучителни курсове за създателите на политики относно основаното на факти създаване на политики и
ангажираността на гражданите;
— обучителни курсове за националните, регионалните и местните училища по администрация или академии (обучение
на обучаващите);
— проучване относно практиките и инструментите за укрепване на капацитета за създаване и използване на факти на
регионално и местно равнище в цяла Европа, като целта е да се направи общ преглед на основаното на факти създаване
на политики на поднационално равнище;
— платформа за обмен на най-добри практики и примери за основано на факти създаване на политики на
поднационално равнище;
— годишна конференция, организирана съвместно с Европейския парламент и Комитета на регионите.

PA 01 21 02

Подготвително действие — Увеличаване на достъпа до образователни инструменти в области и общности с ниска степен
на свързаност или достъп до технологии
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

2 400 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

600 000

Забележки
Целта на това подготвително действие е да се разработи стратегия за увеличаване на достъпа до образователните
инструменти за европейските области и общности, които най-много се нуждаят от такава подкрепа. Отдалечените
райони – планински райони, селски райони, острови или речни делти – са особено важни за това подготвително
действие. Подготвителното действие ще се състои в определяне на най-добрите налични решения и практики в тази
област и ще доведе до прилагане и изпробване на някои от най-подходящите решения в широк мащаб или за по-голям
брой бенефициери.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в
областта на прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на
приемането на бъдещи действия. Техният общ размер съответства на размера на бюджетните кредити по
статия 02 20 02.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PA 02 15

2015

PA 02 15 01

Подготвително действие — Към единна и иновативна европейска транспортна система
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

874 790

Поети задължения

0,—

Плащания

874 790,—

Забележки
Предишна позиция
06 02 77 14

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 02 16

2016

PA 02 16 01

Подготвително действие — Интегриране на дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС) в европейското
въздушно пространство с активна услуга за предупреждения при навлизане в определена географска зона (geofencing)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

250 000,—
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ГЛАВА PA 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PA 02 16

(продължение)

PA 02 16 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
06 02 77 12

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 02 17

2017

PA 02 17 01

Подготвително действие — Засилване на сътрудничеството в действията в областта на климата между островите в Съюза
и отвъд него чрез създаване на островна идентичност в рамките на Световния конвент на кметовете
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

951 350

Поети задължения

0,—

Плащания

850 917,29

Забележки
Предишна позиция
32 02 77 09

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 02 18

2018

PA 02 18 01

Подготвително действие — Установяване на цялостна подкрепа за регионите с високо потребление на въглища и високи
въглеродни емисии в преход
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

7 153 900

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

18 000 000

Плащания

5 750 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

2 000 000,—

Плащания

0,—
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ГЛАВА PA 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PA 02 18

(продължение)

PA 02 18 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
32 02 77 12

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
PA 02 18 02

Подготвително действие — Набори от инструменти за участниците в диалога в рамките на платформа за въглищата,
които да се използват за разработването и подпомагането на местни стратегии за преход
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

380 000

Поети задължения

0,—

Плащания

426 907,50

Забележки
Предишна позиция
32 02 77 13

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 02 19

2019

PA 02 19 01

Подготвително действие — Лесен за ползване инструмент за информация относно схемите за регулиране на достъпа на
превозни средства в градовете и регионите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

1 500 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

750 000

Поети задължения

1 000 000,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
06 02 77 24

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
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ГЛАВА PA 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PA 02 19

(продължение)

PA 02 19 01

(продължение)
Това подготвително действие има за цел да се разработи лесен за ползване инструмент (онлайн/приложение), който ще
осигурява възможност за водачите на моторни превозни средства (т.е. професионални и непрофесионални водачи на
МПС) да бъдат напълно информирани за схемите за регулиране на достъпа на превозни средства в градовете и регионите.
Тази информация включва: географски обхват, условия за достъп (тип превозно средство, време, включително временни
ограничения с връзки към източници на информация в реално време и др.), тарифи (цени и валидност), възможности за
плащане, политики за правоприлагане, санкции и процедури за обжалване и др., както за граждани на страната, така и
за чуждестранни граждани, с възможността за автоматично подаване на информация по искане на ползвателите.
Също така може да се обмисли включването на съпътстващи мерки като буферни паркинги (park and ride),
консолидиране на превоза на товари и др.
Инструментът е насочен основно към частните ползватели (успоредно със съществуващите платформи с информация
относно правата на пътниците), но може да включва също така конкретна информация за професионалните
потребители (например, предприятия за автомобилен превоз на товари) и връзки към платформите за навигация и
планиране на маршрути.
Втората година от изпълнението на подготвителното действие е насочена към разширяване на обхвата му, за да се даде
възможност на участниците в движението да бъдат напълно информирани за градските и регионалните схеми за достъп
чрез работа по необходимите инструменти, т.е. стандартизация и предоставяне на данни за включването на информация
в инструментите за навигация.

PA 02 20

2020

PA 02 20 01

Подготвително действие — Обучение на органите и общностите от островните държави за участие в тръжни процедури
за проекти за енергия от възобновяеми източници
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

500 000

Поети задължения

2 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

500 000

Забележки
Предишна позиция
32 02 77 16

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
В рамките на това подготвително действие органите и общностите от островните държави се обучават как да
организират сами открити тръжни процедури. След това частни дружества за чиста енергия могат да участват на
конкурентна основа с предложения в откритите тръжни процедури, по-специално във връзка със слънчевата енергия,
вятърната енергия, съхранението (не само в акумулатори) и районните отоплителни или охладителни системи.
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ГЛАВА PA 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PA 02 20

(продължение)

PA 02 20 01

(продължение)
Бързо намаляващите разходи за енергия от възобновяеми източници и увеличаването на броя на доставчиците на чиста
енергия означават, че островите в Съюза следва вече да преминат към чиста енергия, при условие че техните органи
знаят как да изготвят, оценяват и възлагат обществени поръчки. За островите с малки административни бюджети този
процес е рисков поради силно специализираните технически, финансови и правни изисквания. Подготвителното
действие ще предостави на островите готови образци за тръжни процедури; по време на неговата продължителност
представители на островите ще посетят експерти в областта на енергията от възобновяеми източници на острови и
обекти в цяла Европа, където вече се реализират печеливши проекти за чиста енергия, по възможност с участие на
общности за енергия от възобновяеми източници, с цел споделяне на непосредствен опит и придобиване на
информация за най-новите практики за бюджетиране за жизнения цикъл на проектите във връзка с островите. След
това, при приключването на подготвителното действие, резултатите от практическото обучение и от посещенията на
място ще бъдат използвани за изготвяне на безплатни, свободно достъпни онлайн обучителни курсове.
Това подготвително действие преобръща нормалния процес на изготвяне на проекти в Съюза, тъй като вместо да
предлага изготвяне на успешно самостоятелно предложение в отговор на открита тръжна процедура на Комисията, то
ще обучава островните общности как да организират сами открити тръжни процедури и да обработват и управляват
предложенията в отговор на тези тръжни процедури.
Накратко, то следва известното мото: „Дай на един човек риба и той ще я изяде за един ден, научи човек как да си лови
риба и той ще има храна за цял живот“.

PA 02 20 02

Подготвително действие — Засилване на сътрудничеството в действията в областта на климата между селата във и извън
ЕС чрез създаване на идентичност на селските райони в рамките на Конвента на кметовете
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

500 000

Поети задължения

2 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

500 000

Забележки
Предишна позиция
32 02 77 17

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Това подготвително действие е уникално, тъй като обединява селата и селските райони с водещи позиции в действията
за борба с изменението на климата, чрез новата рамка на Световния конвент на кметовете. Управляващите органи на
селата в Съюза и селските райони от целия свят, които познават по-отблизо свързаните с изменението на климата
предизвикателства в селските територии и които настояваха за амбициозно глобално споразумение по въпросите на
климата, ще обединят силите си, за да играят водеща роля в усилията за постигане на целта за нулеви емисии до 2050 г.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PA 02 20

(продължение)

PA 02 20 02

(продължение)
Села от Съюза ще работят в тясно сътрудничество във и извън Съюза за изграждане на цялостен капацитет и
по-конкретно за споделяне на опит, трансфер на знания и ноу-хау за планиране в областта на устойчивата енергия и
климата, обмен на най-добри примери за смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към
него и споделяне на знания относно иновативните финансови инструменти на Съюза в подкрепа на инвестициите за
устойчива енергия.
Подготвителното действие включва анализ на съществуващите добри практики на планиране, прилагани в селата и
селските райони, в областта на възобновяемата енергия и климата и разработването на иновативни интегрирани
стратегии за селата и селските райони, които успешно решават проблеми, свързани с достъпа до енергия и енергийната
бедност, смекчаването на последиците от изменението на климата и намаляването на емисиите на парникови газове,
както и адаптирането на селските територии към изменението на климата.
Посочените стратегии следва да бъдат съобразени със стратегията „Чиста планета за всички“ (Съобщение на Комисията
до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на
регионите и Европейската инвестиционна банка от 28 ноември 2018 г. „Чиста планета за всички — Европейска
стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на
климата икономика“ (COM(2018) 773 final), с пакета „Чиста енергия за всички европейци“ (Съобщение на Комисията
до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и
Европейската инвестиционна банка от 30 ноември 2016 г. „Чиста енергия за всички европейци“ (COM(2016) 860
final), както и с целите на ООН за устойчиво развитие и целите на инициативата „Устойчива енергия за всички“.
И накрая са предвидени мониторинг, докладване и проверка на емисиите на парникови газове в съответствие с
изискванията по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата.

PA 02 20 03

Подготвително действие — Изкуственият интелект и големите информационни масиви при цифровата трансформация
на публичните администрации в Европа: европейска платформа на регионите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

850 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

212 500

Забележки
Предишна позиция
09 03 77 04

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Подготвителното действие има за цел създаването на европейска платформа на регионите за изкуствен интелект (ИИ) и
големи информационни масиви (ГИМ) с цел подобряване на ефективността на публичната администрация и на услугите
за потребителите. Бързото интегриране на цифровите технологии поставя редица предизвикателства пред националните,
регионалните и местните органи на властта. Важен аспект от тази трансформация засяга очакванията на гражданите и на
предприятията за тяхното взаимодействие с органите на властта. За да се реши проблемът, се изисква цифрова
трансформация на органите на властта.
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ГЛАВА PA 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PA 02 20

(продължение)

PA 02 20 03

(продължение)
Публичните администрации трябва да променят начина си на работа и на организация. Те трябва да гарантират
уменията, необходими за използването на нови цифрови инструменти; те трябва да работят съвместно и да провеждат
диалог с гражданите и предприятията.
Целта на Съюза е публичната администрация да се превърне в една отворена, оперативно съвместима, ефективна и
приобщаваща структура, без граници и предлагаща лесен достъп на потребителите, чрез обезпечаване на нова цифрова
среда за обществените услуги. В съобщението си от 19 април 2016 г., озаглавено „План за действие на ЕС за електронно
управление през периода 2016—2020 г. Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението“ (COM(2016) 179
final) и в съобщението от 14 септември 2016 г., озаглавено „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров
единен пазар — към европейско общество на гигабитов интернет“(СОМ(2016) 587 final) Комисията изразява
становището, че цифровата трансформация на публичната администрация е от ключово значение за успеха на
цифровия единен пазар.
Общите усилия на Съюза предполагат наличието на съгласувано правно основание, прилагането на политики и
финансови програми за цифрова оперативна съвместимост и внедряването на новаторски решения за публичните
администрации.
Въпреки това съществува необходимост от инструмент на Съюза за подкрепа на платформа на регионите с цел
извършване на цифрова трансформация на публичните администрации в цяла Европа.
ИИ и ГИМ са двигател на нова социална и икономическа парадигма в Европа и извън нея. Регионите, в качеството си на
най-близкото до гражданите равнище на управление, трябва да бъдат част от този процес.
Използването на ИИ и ГИМ от публичните администрации се е увеличило, което свидетелства за техния голям
потенциал в широк спектър от сектори — от мобилността до мониторинга на околната среда и геофизичните
симулации и от интелигентните енергийни мрежи до персонализираното здравеопазване. Европейската платформа на
регионите ще допринесе за обмена и за разработването на общи отговори и решения. Европейските региони могат да
осигурят значителен принос за повишаване на ефективността на системите на публичната администрация и
способността им да генерират добавена стойност и да предоставят по-добри публични услуги.
Процесът на създаване на европейска платформа на регионите за цифрова трансформация вече започна. Това доказва, че
ангажиментът на регионално равнище допринася за осигуряване на добавена стойност за целите на цифровия единен
пазар във връзка с модернизацията на публичната администрация и намаляването на цифровото разделение. За тази цел
в Брюксел бяха организирани два семинара на високо равнище, чиято тема беше цифровата трансформация на
публичните администрации, с участието на европейски региони, предприятия и Комисията — ГД „Информатика“, ГД
„Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, ГД „Икономически и финансови въпроси“ и генералния секретар.
Срещите бяха подкрепени от регионалното правителство на регион Емилия-Романя, с участието на регионите Хесен,
Каталуня, Фландрия, Валония, Ил дьо Франс, Нова Аквитания и Трондхайм, както и, от страна на предприятията, от
доставчици на информационни технологии и изкуствен интелект. В регион Емилия-Романя се намира Европейският
център за средносрочна прогноза за времето, той беше избран за Европейски център за високоскоростни изчисления и
създава международна фондация за ГИМ и ИИ за човешкото развитие.
Цели и дейности
Платформата на европейските региони за цифрова трансформация има за цел:
— споделянето на знания относно законодателството на Съюза, националното и регионалното законодателство и
регулаторните рамки, така че да се увеличи използването на ИИ и ГИМ;
— споделянето на модели за стимулиране на стратегическите движещи сили на цифровизацията, и по-специално
инфраструктура, данни и услуги, цифрови умения и общности;
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ГЛАВА PA 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PA 02 20

(продължение)

PA 02 20 03

(продължение)
— подобряване на обмена на масиви от данни и знания относно приложенията на ИИ и ГИМ в сферата на обществени
услуги;
— повишаването на уменията и способностите на държавните служители в областта на ИИ и ГИМ;
— разработването и споделянето на нови начини на работа, включително и интелигентна работа.
По-конкретно подготвителното действие се съсредоточава върху следните дейности:
— създаване на платформа на регионите за ИИ и ГИМ, свързваща регионални органи на властта, агенции за ИКТ,
доставчици и предприятия;
— разработване на механизми за пилотно изпитване във връзка с културната трансформация в резултат на въвеждането
на цифровите работни места и интелигентната работа;
— организиране на два европейски хакатона за използването на споделени данни, стандарти и оперативна
съвместимост за публичните администрации;
— провеждане на два семинара за съвместното създаване на публични услуги за потребителите, основани на ИИ и
ГИМ;
— партньорско обучение за ръководители по въпросите на ИИ и ГИМ.
Платформата включва дузина европейски региона от различни държави членки.
Подготвителното действие допълва програмата ISA2. По-конкретно платформата Join Up може да допринесе за
изпълнението на това действие.

PA 02 20 04

Подготвително действие — Интелигентно местно администриране, основаващо се на интернет на нещата, изкуствен
интелект, виртуална реалност и инструменти за машинно самообучение, с цел доближаване до гражданите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки
Предишна позиция
09 03 77 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (продължение)
PA 02 20

(продължение)

PA 02 20 04

(продължение)
Центърът за иновации и гражданско въображение е инструмент за социални иновации, комуникация, научни
изследвания и популяризиране, както и форум за обсъждане и информиране за гражданите, обществеността и
експертите в различни области. Освен това Центърът се стреми да се превърне в постоянна лаборатория, в която да се
разработват и тестват различни форми на сътрудничество между участниците в градовете, за да се подкрепят
приобщаващите практики и да се насърчат обсъжданията на проекти за иновации в градовете. Центърът управлява
процеси на анализ, разработва пилотни проекти за общността и има за цел да разрешава неотложните проблеми на
града, да планира бъдещи проекти и да набелязва допълнителни функции във връзка с настоящата динамика на града.
Една от особеностите на Центъра за иновации и гражданско въображение е ефективната организация на отворени
срещи и иновативни методики, препоръчани от Комисията, с използване на концепцията за четворна спирала (темите
за анализ се разглеждат при участието на експерти от областта на публичната администрация, представители на
академичните среди, бизнеса и НПО) или дори петорна спирала, с включване на гражданите — преките бенефициери
на мерки, насочени към повишаване на качеството на живот в града. Центърът координира и ръководи сложни мрежи
на основано на участието управление.
Това подготвително действие акцентира върху проактивността на гражданите спрямо местните органи на управление и
подчертаването на значението на тяхното участие в процеса на вземане на решения.

ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в
областта на прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на
приемането на бъдещи действия. Техният общ размер съответства на размера на бюджетните кредити по
статия 03 20 02.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PA 03 09

2009

PA 03 09 01

Подготвително действие — Еразъм за млади предприемачи
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—
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ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PA 03 09

(продължение)

PA 03 09 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
02 02 77 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 03 12

2012

PA 03 12 01

Подготвително действие — Новаторски предприемачи за промяна по линия на Евро-средиземноморското партньорство
(Euromed)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 10

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 03 15

2015

PA 03 15 01

Подготвително действие — Транснационален европейски туристически продукт, свързан с културата
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 21

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

600 000,—
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PA 03 15

(продължение)

PA 03 15 01

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 03 17

2017

PA 03 17 01

Подготвително действие — Европейска столица на туризма
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

640 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

Поети задължения

740 700

0,—

Плащания

951 473,39

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 29

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 03 18

2018

PA 03 18 01

Подготвително действие – Култура на Европа: Насърчаване на съкровищата на Европа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

1 100 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 31

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
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ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PA 03 18

(продължение)

PA 03 18 02

Подготвително действие — Световен туризъм
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

900 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

Поети задължения

720 000

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 32

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
PA 03 18 03

Подготвително действие — Изграждане на предприемачески капацитет за млади мигранти
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

313 725

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

366 010

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 33

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
PA 03 18 04

Подготвително действие — Ускоряване на модернизирането на промишлеността чрез подобряване на подкрепата за
общоевропейски демонстрационни съоръжения – триизмерен печат
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 35

Бюджетни кредити 2020

Плащания

160 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

100 000

Поети задължения

0,—

Плащания

0,—
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ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PA 03 18

(продължение)

PA 03 18 04

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 03 18 05

Подготвително действие — Cir©Lean: Мрежа, създаваща благоприятни условия за стопанска дейност за МСП в Съюза, с
цел използване на бизнес възможностите, предоставяни от кръговата икономика
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

357 405

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

450 000

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 36

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 03 19

2019

PA 03 19 01

Подготвително действие — Намаляване на младежката безработица — създаване на кооперации за увеличаване на
възможностите за работа в Съюза
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

600 000

Поети задължения

2 000 000,—

Плащания

29 968,92

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 38

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PA 03 19

(продължение)

PA 03 19 01

(продължение)
Младежката безработица продължава да бъде сериозно предизвикателство за държавите членки. Към февруари 2018 г.
тя беше 15,9 % в ЕС-28 и 17,7 % в еврозоната. Целта на първоначалния пилотен проект беше да се допринесе за
намаляване на младежката безработица чрез създаване на кооперации на работниците, осигуряващи възможности за
предприемачество и перспективи за трайна заетост на младите хора, едновременно в качеството им на работници и на
собственици на дял от съответното предприятие, както и за установяване на най-добрите практики в тази област в
Съюза като цяло.
Пилотният проект беше стартиран в три държави членки с най-голям опит в тази област и включваше някои цели, като
подобряване на познанията за концепцията „кооперативно предприятие“, насочване на студентите към реализация на
собствените им идеи и подпомагането им да създадат собствено предприятие под формата на кооперация, предоставяне
на обучение и стажове или чиракуване в кооперации и анализ на възможностите за създаване на полезни
взаимодействия със съответни програми на Съюза.
Подготвителното действие продължава да надгражда върху въздействието на пилотния проект в тези три държави
членки и да разширява действията, така че да обхванат и други държави членки, които все още се борят с висока
младежка безработица, като Гърция и Испания.

PA 03 20

2020

PA 03 20 01

Подготвително действие — Еразъм за млади предприемачи в международен план/Постигане на лидерство в предприема
чеството и възможности за сътрудничество (Achieve Leadership in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities)
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

1 540 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

2 200 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

550 000

Забележки
Предишна позиция
02 02 77 41

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Подготвителното действие се основава на успеха на пилотния проект Еразъм за млади предприемачи в международен
план (EYE Global)/ Постигане на лидерство в предприемачеството и възможности за сътрудничество (ALECO). То
допринася за постигане на целите на Съюза в областта на предприемачеството и икономическия растеж, като подкрепя
създаването на стартиращи предприятия в целия Съюз.
Действието е едностранна схема за мобилност за нови предприемачи от Съюза, която предвижда престой с
продължителност до три месеца в САЩ, Канада, Сингапур и Южна Корея. Държавите на местоназначение са подбрани
въз основа на напредъка, постигнат по текущо изпълнявания пилотен проект, значението на търговските връзки със
съответните страни (включително наличието на споразумения за свободна търговия) и съществуването на модерни
екосистеми за подпомагане на стартиращите предприятия.

17.3.2021 г.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PA 03 20

(продължение)

PA 03 20 01

(продължение)
От целевата група се подбират до 350 кандидати от държавите членки, които ще имат възможността да придобият опит
от успешни и опитни предприемачи, които ще ги приемат в своите предприятия, и да се запознаят с екосистемата на
стартиращите предприятия в страната домакин.
Целевата група участници включва профили със следните критерии за допустимост: а) бъдещи предприемачи с готови за
изпълнение бизнес планове и поемащи обвързващ ангажимент за създаване на дружество; б) предприемачи, които са
започнали стопанска дейност през последните три години, самостоятелно или в партньорство;
Участващите предприемачи получават подкрепа от бюджета на Съюза, като се покриват техните пътни и дневни разходи
в избраните дестинации за срока на техния престой там и като се финансират необходимите мерки за идентифициране
на предприемачи домакини и за популяризиране на програмата в държавите на местоназначение.
Условията за изпълнение на действието се основават на действащите условия по пилотния проект „EYE Global“,
включително делегирането на правомощия на съответната изпълнителна агенция, по целесъобразност, като при
необходимост ресурсите ще бъдат адаптирани.

PA 03 20 02

Подготвително действие – Независими изпитвания на емисиите в реални условия на движение с цел гарантиране на
обширна информация и прозрачност за по-добър надзор на пазара
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

500 000

Поети задължения

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки
Предишна позиция
02 03 77 10

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Като последващо действие, продължение на пилотен проект по позиция PP 03 18 02 и предвид параграф 40 от
препоръката на Европейския парламент от 4 април 2017 г. до Съвета и Комисията вследствие на проучването относно
измерването на емисиите в автомобилния сектор (ОВ С 298, 23.8.2018 г., стр. 140), с настоящото подготвително
действие се продължава финансирането на мерки, свързани с изпитвания на емисиите при реални условия на движение
от трети страни във връзка с транспонирането на Регламент (ЕО) № 715/2007.
В миналото квалифицирани трети страни предоставяха на органите на равнището на Съюза и на национално равнище
надеждна информация за емисиите от превозни средства. Компетентните органи рядко предоставяха тази информация.
Следва да се осигури финансиране, което да им позволи да предоставят надеждни данни от пътните изпитвания на
емисиите от леки автомобили, които са независими от предоставяните от производителите и регулаторните органи
данни, за да се насърчи прозрачността и да се подобри надзорът на пазара.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PA 03 20

(продължение)

PA 03 20 02

(продължение)
Трети страни ще използват валидирани процедури за изпитване, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 715/2007 и
Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията, включително в четирите пакета за изпитване на емисии в реални условия на
движение и насоките, посочени в известието на Комисията от 26 януари 2017 г. Те ще публикуват резултатите от
измерванията си с цел подпомагане на разработването на процедури, установяващи най-добрите практики, и
предоставянето на по-обширна информация на компетентните органи и обществеността.
Акцентът на работата ще бъде върху съответствието през целия жизнен цикъл, което може да бъде оценено чрез
изпитване на превозни средства, които излизат извън регулираните понастоящем параметри – във връзка със
съответствието в експлоатация или във връзка с надзора на пазара – т.е. превозни средства над 5 години или с над
100 000 км пробег. Това изпитване ще предостави изключително полезни данни за качеството на настоящите системи
за контрол на емисиите и ще допринесе за предоставяне на необходимата информация за разработване на новото
законодателно предложение относно емисиите. Изпитването следва да включва изпитвания на емисии при реални
условия на движение и изпитвания в лабораторни условия на стари превозни средства, а така също да включва
измерване на всички възможни замърсители, включително тези, които понастоящем не са регулирани.
По този начин независимите трети страни ще допринесат за по-добър надзор върху начина, по който нормите за
емисиите на отработени газове функционират на практика, и степента, до която са постигнати целите на Съюза по
отношение на качеството на въздуха и политиката в областта на климата. Те ще допринесат за по-широко разбиране на
стратегиите за намаляване на отработените газове във връзка с ускорението, високата скорост, температурата на
околната среда и други критерии. Тяхната специфична процедура за изпитване ще бъде документирана по прозрачен
начин и следва да взема предвид действащата нормативна уредба относно емисиите при реални условия на движение и
най-новите научни изследвания.

PA 03 20 03

Подготвително действие – Анализиране на последиците от общата собственост на институционалните инвеститори
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

300 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

75 000

Забележки
Предишна позиция
12 02 77 10

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Понастоящем се забелязва масово прехвърляне на средства от активно управлявани фондове към индексни фондове, при
които пасивно се наблюдават установени референтни индекси. Съществуват няколко причини за това ново развитие.
Първо, частните пенсионни схеми стават все по-важни и инвеститорите търсят продукти с ниски разходи, каквито се
предлагат от пасивно управляваните фондове, за да максимизират своите печалби. Второ, Директива 2014/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на
Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (OB L 173, 12.6.2014 г., стр. 349) влезе в сила и въвежда
по-строги изисквания относно управлението, отчетността и прозрачността, които големите инвестиционни дружества
могат по-лесно да изпълнят.

17.3.2021 г.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PA 03 20

(продължение)

PA 03 20 03

(продължение)
Тъй като секторът на индексните фондове е силно концентриран в рамките на три големи инвестиционни дружества,
намиращи се извън Съюза, бързото развитие на индексните фондове води до концентрация на собствеността в
европейски дружества, чиито ценни книжа са допуснати до борсова търговия. Освен това преминаването към пасивно
управлявани индексни фондове увеличава пазарната мощ на малката група от практически непроучени доставчици на
индекси, които определят критериите за включване на дружества в ключови референтни индекси. Това положение
поражда загриженост най-вече във връзка с корпоративното управление на европейските предприятия, в това число по
отношение на съвместното вземане на решения, дългосрочните инвестиции и избора на местоположение. Освен това
„общата собственост“ предизвиква загриженост във връзка с конкуренцията. Наред с това, текущият процес на
концентрация в сектора за управление на активи може да има потенциално неблагоприятни последици за финансовата
стабилност в Съюза.
Този пилотен проект извършва първи анализ на последиците от общата собственост на институционалните инвеститори
в европейските дружества, чиито ценни книжа са допуснати до борсова търговия. Анализът ще бъде в три направления,
като съчетава (1) първата наистина цялостна емпирична карта на общата собственост в държавите – членки на Съюза,
с (2) анализ на начина на гласуване на големите индексни инвестиционни дружества в европейските предприятия, (3)
интервюта на експерти с участници на пазара и ръководители на предприятия относно влиянието на индексните
инвестиционни дружества и доставчиците на индекси и (4) въздействието върху корпоративното управление,
конкуренцията и финансовата стабилност в Съюза.

PA 03 20 04

Подготвително действие — Обсерватория на ЕС за данъчните и финансовите престъпления — Изграждане на капацитет
за подкрепа на изготвянето на политика на Съюза в областта на данъчното облагане
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 200 000

Плащания

1 200 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

1 200 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

300 000

Забележки
Предишна позиция
14 03 77 04

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Множеството разкрития за изпиране на пари, данъчни измами и избягване на данъци през последните няколко години
разклатиха значително доверието на гражданите на Съюза, предприятия и профсъюзи в надеждността и
справедливостта на правилата на Съюза срещу изпирането на пари, данъчните измами и избягването на данъци. Когато
трима от всеки четирима граждани очакват от Съюза да положи повече усилия във връзка с данъчното облагане, важно
е да се гарантира, че обществените интереси и интересите на всички заинтересовани страни се вземат предвид при
разработването на инициативи за укрепване на европейските правила срещу финансовите престъпления, отклонението
от данъчно облагане и избягването на данъци.

L 93/1628
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PA 03 20

(продължение)

PA 03 20 04

(продължение)
Това подготвително действие създава специализирана и независима обсерватория по въпросите на данъчната и
финансовата престъпност в ЕС, като основните ѝ функции са:
— създаване на публично достъпен регистър на данни за данъчните измами и избягването на данъци в Съюза и за
въздействието на реформата на политиките в тези области;
— разпространение на наличните данни по удобен за потребителите начин и информиране на широката общественост
по въпроси, отнасящи се до данъчната справедливост, включително някои свързани с нея въпроси като правилата за
борба с изпирането на пари, валидни за предприятията, отделните данъкоплатци и широката общественост;
— осигуряване на секретарски и управленски функции за бъдещ експертен форум с участието на множество
заинтересовани страни, който ще бъде и консултативен орган, отговарящ за методологическите насоки в областта
на данъчното облагане и финансовите престъпления;
— представяне на доказателства и препоръки, свързани с борбата с отклонението от данъчно облагане, избягването на
данъци и финансовите престъпления въз основа на работата на форума;
— поддържане на връзки с различни международни организации и национални администрации по въпроси, свързани
с изготвянето на политиките на Съюза в областта на данъчното облагане и финансовите престъпления (за борбата с
отклонението от данъчно облагане е необходимо законодателство срещу изпирането на пари);
Предвид ролята на тази обсерватория за изпълнението на това подготвително действие следва да отговаря ГД ‘Данъчно
облагане и митнически съюз’ на Европейската комисия в тясно сътрудничество с други съответни генерални дирекции.

PA 03 20 05

Подготвително действие — Оценяване на предполагаемите различия в качеството на продуктите, продавани на
вътрешния пазар
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

900 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

495 000

Поети задължения

900 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

225 000

Забележки
Предишна позиция
33 04 77 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Това подготвително действие е продължение на предишни пилотни проекти и продължава да разглежда въпроса за
разликите в качеството, като се вземат изцяло предвид резултатите от пилотните проекти и по този начин се гарантира
приемственост. То е насочено към разширяване на обхвата на изследванията, така че да бъдат включени и
нехранителни продукти (напр. детергенти, козметика, продукти за лична хигиена, продукти, предназначени за бебета,
както беше предвидено в пилотните проекти), с проби от всички държави членки. Освен това то е насочено към
възможността за създаване от държавите членки, НПО или инициативи в частния сектор и т.н. на постоянен център за
наблюдение на качеството на продуктите, продавани на вътрешния пазар, с цел предприемане на дългосрочни действия
за решаване на въпроса за разликите в качеството в рамките на вътрешния пазар.
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ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PA 03 20

(продължение)

PA 03 20 05

(продължение)
Това подготвително действие се изпълнява чрез възлагане на обществени поръчки. Комисията ще започне проучване,
което ще бъде проведено с помощта на Съвместния изследователски център на Комисията.

PA 03 21

2021

PA 03 21 01

Подготвително действие — Европейски механизъм за управление на кризи в сектора на туризма
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

2 500 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

625 000

Забележки
Секторът на туризма, който обхваща над 2 милиона предприятия и осигурява заетост за над 13 милиона души,
представлява приблизително 7% от общия размер на приходите от износ на Съюза, поради което е четвъртият по
значимост сектор в Съюза по отношение на износа.
Тъй като туризмът представлява доста голям процент от БВП на някои от държавите членки – например приблизително
14% за Италия, Испания и Франция и приблизително 16,5% за Португалия, той е от неоспоримо значение на
национално и европейско равнище.
Европа е туристическа дестинация номер едно в света, но темпът на растеж се забави от 2019 г. насам поради
несигурността, свързана с излизането на Обединеното кралство от ЕС, банкрутът на „Томас Кук“ и на други
авиокомпании и пандемията от COVID-19. Освен това бяха извлечени поуки от миналото – например от
терористичните нападения от предходните години и тяхното отрицателно въздействие върху сектора на туризма.
Всички тези трагични случаи показват, че секторът на туризма е много нестабилен, когато става въпрос за
изключителни обстоятелства и извънредни събития, като създава несигурност и понякога оказва необратимо
въздействие върху веригата за създаване на стойност – МСП, туроператорите, авиокомпаниите, хотелиерството, секторът
на общественото хранене и др., което създава ефект на доминото.
При такива изключителни обстоятелства потребителите са изправени пред отмяна на резервации, работниците и
служителите рискуват да бъдат лишени от източниците си на доходи, предприятията, и по-конкретно МСП, се нуждаят
от финансова подкрепа и ликвидност и въпреки някои от националните механизми за държавна помощ, която
осигурява допълнителна гъвкавост, се наблюдава липса на правна сигурност и на единен отговор от страна на Съюза.
Последните събития поставят секторите на туризма и пътуванията пред сериозни и променящи се предизвикателства.
Първата непосредствена задача е да се гарантира, че пътуването и туризмът са пълноценно интегрирани в пакет
от спешни мерки, мерки за смекчаване и мерки за подкрепа на национално, регионално и глобално равнище.
Настоящото подготвително действие е насочено към подготвянето на туризма чрез въвеждане на механизми на
равнището на Съюза за управление на бъдещи кризи, като същевременно се ангажират всички съответни
заинтересовани страни.
Съществува необходимост от подобряване на оценката на риска и на готовността за действие при кризи както с
публичния, така и с частния сектор. На равнището на Съюза не съществува последователна и добре структурирана
стратегия, която може да послужи като основа за общоевропейски механизъм за управление на кризи. Не съществува
общ план за действие с ясни цели или приобщаващ подход с разпределение на ресурси и отговорности.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PA 03 21

(продължение)

PA 03 21 01

(продължение)
Комисията въведе различни инструменти — гъвкавост на мерките за предоставяне на държавна помощ, програми за
подпомагане на МСП, Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при
извънредни обстоятелства (програмата SURE), законодателство относно правата на пътниците и отмяна на слотовете
съобразно правилото 80/20. Някои от тези инструменти са под формата на заеми и гаранции и следва да бъдат
предоставени на МСП при много нисък или нулев лихвен процент и с най-малко едногодишен гратисен период.
Необходим е обаче единен механизъм за управление на кризи със споделена отговорност за Съюза, държавите членки и
регионалните и местните органи, като всички те следва да играят важна роля в управлението и поддържането на сектора
на туризма, за да се даде единен европейски отговор на бъдещи кризи.
Общата цел на подготвителното действие е създаването на европейски механизъм за управление на кризи за сектора на
туризма, включващ следните елементи:
– подходящ финансов фонд за управление на кризи, въз основа на съществуващи или новосъздадени инструменти, което
би улеснило достъпа на туристическите предприятия до финансова подкрепа и ликвидност във всички части на веригата
на стойността на туризма по време на криза;
– подходящи насоки за управление на кризи по отношение на правата на пътниците и потребителите въз основа на
приложимото действащо законодателство, както и на опита и на най-добри практики;
– анализ на съществуващите правила, за да се реагира по-добре при извънредни обстоятелства (напр.: за правата на
пътниците, пакетните туристически пътувания, слотовете, държавната помощ, правилата за издаване на визи,
пътническите такси);
– ясни насоки за държавите членки относно координираното репатриране на граждани на Съюза по отношение на
съгласуването на информацията, предоставяна при пътуване, с местните, регионалните и националните органи на
управление;
– предвиждане на насоки и финансови ресурси за планиране на комуникационна кампания и инициативи в периода
след кризата;
– създаване на надеждни механизми за измерване, които да служат като експресни проучвания на Евробарометър, по
време на изключителни периоди с цел да се разбере въздействието и да се даде възможност за приспособяване към
бъдещите тенденции;
– предоставяне на насоки за сектора относно това как да се общува с медиите и със социалните мрежи въз основа на
добрите практики;
– насоки с допълнителни мерки въз основа на добрите практики, прилагани от сектора на туризма при извънредни
обстоятелства, за да се гарантира пълноценно и бързо възстановяване.
Оперативните цели на подготвителното действие са:
– създаване на механизъм с двойна структура, като екип за управление на кризи за туризма и пътуванията, който да се
задейства или при изключителни обстоятелства, или когато даден оператор е изправен пред конкретна непосредствена
заплаха;
– създаване на професионален орган или на правомощие на вече съществуващ орган, в сътрудничество с Европейския
парламент, Комисията и Комитета на регионите, който да отговаря за задействането на механизма;
– доброволно участие на държавите членки и структурен диалог със Съвета;
– осигуряване на ефикасна подкрепа за засегнатите предприятия в сектора на туризма и на подкрепа и съдействие за
държавите членки с оглед на предотвратяването и борбата с безработицата в сектора на туризма чрез подпомагане
включително на онлайн обучението по време на периоди на извънредно спиране на работа;

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1631
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ГЛАВА PA 03 — ЕДИНЕН ПАЗАР (продължение)
PA 03 21

(продължение)

PA 03 21 01

(продължение)
– осигуряване на инструмент за специално съдействие и за пряка финансова помощ за региони и области, зависещи
основно от доходите от туризъм;
– интегриране на големи информационни масиви в официални данни и създаване на механизми за измерване, като
експресните проучвания на Евробарометър, и съвместна работа с големи участници на пазара за извършване на
съвместен анализ, като се използват търсените услуги и резервациите за определен период;
– осигуряване на съвети за непрекъснатост на дейността на сектора, като инструменти за изграждане на капацитет, а
също така и анализ на данни за бъдещи неочаквани събития;
– гарантиране на справедливо разпределение на отговорностите и добро сътрудничество между компетентните
институции и органи на Съюза, съответните институции на национално, регионално и местно равнище и всички имащи
отношение сдружения и организации на заинтересованите страни;
– изготвяне на годишен анализ на ефективността на разходите във връзка с поддръжката на този механизъм, който ще
бъде въвеждан само в строго изброени случаи.

PA 03 21 02

Подготвително действие — Разработване на методи за зашеметяване на прасетата с по-малко страдания
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

2 000 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

500 000

Забележки
Подготвителното действие включва събирането на информация за съответните социално-икономически въздействия на
алтернативите, които са съобразени във възможно най-голяма степен с хуманното отношение към животните, като
някои примери за това са: инвестиционни и оперативни разходи и възвръщаемост на инвестициите, необходими за
преминаване към новата(ите) система(и); производителност на час; качество и безопасност на месото; здравословни и
безопасни условия на труд; и устойчивост.
Подготвителното действие ще приключи със сравнителен анализ на проучените алтернативи от гледна точка на
хуманното отношение към животните и от социално-икономическа гледна точка, за да се очертаят предимствата и
недостатъците на всеки алтернативен метод съгласно обща методология.
Всички резултати от това подготвително действие трябва да се оповестят публично. Подготвителното действие включва
публикуването на една или повече научни статии в съответни рецензирани научни списания и на техническа
информация за участниците на пазара. То включва също така организирането на заключителна конференция за
представяне на основните констатации.
ГЛАВА PA 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в
областта на прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на
приемането на бъдещи действия. Техният общ размер съответства на размера на бюджетните кредити по
статия 05 20 02.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ (продължение)
Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PA 05 08

2008

PA 05 08 01

Подготвително действие — Насърчаване на по-благоприятна среда за микрокредитирането в Европа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
13 03 77 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 05 13

2013

PA 05 13 01

Подготвително действие — Към обща регионална идентичност, помирение между народите и икономическо и социално
сътрудничество, което включва Паневропейска платформа за експертен опит и върхови постижения в Дунавския
макрорегион
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

811 000

Поети задължения

0,—

Плащания

531 392,15

Забележки
Предишна позиция
13 03 77 12

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
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ГЛАВА PA 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ (продължение)
PA 05 14

2014

PA 05 14 01

Подготвително действие — Световни градове: сътрудничество между ЕС и трети държави в областта на градското
развитие
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

186 250,—

Забележки
Предишна позиция
13 03 77 15

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 05 16

2016

PA 05 16 01

Подготвително действие — Сътрудничество между ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави
(CELAC) по въпросите на териториалното сближаване
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

288 900

Поети задължения

p.m.

Плащания

1 817 890

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

1 592 499,71

Забележки
Предишна позиция
13 03 77 17

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 05 16 02

Подготвително действие — Политиката на сближаване и взаимодействията с фондовете за научни изследвания и
развитие: „път към високи постижения“ — перспективи
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Плащания

2 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

1 500 000,—
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ (продължение)
PA 05 16

(продължение)

PA 05 16 02

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
13 03 77 18

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 05 16 03

Подготвително действие — Подкрепа за растеж и управление в региони, чието развитие изостава
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

1 200 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

p.m.

Плащания

2 100 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

1 325 564,27

Забележки
Предишна позиция
13 03 77 19

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

PA 05 16 04

Подготвително действие — Икономическите конкурентни предимства и потенциал за интелигентна специализация на
регионално равнище в Румъния
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
13 03 77 20

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ (продължение)
PA 05 17

2017

PA 05 17 01

Подготвително действие — Макрорегионална стратегия 2014—2020 г.: стратегия на Европейския съюз за Алпийския
регион
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

710 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

527 199

Поети задължения

0,—

Плащания

1 619 286,84

Забележки
Предишна позиция
13 03 77 22

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 05 17 02

Подготвително действие — Програма на ЕС за градско развитие
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

960 868

Поети задължения

0,—

Плащания

819 771,50

Забележки
Предишна позиция
13 03 77 23

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 05 20

2020

PA 05 20 01

Подготвително действие — Продължение на Адриатическо-Йонийската мрежа от университети, региони, търговски
камари и градове
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

1 200 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

300 000

Поети задължения

Плащания
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ (продължение)
PA 05 20

(продължение)

PA 05 20 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
13 03 77 28

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Това подготвително действие е продължение на успешния пилотен проект, озаглавен: Стратегия на ЕС за региона на
Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR): генериране и подготовка на инициативи и проекти с действителна добавена
стойност за региона като цяло.
Инициативата „Адриатическо-Йонийска мрежа от университети, региони, търговски камари и градове“ (AI-NURECC), в
която участват основни заинтересовани страни от региона на Адриатическо и Йонийско море, обединили се в подкрепа
в изпълнението на Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR), ще се ангажира
по-ефективно с основните цели и възможности, предоставяни от EUSAIR на регионално и местно равнище, и ще
насърчава доброто изпълнение на нейния план за действие.
Инициативата AI-NURECC се координира от Конференцията на периферните морски региони (CPMR) с подкрепата на
четирима партньори от района: Адриатическо-Йонийския еврорегион (AIE), Форума на адриатическите и йонийските
градове (FAIC), Форума на адриатическите и йонийските търговски камари и университетската мрежа ‘UniAdrion’.
Първоначалната инициатива AI-NURECC беше с продължителност 18 месеца (тя завърши през есента на 2018 г.), а
обратната информация от заинтересованите страни и участниците показва необходимостта от втора, разширена
инициатива.
Продължителността на втората инициатива AI-NURECC ще бъде 36 месеца.
Продължението на инициативата AI-NURECC ще има за цел:
— засилване на ангажираността на регионалните и местните органи по отношение на основните цели и възможности
на EUSAIR, насърчаване на ефективен приобщаващ подход от долу нагоре;
— насърчаване на развитието на устойчив туризъм с акцент върху осемте приоритетни действия за тематична
ръководна група (TSG 4) съгласно доклада за националните туристически стратегии в рамките на EUSAIR – общи
приоритети и действия във връзка със стълб IV от плана за действие на EUSAIR „Устойчив туризъм“, подкрепа за
изпълнението на действията в сътрудничество с членовете на TSG 4;
— насърчаване на изграждането на мрежи с множество участници и на сътрудничество между представители на
частния и публичния сектор и гражданското общество с цел:
— засилване на координацията между политиките на Съюза и националните, регионалните и местните политики
за развитие на кръгова икономика;
— работа по териториалните предизвикателства в конкретни райони на Адриатическо и Йонийско море (планини,
острови и слабо населени райони) чрез свързване на EUSAIR с новата териториална програма и подкрепа на
регионите със специфични териториални предизвикателства (съществуващи платформи, млади хора в области с
териториални предизвикателства) с оглед установяване на диалог;
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ (продължение)
PA 05 20

(продължение)

PA 05 20 01

(продължение)
— повишаване на уменията и знанията на младите хора, студентите и държавните служители, включително на
тези, които живеят в райони с териториални предизвикателства;
— насърчаване на теми, обхващащи различни стълбове на Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и
Йонийско море: „Научни изследвания и иновации“, „Развитие на МСП“ и „Изграждане на капацитет“ т.е.
подкрепа за предприемачеството, транснационалните клъстери и дейностите на цифровите иновационни
центрове в рамките на Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море, както и принос за
разпространението и укрепването на съществуващите платформи за стратегии за интелигентна специализация
(RIS3) и за работа по нови платформи, по целесъобразност.
— създаване на възможност за полезни взаимодействия с TSG в рамките на EUSAIR;
— насърчаване на полезни взаимодействия с други инициативи (WestMED, BLUEMED) или други макрорегионални
стратегии (EUSDR, EUSBSR, EUSALP).
Целевите групи за продължението на инициативата AI-NURECC са:
— представители на регионалните и местните органи на управление;
— университети, институции за професионално образование и обучение, студенти и сдружения на студенти;
— млади хора, включително безработни млади хора;
— регионални или местни агенции за развитие;
— търговски камари;
— малки и средни предприятия;
— творчески и културни индустрии;
— частни инвеститори;
— островни, селски и планински общности и мрежи.
Действията в рамките на продължението на инициативата AI-NURECC са:
— организиране на семинари за обучение в областта на AI-NURECC, насочени към различни тематични области и
междусекторни въпроси (устойчив туризъм, син растеж, развитие на МСП, научни изследвания и иновации и др.);
— разглеждане на въпроси, свързани със стратегиите за интелигентна специализация, иновациите и развитието на МСП
в рамките на стратегията;
— създаване на фонд за стипендии AI-NURECC (6-месечни безплатни стажове с поети разходи в иновационно
предприятие от Адриатическо-Йонийския регион);
— разработване на специфични проучвания (напр. относно начините за справяне с предизвикателствата, засягащи
развитието на устойчив круизен туризъм в Адриатическо и Йонийско море, западните морски пътища на
коприната, показателите и събирането на данни за островите в рамките на EUSAIR и др.).
Териториалният обхват на продължението на инициативата AI-NURECC е: макрорегионът на Адриатическо и
Йонийско море.
Когато е възможно, дейностите следва да бъдат насочени към или да се изпълняват в територии от региона, които са
изправени пред специфични предизвикателства (например планини, острови и слабо населени райони).
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 05 — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ (продължение)
PA 05 20

(продължение)

PA 05 20 01

(продължение)
Предвид дейностите, предвидени в рамките на продължението на инициативата AI-NURECC, в изпълнението на
конкретни действия ще се ангажират и асоциирани партньори.

PA 05 20 02

Подготвително действие – Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR): генериране и
подготовка на инициативи и проекти за подкрепа на многостепенното управление и партньорствата с добавена
стойност за региона

Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

900 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

225 000

Забележки

Предишна позиция
13 03 77 29

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

Подготвителното действие организира и разработва:
— ефективно многостепенно управление за постигане на целите, определени в EUSAIR;
— изграждане на капацитет сред основните изпълнители на EUSAIR като предпоставка за ефективното изпълнение на
плана за действие на EUSAIR;
— действия за генериране, подготовка и прилагане на инициативи и проекти с истинска макрорегионална значимост;
— инициативи за повишаване на осведомеността, подкрепа за партньорствата между НПО и местни и регионални
органи, културни прояви, програми за обучение и семинари за гражданите в региона, и особено за младите хора, с
цел създаване на ангажираност по отношение на EUSAIR, подчертаване на общата регионална идентичност и
насърчаване на партньорството и изграждането на мрежи в региона. Програмите следва да наблягат на
гражданското обучение, транснационалното предприемачество, възможностите за културни прояви и добрите
съседски отношения и да спомагат за насърчаване на ефективна интеграция в Съюза на държавите кандидатки и
потенциални кандидатки за членство в Съюза;
— подкрепа за международни сдружения, представляващи региони, градове, търговски камари, университети,
пристанищни органи и други, които имат за цел по-нататъшно подобряване на изпълнението на стратегията.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в
областта на прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на
приемането на бъдещи действия. Техният общ размер съответства на размера на бюджетните кредити по
статия 06 20 02.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PA 06 14

2014

PA 06 14 01

Подготвително действие — Европейско проучване на бремето и грижите във връзка с епилепсията
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
17 03 77 15

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

PA 06 16

2016

PA 06 16 01

Подготвително действие — Изграждане на капацитет и институционално изграждане в подкрепа на провеждането на
икономически реформи
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

55 000,—
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 06 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (продължение)
PA 06 16

(продължение)

PA 06 16 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
01 02 77 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 06 18

2018

PA 06 18 01

Подготвително действие — Мрежа на европейските центрове за гражданска защита и управление на бедствия
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

361 500

0,—

Плащания

482 040,—

Забележки
Предишна позиция
23 03 77 04

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие поетите задължения, останали за изпълнение от предишни години по
подготвителното действие.
ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в
областта на прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на
приемането на бъдещи действия. Техният общ размер съответства на размера на бюджетните кредити по
статия 07 20 02.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

17.3.2021 г.
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L 93/1641
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 15

2015

PA 07 15 01

Подготвително действие — Социална солидарност за социална интеграция
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

299 977,50

Забележки
Предишна позиция
04 03 77 18

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

PA 07 15 02

Подготвително действие — Подкрепа за активното приобщаване на мигрантите в неравностойно положение в Европа
чрез развитието и изпитването на местни центрове за социална и икономическа интеграция
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
04 03 77 19

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

PA 07 15 03

Подготвително действие — Европейски център за свобода на печата и медиите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

330 140,79

L 93/1642
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 15

(продължение)

PA 07 15 03

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
09 02 77 04

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали
неизпълнени от предходни години.

PA 07 15 04

Подготвително действие — Ново наративно послание за Европа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

232 266,99

Забележки
Предишна позиция
15 04 77 11

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

PA 07 15 05

Подготвително действие — Действие във връзка със субтитрирането, включително краудсорсинг, с цел увеличаване на
разпространението на европейски произведения
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

439 764,05

Забележки
Предишна позиция
09 05 77 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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L 93/1643
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 16

2016

PA 07 16 01

Подготвително действие — „Реактивиране“ — програма за мобилност в рамките на Съюза за безработните лица на
възраст над 35 години
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

925 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

1 000 000

Поети задължения

0,—

Плащания

699 690,68

Забележки
Предишна позиция
04 03 77 23

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.
PA 07 16 02

Подготвително действие — Субтитриране на свързано с културата европейско телевизионно съдържание в цяла Европа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

164 031

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

975 000

Поети задължения

0,—

Плащания

970 604,63

Забележки
Предишна позиция
09 05 77 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.
PA 07 16 03

Подготвително действие — Европа за фестивалите, фестивалите за Европа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна позиция
15 04 77 12

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

105 000

Поети задължения

0,—

Плащания

101 058,04
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 16

(продължение)

PA 07 16 03

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

PA 07 17

2017

PA 07 17 01

Подготвително действие — Схема за гаранция за децата/Създаване на Европейска гаранция за децата и финансова
подкрепа за нея
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

5 000 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

p.m.

Плащания

5 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

15 000 000,—

Плащания

656 977,67

Забележки
Предишна позиция
04 03 77 25

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на неизпълнените поети задължения от предходни години по
подготвителното действие.
Неравенствата се считат за причина за макроикономическа дестабилизация и намаляване на растежа. По тази причина
европейските и националните действия за преодоляване на неравенствата, засягащи децата, могат да се разглеждат като
дългосрочна политика за макроикономическа стабилизация и растеж. Създаването на възможности може да стимулира
постигането на по-добри икономически резултати и да подобри жизнените стандарти.
Борбата с бедността и социалното изключване е една от целите на стратегията „Европа 2020“: да се намали с поне 20
милиона броят на хората, изложени на риск от изпадане в бедност и социално изключване. При все това между 2008
и 2014 г. броят на хората, изложени на риск от изпадане в бедност или социално изключване в ЕС-27, се е увеличил
от 116 милиона на 121 милиона души, като почти всяко четвърто лице в ЕС-27 е изложено на риск от изпадане в
бедност или социално изключване. Сред тази група детската бедност буди безпокойство. През 2014 г. над 26 милиона
деца в Съюза са били изложени на риск от изпадане в бедност, а над 9 милиона са понасяли тежки материални
лишения. Ако не бъдат предприети мерки за коригиране на това положение, те ще бъдат изложени на по-голям риск от
неуспех в образователната система (цел в областта на образованието в стратегията „Европа 2020“) и ще се сблъскат с
много големи затруднения при навлизането на пазара на труда (цел в областта на заетостта в стратегията „Европа
2020“). Гаранцията за децата представлява интегриран подход към борбата с детската бедност, насочен към пълно
прилагане на препоръката на Комисията „Инвестициите в децата“, за да се гарантира, че всички деца в Европа, които са
изложени на риск от изпадане в бедност (включително и бежанците), имат достъп до безплатно здравеопазване,
безплатно образование, безплатни детски грижи, приемливи жилища и пълноценно хранене. Обхващането на тези пет
области на действие посредством европейските и националните планове за действие би гарантирало значително
подобряване на условията на живот и възможностите на милиони деца в Европа в дългосрочен план. Гаранцията за
децата представлява основна хоризонтална политика и следва да се счита за инвестиция в стабилността и
благоденствието на Съюзa, която е необходима за запазване на потенциала за растеж на Съюза.

17.3.2021 г.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 17

(продължение)

PA 07 17 01

(продължение)
За да се превърне гаранцията за децата в успешен инструмент за борба с детската бедност, следва да се осигури
финансова подкрепа от Съюза с цел гарантиране на координирани усилия, съвместно с държавите членки, за постигане
на общи цели, обвързани със задължителни показатели. Подготвителното действие ще определи рамка за изпълнение
във връзка с гаранцията за децата:
(1) подбор на сравнителни измерими критерии за предоставяне на средства в съответствие с препоръката на Комисията
„Инвестициите в децата“;
(2) извършване на оценка на съществуващите национални действия и действия на Съюза за борба с многостранните
аспекти на детската бедност и определяне на най-добри практики;
(3) описване на типологията на програмите, които ще бъдат финансирани;
(4) определяне на условията за финансиране; както и
(5) създаване на механизми за управление, включително наблюдение и оценка.
Това ще бъде постигнато чрез независима изследователска дейност, консултации с партньорите, например
правителствени институции, НПО, представители на академичните среди, частния сектор и Европейската мрежа от
омбудсмани по въпросите на децата, както и провеждане на технически семинари.
Първите две години от това подготвително действие бяха посветени на определяне на състоянието във връзка с детската
бедност в Европа, на механизмите и причините за тази бедност, както и на осъществимостта и условията за прилагане на
гаранцията за децата, по-специално чрез анализиране на четири конкретни групи уязвими деца, за които е известно, че
са изложени на най-голям риск (децата в несигурни семейства, децата, живеещи в институции, децата на нови мигранти
и бежанци и децата с увреждания, както и други деца със специални потребности).
Третата година от подготвителното действие ще бъде посветена на разработването на експериментални проекти, които
ще приложат на практика резултатите от предходните анализи, за да се провери дали дадена схема за гаранция за
децата би могла да осигури нов подход за устойчиво намаляване на детската бедност и за да се определи дали дадена
схема за гаранция за децата може да помогне по-добре на уязвимите деца и да подобри тяхното образование,
здравеопазване, жилищно настаняване и хранене и интеграцията на родителите на пазара на труда, по целесъобразност.
Тези проекти ще бъдат осъществявани на място и в частност ще проверят конкретните и контролирани условия на
осъществимостта и ефективността на равнището на Съюза инициатива за подкрепа на социалната, икономическата и
образователната интеграция и за изпълнение на водещи проекти като пример за целия Съюз. Пример за това би могъл
да бъде проект за изпитване на практика как осигуряването на образование в ранна възраст или подобаващо жилищно
настаняване би могло да интегрира по-добре децата в бедните райони.
Ще бъдат определени от две до четири групи допустими кандидати, както и областите на действие, които ще бъдат
обхванати от схемата за гаранция за децата (образование, грижи за децата, здравеопазване, жилищно настаняване и
хранене) в конкретна общност (основно общини). Схемата ще обхване тези групи за период от 6 до 12 месеца.
Резултатите ще бъдат оценени от група експерти, представляващи институции, местни органи, агенции и други
заинтересовани страни, включително организации на гражданското общество. Те също така ще проучат
осъществимостта на един всеобхватен или интегриран подход, чиято крайна цел би била разширяването на обхвата на
схемата за гаранция за децата към всички деца.
Резултатите ще послужат като основа при изготвянето на предложение за създаване на европейска схема за гаранция за
децата и финансовата подкрепа за нея.

L 93/1646
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 17

(продължение)

PA 07 17 02

Подготвително действие — Оценка на програмите за висше образование в областта на предприемачеството
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

121 263

Поети задължения

0,—

Плащания

242 525,—

Забележки
Предишна позиция
15 02 77 16

Този кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения, останали за изпълнение от
предходни години, по подготвителното действие.

PA 07 17 03

Подготвително действие — Отворени модели на микропредприятията за иновации в сектора на европейските семейни
къщи с културна и историческа стойност
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

177 300,—

Забележки
Предишна позиция
15 04 77 14

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

PA 07 18

2018

PA 07 18 01

Подготвително действие — DiscoverEU: безплатна абонаментна карта за пътуване за европейски граждани при
навършване на 18-годишна възраст
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

12 799 967

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

25 000 000

Плащания

19 250 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

16 000 000,—

Плащания

12 234 557,72

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1647
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 18

(продължение)

PA 07 18 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
15 02 77 20

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на неизпълнените поети задължения от предходни години по
подготвителното действие.

PA 07 18 02

Подготвително действие — Обмен и мобилност в спорта
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

992 798

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

1 500 000

605 244

Поети задължения

1 500 000,—

Плащания

29 245,—

Забележки
Предишна позиция
15 02 77 21

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

PA 07 18 03

Подготвително действие – Sportue, насърчаване на европейските ценности чрез спортни инициативи на общинско
равнище
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

296 626

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

445 545,98

Забележки
Предишна позиция
15 02 77 22

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

L 93/1648

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 18

(продължение)

PA 07 18 04

Подготвително действие – Music Moves Europe: насърчаване на музикалното многообразие и на музикалния талант в
Европа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

1 395 000

Поети задължения

2 500 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

2 880 000

Поети задължения

3 000 000,—

Плащания

748 436,02

Забележки
Предишна позиция
15 04 77 18

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

PA 07 18 05

Подготвително действие — Мониторинг на медийния плурализъм в ерата на цифровите технологии
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

1 000 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

1 000 000

937 500

Поети задължения

1 000 000,—

Плащания

240 368,67

Забележки
Предишна позиция
09 02 77 08

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на неизпълнените поети задължения от предходни години по
подготвителното действие.

PA 07 18 06

Подготвително действие — Медийна грамотност за всички
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

500 000

Поети задължения

500 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

625 000

Поети задължения

500 000,—

Плащания

249 645,14

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1649
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 18

(продължение)

PA 07 18 06

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
09 05 77 06

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

PA 07 18 07

Подготвително действие — Европейски домове на културата
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

750 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

750 000

375 000

Поети задължения

Плащания

750 000,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
15 04 77 17

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

PA 07 18 08

Подготвително действие — Фонд на Съюза за финансово подпомагане за съдебни дела, свързани с нарушения на
демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

300 000

Поети задължения

0,—

Плащания

321 818,83

Забележки
Предишна позиция
33 03 77 06

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

L 93/1650

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 19

2019

PA 07 19 01

Подготвително действие – Фонд за трансгранична разследваща журналистика
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

1 500 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

1 500 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

1 125 000

Плащания

1 500 000,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
09 02 77 10

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на неизпълнените поети задължения от предходни години по
подготвителното действие.
Това подготвително действие се основава на проекта „Европейски безвъзмездни средства за журналистически
разследвания, #IJ4EU“. Поддържането на качествена журналистика, и по-специално на разследваща журналистика,
която е особено ресурсоемък жанр, става все по-трудно в променящата се медийна среда. Чрез подготвителното
действие ще се укрепи европейската обществена сфера и ще се допринесе за създаването на европейски обществен дебат.
В този контекст Комисията отправи открита покана за представяне на предложения за избор на независим орган за
изпълнение на последователни кръгове с цел предоставяне на безвъзмездни средства в подкрепа на журналистически
разследвания, в които участват журналисти от поне две държави членки, за да се гарантират максимална независимост
и свобода на журналистите. Резултатите ще бъдат публикувани поне в участващите държави членки.
Убийствата на Дафне Каруана и Ян Куцяк показват, че работата на разследващите журналисти става все по-трудна и че в
настоящия политически контекст и на фона на променящата се медийна среда е важно не само да се предоставя
политическа и правна подкрепа, но и непрекъсната финансова помощ от Съюза.

PA 07 19 02

Подготвително действие — Кината като иновационни центрове за местните общности
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

1 300 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

1 500 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

375 000

Поети задължения

2 000 000,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
09 05 77 08

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на неизпълнените поети задължения от предходни години по
подготвителното действие.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1651
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 19

(продължение)

PA 07 19 02

(продължение)
Културните центрове се развиват в посока съчетаване на филми, музика, представления на живо, изложби и прояви,
като предлагат възможности за обучение, например семинари за новите технологии. Следователно кинематографичният
опит може да бъде подобрен, като се вземат предвид потребностите на публиката и се акцентира силно върху
привличането на младите хора. Прототипите могат да бъдат многофункционални центрове за кинопрожекции,
концерти и представления, които също така да предлагат възможности за изживявания, свързани с виртуалната
реалност, игри, дебати и др.
Това подготвително действие може да допълни финансирането на мрежата „Europa Cinemas“, която предоставя
възможности за обучение и изграждане на мрежи, както и финансова подкрепа за кинотеатри, които прожектират
ненационални европейски филми, чийто брой надхвърля средния.
Това подготвително действие тества нови изживявания, свързани с кинематографичните центрове, като се вземат
предвид потребностите на местната аудитория, и е насочено към:
а) подобряване на инфраструктурата на киносалоните (например, подобряване на достъпността на кината);
б) привличане на публика;
в) изграждане на общности чрез учене (предлагане на широка гама от учебни дейности);
г) изпитване на нови начини за преосмисляне на киноизживяването и създаване на новаторски културни центрове.

PA 07 19 03

Подготвително действие – Мониторинг и напътствия чрез спорт на млади хора, изложени на риск от радикализация
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

827 938

Поети задължения

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

250 000

Поети задължения

2 000 000,—

Плащания

25 870,—

Забележки
Предишна позиция
15 02 77 23

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на неизпълнените поети задължения от предходни години по
подготвителното действие.
Тази бюджетен кредит покрива подкрепата за осъществяването на свързани със спорта проекти, организирани от местни
участници и гражданското общество и насочени към млади хора в неравностойно положение, и особено към тези, за
които се счита, че са изложени на риск от радикализация, с цел да се предотвратяват маргинализацията и
радикализацията, да се преодолява неравенството и да се помогне на тези млади хора да определят своята идентичност
и да развият чувство за принадлежност.

L 93/1652

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 19

(продължение)

PA 07 19 03

(продължение)
Спортните дейности са изключително подходящи за изграждането на общности и за по-стабилното социално
приобщаване при зачитане на многообразието и мултикултурните общности. Следователно проектите по това
подготвително действие ще имат за цел да предлагат спорт, образование и професионални напътствия за преподаване на
основни умения като социални и комуникационни умения, критично мислене и умения за решаване на проблеми.
В идеалния случай проектите ще бъдат организирани в партньорство с местните органи и ще бъдат включени в един
по-мащабен план за действие за борба с радикализацията. Участието на местни организации, добре запознати с
местната социална структура, ще допринесе за целенасочени действия и за по-структурен подход към съответните
предизвикателства.

PA 07 19 04

Подготвително действие – Награда „Алтиеро Спинели“ за повишаване на осведомеността
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

400 000

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

Поети задължения

650 000

Плащания

800 000,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
15 02 77 25

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на неизпълнените поети задължения от предходни години по
подготвителното действие.

PA 07 19 05

Подготвително действие – Признаване на периоди на училищно образование в чужбина
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

166 474

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

167 000

Поети задължения

332 947,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
15 02 77 27

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на неизпълнените поети задължения от предходни години по
подготвителното действие.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1653
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 19

(продължение)

PA 07 19 06

Подготвително действие – Спортът като средство за интеграция и социално приобщаване на бежанците
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

2 000 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

1 685 500

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

1 750 000

437 500

Поети задължения

3 000 000,—

Плащания

34 645,99

Забележки
Предишна позиция
15 02 77 28

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на неизпълнените поети задължения от предходни години по
подготвителното действие.
Спортните инициативи за интеграция на бежанците и насърчаване на социалното приобщаване доказаха, че са
ефективни инструменти в рамките на Европа, както и в зоните на конфликт и съседните райони. Въпреки това
съществуващите програми, дори ако са отворени за социално приобщаване, не предоставят достатъчна подкрепа за
спортните организации, по-специално по отношение на изграждането на капацитет и възможността да работят с
партньори извън ЕС, за да подпомогнат ефективно интеграцията на бежанците чрез спорта. Тези практики могат да
бъдат адаптирани и разширени с цел ефективно включване на бежанците, приемащите общности и конфликтните
общности и мултиплициране на ефекта от усилията за смекчаване на кризата с бежанците в държавите членки.

PA 07 19 07

Подготвително действие — Изграждане на капацитет, програмно развитие и комуникация в контекста на борбата с
изпирането на пари и финансовите престъпления
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

525 000

Поети задължения

750 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

687 500

Поети задължения

1 000 000,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
33 03 77 08

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на неизпълнените поети задължения от предходни години по
подготвителното действие.

L 93/1654

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 19

(продължение)

PA 07 19 07

(продължение)
Това подготвително действие спомага за укрепването на широк кръг от организации на гражданското общество,
включително и някои нови организации, които не участват активно в борбата с изпирането на пари и финансовите
престъпления, с цел подобряване на техния експертен опит и капацитет във връзка с правото и разпоредбите на Съюза,
увеличаване на усилията за повишаване на осведомеността и по-нататъшно разработване на механизмите и
инструментите за борба с изпирането на пари и финансовите престъпления. С оглед на предизвикателствата, разкрити
от скандалите с „Досиетата от Панама“ и „Досиетата от рая“, както и петото преразглеждане на Директивата относно
борбата с изпирането на пари (предоставяне на публичен достъп до регистрите на действителните собственици на
дружества и достъп за лица със законен интерес до регистрите на действителните собственици на доверителна
собственост), е видно, че капацитетът на равнището на Съюза на множество организации, работещи в тази област
(например, НПО, профсъюзи и академични общности), трябва да бъде насърчен. Засиленото изграждане на капацитет за
провеждане на изследвания, за обучение и повишаване на осведомеността, за създаването на обединения (включително
с журналисти) и по-активното участие на експерти от гражданското общество при разработването, прилагането и
подкрепата за действията за борба с изпирането на пари и финансовите престъпления ще създаде полезни
взаимодействия с настоящите усилия на Съюза за прекратяване на тези неправомерни и престъпни практики.

PA 07 20

2020

PA 07 20 01

Подготвително действие — Медийни съвети в цифровата ера
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

200 000

Поети задължения

500 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

125 000

Забележки
Предишна позиция
09 02 77 17

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Пилотният проект за подкрепа на медийни съвети в ерата на цифровите технологии, целящ засилване на доверието към
медиите и разглеждане на въпросите за дезинформацията, беше превърнат в подготвително действие поради неговото
голямо значение и ползите от него. Това ще осигури възможност за гарантиране на устойчивост на независимите
механизми за саморегулиране, което е предпоставка за успешното им функциониране. С цел да се защитят свободата и
плурализмът на медиите и да се стимулира професионализмът по отношение на журналистическото съдържание,
подготвителното действие има за цел да допринесе за по-добро разбиране на последиците от развитието на цифровите
технологии и на произтичащите от това предизвикателства чрез създаването на форум на медийните съвети и
същевременно подкрепя прехода на органите за саморегулиране на медиите в онлайн средата, като ги привлича за
участие в дискусии с интернет посредници и със заинтересовани субекти, работещи в областта на интернет медиите.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 20

(продължение)

PA 07 20 01

(продължение)
Дейности:
— провеждане на проучване с цел задълбочено разглеждане на състоянието на моделите за саморегулиране на медиите
в цифровата среда и внасяне на яснота относно начините за постигане на традиционните цели за регулиране на
медиите в условията на интегрирана медийна среда (т.е. плуралистична и разнообразна медийна среда, в която
медиите са независими от политически, търговски и други влияния и носят отговорност пред обществеността);
— разработване на първата онлайн база данни за настоящото функциониране на органите за медийно саморегулиране
и насърчаване на работата на съветите по печата в Европа;
— създаване на общоевропейска работна група по въпросите на предизвикателствата в цифровата ера, която да прилага
препоръките, произтичащи от резултатите от анкетата;
— предоставяне на пряка подкрепа за новосъздадените съвети по печата в Европа;
— включване на съветите по печата и медийните съвети в международен диалог относно медийната етика в ерата на
цифровите технологии (участие в световни интернет конференции и др.);
— провеждане на редовни срещи с интернет посредници, с цел да се постигне онлайн признаване на медийното
съдържание, което вече се намира под наблюдението на съвет по печата.

PA 07 20 02

Подготвително действие — Програми за масов спорт и иновации в областта на инфраструктурата
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

2 000 000

Плащания

1 155 500

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

1 500 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

375 000

Забележки
Предишна позиция
15 02 77 29

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Масовият спорт е традиционна и бавно развиваща се област. Обществото като цяло и потребностите и предпочитанията
на отделните хора във връзка със спорта обаче се променят по-бързо. Данните за участието показват нарастващо
несъответствие между предлагането на възможности за спорт чрез традиционните спортни организации и търсенето на
спортни услуги от отделните лица. Начинът, по който са организирани спортните асоциации и клубове, и липсата им
на иновации им пречат да преодолеят тази разлика. Проектът ще предизвика действащите лица извън традиционната
спортна структура да предложат новаторски решения за привеждане на предоставянето на спортни услуги в
съответствие с потребностите на отделните хора на всички равнища и ще осигури среда за спортни иновации, за да се
даде възможност на широката общественост по-бързо да бъдат предложени нови начини на практикуване на спорт.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 20

(продължение)

PA 07 20 02

(продължение)
За да се създаде работеща иновативна среда за организациите за масов спорт са необходими две неща: нови „меки“
програми, които предлагат спорт по нов начин, и гъвкава спортна инфраструктура, в състояние да приеме различни
видове спорт на едно място.

Подготвителното действие има за цел да идентифицира и изпробва множество обещаващи иновации и в двете категории.
За да се постигне това, ще бъдат организирани конкурси в областта на иновациите, чрез които да се избират и
награждават многообещаващи иновации от всички заинтересовани страни (институции, предприятия, стартиращи
предприятия, отделно лице или отделни лица и др.), които могат да бъдат въведени и тествани в рамките на значителен
период от време (най-малко шест месеца). Финансирането ще бъде вложено в „меки“ програми и нова (малка по мащаб)
спортна инфраструктура.

Крайната цел на подготвителното действие е изпитаните иновации да бъдат включени в системата на съществуващите
спортни клубове и инфраструктура. Примери за „меки“ програми могат да бъдат футболни срещи на три врати,
съчетаване на различни видове спорт (например фитнес и футболни мачове) или периодични местни турнири от малък
мащаб. Примери за иновации в малка инфраструктура могат да бъдат гъвкави системи за маркиране на очертанията на
игрищата или датчици, които да показват кои игрища са на разположение и кои се използват в момента. Успешно
преминалите изпитване проекти ще бъдат споделяни с европейските заинтересовани субекти чрез онлайн платформа, в
сътрудничество с европейски ръководни органи като УЕФА.

Действието ще:
— отключи иновативни решения за нетрадиционни спортове чрез организиране на открити конкурси за създаване на
иновации;
— увеличи броя на спортуващите хора, като предложи нови концепции;
— засили използването на съществуващата спортна инфраструктура.

Очакваните резултати включват:
— редица изпитани иновативни „меки“ програми, които могат да бъдат интегрирани в клубовете за масов спорт;
— редица изпитани иновативни малки инфраструктурни елементи, които могат да бъдат включени в съществуващата
спортна инфраструктура;
— нови методи за увеличаване на масовостта на спорта чрез иновации, което ще има благоприятно въздействие върху
общественото здраве и социалната интеграция;
— поуки за включването на нетрадиционни заинтересовани субекти в процеса за иновации в областта на спорта, които
да бъдат споделени чрез структурите на европейските асоциации.

Тъй като очакваните резултати от това действие включват промени в съществуващата спортна инфраструктура, то не е
допустимо по програмата „Еразъм +“.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 20

(продължение)

PA 07 20 03

Подготвително действие — Финансиране, учене, иновации и патентоване за културните и творческите индустрии
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

750 000

Поети задължения

1 500 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

375 000

Забележки
Предишна позиция
15 04 77 22

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Културното многообразие и намирането на правилния културен микс са от стратегическо значение за творчеството и
иновациите. В културните и творческите индустрии в Европа работят над 12 милиона души, или 7,5 % от европейската
работна сила, като те създават добавена стойност в размер на около 509 милиарда евро, благодарение по-специално на
приноса на малките предприятия и на микропредприятията. Културните и творческите индустрии са движеща сила,
осигуряваща конкурентно предимство за Европа, особено поради факта, че те предоставят продукти и услуги, които
насърчават развитието на производствените парадигми на четвъртата индустриална революция.
Подготвителното действие има за цел да определи и изпита политиките и действията, необходими за поддържането и
развитието на онези предприятия, които, с помощта на подходяща подкрепа, могат да генерират мултидисциплинарни
ползи и въздействия във всички области и сектори, с които поддържат връзка тези дружества за постигането на своите
стопански цели.
По същество подготвителното действие обхваща четири области:
1. Нов модел за анализ на уменията
Обичайно използваният модел за признаване на умения в европейските системи за обучение трябва да бъде
преразгледан и актуализиран, за да включи по подходящ начин организационния модел на онези предприятия, които
често са слабо йерархизирани, проявяват по-голяма толерантност спрямо риска, прилагат различен подход към
управлението на времето и активен междудисциплинарен обмен и които поради това не са съвместими с
традиционната производствена парадигма. Този нов модел за анализ и установяване на умения, съвместими с областите
на науката, технологиите, инженерството/околната среда, изкуствата и производството, има за цел да създаде
привилегировани взаимоотношения между добродетелни дружества, най-важните най-добри практики и постигнати
успехи, за да установи и определи както уменията, така и характеристиките на професионалистите, които работят в
тези области. С други думи, оформянето и развитието на тези умения трябва да бъде проследено назад във времето,
извън очертанията на по-широко разпространената парадигма, при която качествата на професионалистите са
определени в рамките на аналитично-описателни работни процеси (типични за производствените организации), за да се
получат длъжностни характеристики в съответствие със специфичните организационни характеристики на тези
дружества.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 20

(продължение)

PA 07 20 03

(продължение)
По-конкретно подготвителното действие е разделено на следните няколко етапа:
— избор на културни и творчески индустрии с най-добри практики, които да бъдат включени в изследването с цел
формулиране на модел за класифициране на уменията, който отчита специфичното естество на различните сектори
(историческо и художествено наследство, индустрия на съдържанието, предприятия в областта на информационните и
комуникационните технологии и култура на материалите, включително макросекторите на модната индустрия,
дизайна и индустрията на вкусовете) и регионалните аспекти на Съюза,
— разработване на модел за признаване на умения,
— изпитване на модела с по-широка група от предприятия,
— разпространение на модела за кодифициране на умения и за свързването им с професионалистите с оглед на
европейската рамка за уменията.
2. Указания за образователната система
В днешно време развитието на умения в областта на творчеството и културата е резултат на процес, който не е нито
напълно структуриран, нито изцяло съобразен с потребностите за средносрочно/дългосрочно управление на
културните и творческите индустрии. Резултатът, генериран от модела за признаване на уменията, ще подготви почвата
за набелязване на аспекти и проблеми в системата на образованието във връзка с характеристиките на програмите за
обучение, насочени към развиване на умения. Всъщност развитието на стратегически умения за културните и
творческите индустрии често се поверява на случайността и на индивидуалната инициатива и изобретателност или на
неформални процеси, без структурен подход, произтичащ от визия, която насърчава конкретна политика в областта на
обучението, и целеви програми.
Основната цел на тази фаза на действието е да се възпроизведат тези умения чрез системата на обучение, така че да се
подготвят по-голям брой европейски граждани да работят ефективно в различните сфери на стопанска дейност, към
които имат отношение културните и творческите индустрии.
Насоките следва да бъдат структурирани така, че като се съблюдава специфичният характер на националните и
регионалните образователни системи, да се определят насоките, които да следват техните програми за обучение, от
началното до висшето образование. Следва да бъдат положени усилия за подобряване на способността на
образователната система за диалог с културните и творческите индустрии и за поощряване на иновативни модели за
обучение (образователни лаборатории, творчески центрове и др.). Това следва да придружава формулирането на
насоки, благодарение на които учителите да могат да насърчават основано на уменията учене, излизайки извън
границите на строгата система от учебни предмети и прилагайки цялостен и мултидисциплинарен подход. Вековните
занаятчийски традиции в Европа показват колко е важно да се посвети време за натрупването на опит в различни
занаятчийски работилници, като важна част от културното и практическото обучение на всеки чирак, който желае да
стане майстор в даден творчески занаят. Въпреки че германският „Wandergeselle“ или френският „compagnon“ от
миналото са самоорганизирани форми на учене, те подчертават необходимостта от структуриран и общ европейски
подход за установяване и предаване на трудноопределимите умения, развивани от културните и творческите индустрии.
3. Нова финансова класификация за културните и творческите индустрии
Достъпът до финансиране е основно препятствие за растежа на много културни и творчески индустрии, които
обикновено са малки и често не разполагат с достатъчен капитал. Банковата и финансовата система твърде бавно
класифицира тези предприятия в рамките на традиционните системи, тъй като повечето от тях са създадени въз основа
на един прототип или един-единствен проект и са силно зависими от произвежданите продукти и услуги, от
индивидуалния талант и от поемането на рискове. За разлика от дружествата, развиващи дейност в областта на
технологичните отрасли, културните и творческите индустрии трудно постигат признаване на стойността на своите
нематериални активи в счетоводния си баланс и инвестициите им в развитието на нови таланти и творчески идеи не
отговарят на обичайното понятие за научноизследователска и развойна дейност.
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ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 20

(продължение)

PA 07 20 03

(продължение)
Действието ще определи насоки за подобряване на способността на културните и творческите индустрии да подават
по-добре информация за финансовата стойност на нематериалните активи, с цел да им се осигури справедлив достъп до
кредитиране. Това би улеснило достъпа на културните и творческите индустрии до гаранционни схеми (напр.
програмата ‘Творческа Европа’ и Европейския фонд за стратегически инвестиции) и до други механизми на
финансиране. Насоките ще бъдат определени въз основа на сравнение на съществуващите инструменти в различни
европейски държави (напр. Bancopass в Италия), които тези предприятия вече използват за активен диалог с банките.
4. Оценяване и защита на интелектуалната собственост, произвеждана от културните и творческите индустрии
Дружествата, които защитават интелектуалната си дейност, са с 22% по-продуктивни (при еднакви територия, сектор и
размер), с ръст на приходите, който е с 2% по-висок от средната стойност за извадката. По-конкретно дружествата,
които са подали заявления за патент през периода 2011—2013 г., са реализирали износ с 6,5% повече спрямо общия
размер на приходите при еднакви територия, размер и сектор.
Поради често слабо структурираната организация на културните и творческите индустрии, регистрацията или
патентоването на нововъведенията, които те създават, невинаги са приоритет за тях, като по този начин се намалява
стойността на постигнатите вследствие на нововъведенията резултати. Поради това е важно да се проучи как да се
повиши осведомеността на тези индустрии — и особено малките и средните предприятия — относно ползите от гледна
точка на по-силното въздействие, произтичащо от регистрацията или патентоването на техните новаторски продукти и
услуги, и да се стимулира достъпът до тези възможности, тъй като тези предприятия често не разполагат с достатъчен
капитал. Чрез тясна връзка с резултатите от сравнението на най-добрите практики и инструменти, описани в точка 3,
подготвителното действие ще развие съществуващите в европейските държави инструменти, които предприятията
използват за диалог с банките, финансовите органи и институции, включвайки специфични елементи, които могат да
увеличат стойността на регистрацията и патентоването на нововъведенията.
Рамка за реализиране на действието
Инициативата се осъществява чрез създаването на европейски партньорства, които повишават опита на квалифицирани
организации в различните фази и дейности, съставляващи действието. Организациите, които изпълняват действието,
следва да представляват основните референтни региони за културните и творческите индустрии и да получат
необходимите ресурси за постигане на максимално въздействие на действието.

PA 07 20 04

Подготвително действие — Опазване на еврейските гробища в Европа: процес на цялостно картографиране, придружен
от научни изследвания, наблюдение и остойностени индивидуални предложения за опазване на гробищата
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Забележки
Предишна позиция
15 04 77 23

Бюджетни кредити 2020

Плащания

360 000

Поети задължения

1 200 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

300 000

Поети задължения

Плащания
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ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 20

(продължение)

PA 07 20 04

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Еврейските гробища в Европа са повсеместна форма на културно наследство; те са свидетелство за мултикултурната
история на континента и често това е единственото подобно наследство за отдалечените селски райони. Неговата
защита неизбежно включва участието на държавни организации, НПО, местни общности, еврейски общности и
наследници, което предоставя уникалната възможност за развитие на силни междусекторни връзки на сътрудничество,
както и за укрепване и обогатяване на местната идентичност.
Следователно развитието и прилагането на децентрализирано управление „от долу нагоре“ представлява за много от тези
селища възможност за включване в по-широката инфраструктура за опазване и управление на наследството, както и за
образование във връзка с културното наследство. За целта защитата на еврейските гробища е ключов елемент за
развитието на капацитет в сектора на културата и за насърчаване на по-активно и толерантно гражданско общество и
на многостранна европейска инфраструктура за опазване на наследството.

PA 07 20 05

Подготвително действие — Разработване на политики „от долу нагоре“ за насърчаване на културата и благосъстоянието
в Съюза
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

200 000

Поети задължения

500 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

125 000

Забележки
Предишна позиция
15 04 77 24

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
През 2018 г. Съюзът прие новата европейска програма за култура, като доразви обхвата на „Европейската програма за
култура в един глобализиран свят“ (2007 г.). Новата програма потвърждава отново, че секторите на културата и
творчеството укрепват европейската идентичност, имат потенциала да подобряват живота, да трансформират
общностите, да създават работни места и растеж и да оказват въздействие върху други сектори. По-конкретно, една от
трите стратегически цели на новата програма е да се използва силата на културата и културното многообразие за
социално сближаване и благосъстояние, като се насърчава културното участие, мобилността на хората на изкуството и
опазването на наследството.
В документа се призовава за изследвания в областта на културните взаимовръзки, за да бъде оценено въздействието в
различни области, включително здравето и благосъстоянието.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 20

(продължение)

PA 07 20 05

(продължение)
Достъпът до култура и участието в културния живот насърчават способността на индивида да предприема действия, а
също така демократичното съзнание и социалното сближаване посредством комуникацията с други хора и посредством
гражданската ангажираност. Поради променящото се потребителско поведение вследствие на цифровизацията,
застаряващите и многообразни в културно отношение общества е необходимо по-добро разбиране за различните
целеви групи. Нужна е по-силна ориентация към интересите и потребностите на специфични групи, например
младежите, хората в напреднала възраст, хората с увреждания, хората с мигрантски произход и хората, живеещи в
бедност или материални лишения. Цифровите технологии са актив за развитието на целевите групи и за иновативни
форми на участие. Междусекторното сътрудничество с други области, например образованието, социалните грижи,
здравеопазването, науката и технологиите, както и регионалното и градското развитие, оказва значително въздействие
върху сближаването и благосъстоянието. Специално внимание следва да се отдели на ролята на културата на местно
равнище, на качеството на архитектурата и жизнената среда и на вдъхновените от културата социални иновации,
допринасящи за развитието на градовете и регионите в Съюза.
Целеви резултати: Обменът на опит и примерите за успех ще спомогнат за идентифицирането на най-добри практики.
Може да се установи полезно взаимодействие със структурните фондове, Програмата на ЕС за градовете и нейното ново
партньорство в областта на културата и културното наследство, както и с Програмата на ООН до 2030 г. и проекта на
ОИСР за направлявана от културата регионална производителност и благосъстояние.
Подготвителното действие подкрепя:
1. научни изследвания в областта на културата и благосъстоянието;
2. транссекторно и трансевропейско сътрудничество с цел генериране на знания, пилотни проекти и политически
насоки относно начина, по който да се подобри благосъстоянието чрез култура – Европейски мозъчен тръст по култура
и благосъстояние;
3. експериментална работа по места в пилотни градове в цяла Европа относно методи, действия и мерки за повишаване
на благосъстоянието на хората и общностите (качество на застроената среда, качество на пространствата за социално
взаимодействие, качество на услугите за специфични групи като ученици, деца, хора в напреднала възраст и групи със
специални потребности);
4. разработване на насоки за действие и политики за градовете, институциите и културните дейци относно ефективното
използване на културата за благосъстояние;
5. споделяне на знания, повишаване на осведомеността и капацитета на основните действащи лица за използване на
културата за благосъстояние – местни семинари в различни градове в Европа и широкомащабен форум за култура и
благосъстояние.

PA 07 20 06

Подготвително действие — Roma Civil Monitor — Укрепване на капацитета и участието на ромското и проромското
гражданско общество в мониторинга и прегледа на политиките
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 000 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

850 000

Поети задължения

2 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

500 000

Поети задължения

Плащания
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ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 20

(продължение)

PA 07 20 06

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
33 02 77 17

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Подготвителното действие продължава работата по пилотен проект „Изграждане на капацитет за ромското гражданско
общество и засилване на неговото участие в контрола на националните стратегии за интегриране на ромите“ (Позиция
PP 07 14 01), който e към своя край, и, въз основа на придобития от този проект опит, продължава да допринася по
един по-добър начин за укрепването и по-нататъшното изграждане на капацитета на ромското и проромското
гражданско общество, както и на механизма за наблюдение на приобщаването на ромите, по-специално с изготвянето и
разпространението на независими доклади, в които коалиции на гражданското общество биха могли да представят
информация и данни, алтернативни на представяните от държавите членки в докладите им относно изпълнението на
техните стратегии. Тези доклади на гражданското общество биха могли да предоставят местни знания в подкрепа на
националните и европейските политически процеси и да отразяват реалното социално въздействие на предприеманите
от правителствата мерки.
Мониторингът се съсредоточава върху изпълнението на местно равнище на стратегиите в четирите приоритетни области
(заетост, образование, жилищно настаняване, здравеопазване) по отношение на борбата с дискриминацията и
антиромските настроения и за равенство между половете, и също така ще предостави информация за степента на
участие на гражданското общество, използването на средствата на Съюза и интегрирането на мерките за приобщаване
на ромите.
Това подготвително действие се осъществява чрез възлагане на поръчки.

PA 07 21

2021

PA 07 21 01

Подготвително действие — Европейски медийни платформи
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

6 000 000

Плащания

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

1 500 000

Забележки
С цел да допринесе за цифровия суверенитет на Европа и за европейското отворено пространство, настоящото
подготвително действие възнамерява да обедини съществуващите технологични средства и решения за създаване на
платформа, способна да подобри достъпа на гражданите на Съюза до надеждна информация от цяла Европа.
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ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 21

(продължение)

PA 07 21 01

(продължение)
Тази платформа ще поддържа съвместни редакционни и медийни проекти с участието на радио- и телевизионни
оператори и издатели от цяла Европа с цел разширяване на техния обхват. Техническите инструменти, предоставени от
платформите, включват модули за превод (текст към текст, реч към текст и реч към реч), технологии, използващи ИИ,
търсачки, прозрачни алгоритми и препоръки за съдържание. Тази платформа осигурява основна структура, която да
предоставя на гражданите контекстуална информация от цяла Европа, до която те могат да имат достъп чрез утвърдени
онлайн оферти, като по този начин се гарантира висок дял на аудиторията и се подкрепя общоевропейското
сътрудничество на нивото на първоначалните репортажи.
Чрез система за идентифициране на гражданите ще се предоставя достъп от различни устройства, както и
персонализиране на тяхното ползване. Излъчващите оператори и издателите ще работят в сътрудничество с
разработчиците на технологии за осигуряването на лесни за ползване решения. Разработените за действието технически
решения могат да се прилагат към други жанрове съдържание (напр. образователни, спортни, развлекателни) и могат да
бъдат интегрирани в различни цифрови приложения (напр. за музика, за новини) на излъчващите оператори.
През първата година от подготвителното действие преводаческото оборудване ще бъде готово за до 8 – 10 езика
(английски, немски, френски, италиански и испански, плюс от три до пет други европейски езици, представляващи
различните географски региони).
В хода на подготвителното действие ще бъде разширена базата от партньори и броят на езиците ще бъде увеличен.
Техническите решения ще комбинират технологии, основани на ИИ, и технологии с отворен код, и ще прилагат
максимална прозрачност по отношение на алгоритмите; потребителите ще бъдат информирани защо виждат това, което
виждат.
Проектът ще се основава на общи ценности, зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството,
принципите на правовата държава и правата на човека, и ще предоставя безопасна среда на гражданите на Съюза. Той
може да бъде допълнен от други проекти, предлагани от излъчващите оператори (напр. документални колекции,
специфични програми за млади аудитории), както и от други заинтересовани страни, например музеи и библиотеки,
които ще бъдат добре дошли да се присъединят, при положение че споделят същите ценности.

PA 07 21 02

Подготвително действие – Общоевропейски механизъм за бързо реагиране при нарушения на свободата на печата и
свободата на медиите
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 950 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

487 500

Забележки
Съгласно световния индекс за свобода на печата за 2019 г., съставен от „Репортери без граници“, Съюзът и Балканите
регистрират второто най-голямо влошаване на регионалните си оценки, измерващи равнището на ограниченията и
нарушенията на свободата на печата. Докладът за 2019 г. показва, че броят на държавите в Съюза и на Балканите,
считани за безопасни и където журналистите могат да работят в условия на пълна сигурност, продължава да намалява.
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ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 21

(продължение)

PA 07 21 02

(продължение)
С влошаването на свободата на печата и на свободата на медиите в държавите членки и в страните кандидатки няколко
години поред, което показва тревожна тенденция, от решаващо значение е да продължи да се предоставя конкретна
защита на журналистите, включително установяване на факти, застъпничество, наблюдение, информиране на
европейската общественост и повишаване на осведомеността чрез Общоевропейския механизъм за бързо реагиране при
нарушения на свободата на медиите.
Правото на свобода на изразяване на мнение трябва да бъде отстоявано решително, за да се защити демокрацията, да се
засили публичният дебат и да се гарантира благоприятна среда за дейността на разследващите и независимите
журналисти.
Общоевропейският механизъм за бързо реагиране при нарушения на свободата на печата и свободата на медиите ще
продължи да дава видимост на нарушенията и да предоставя практическа помощ на застрашени журналисти, в
сътрудничество с европейски, регионални и местни заинтересовани страни в областта на свободата на медиите.
Практическата помощ трябва да обхваща следните инструменти за защита на застрашени журналисти: предоставяне на
преки консултации и правна помощ и осигуряване на подслон и съдействие, за да могат те да продължат да упражняват
професията си. В засегнатите държави ще бъдат изпратени представители, а борбата с безнаказаността ще бъде засилена
чрез застъпничество. Наблюдението на ситуацията ще предоставя надеждна и изчерпателна информация на
обществеността и на европейските органи. Това ще помогне за повишаване на осведомеността и ще даде възможност за
ранно предупреждаване. Инструментите ще бъдат адаптирани съобразно индивидуалните потребности на всеки
конкретен случай. Този уникален набор от инструменти, съдържащ се в механизма за бързо реагиране, ще предотврати
по-нататъшни нарушения и ще подобри свободата на печата и на медиите.
През последните две години Общоевропейският механизъм за реагиране беше финансиран в рамките на пилотен проект.
Въз основа на успеха на пилотния проект и за да се гарантира неговата непрекъснатост, Общоевропейският механизъм за
реагиране следва да продължи сега като подготвително действие.

PA 07 21 03

Подготвително действие — Да пишем за Европа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

3 000 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

750 000

Забележки
В момент на засилена световна конкуренция в аудио-визуалния сектор международното сътрудничество в писането на
сценарии придобива все по-голямо значение за създаването на произведения, които могат „да се изнасят“ през граници.
Необходимо е също повече сътрудничество на европейско равнище, за да се даде възможност на европейските
участници да се разрастват и да се справят с нарастващия риск от „изтичане на мозъци“ на европейски аудио-визуални
специалисти към трети държави.
Амбицията на предложеното подготвително действие е да се отговори на необходимостта от европейски разказвачески
умения, подходящи за съвместни продукции.
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ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 21

(продължение)

PA 07 21 03

(продължение)
Съществува неизползван потенциал за насърчаване на общност от писатели от цяла Европа със сходни разбирания за
уменията да се пише за телевизионни сериали. Освен това, за да се създават истории, които отразяват европейската
култура – както общата, така и специфичната за съответните държави – трябва да се насърчава появата на силни екипи
от творци (например сценаристи, продуценти и други автори) от няколко европейски държави.

PA 07 21 04

Подготвително действие — Фонд за спешна подкрепа за разследващи журналисти и медийни организации с цел
гарантиране на свободата на медиите в Съюза
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

1 800 000

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

450 000

Забележки
Работата на независимите медийни организации и разследващите журналисти е от решаващо значение за разкриването
на закононарушения в целия Съюз и извън неговите граници, включително изпирането на пари и корупцията.
Качествената разследваща журналистика изисква подходящи инструменти и ресурси. Разследващите журналисти обаче
са изключително уязвими специалисти с много ограничени ресурси.
Целта на това подготвително действие е да се създаде фонд за спешна подкрепа за разследващите журналисти и медийни
организации с цел подобряване на свободата на печата и медиите и предотвратяване на нейното нарушаване чрез
подкрепа за създаването на качествено независимо журналистическо съдържание в обществен интерес, включително
чрез трансгранично сътрудничество.
Подготвителното действие следва да се основава на успешния пилотен проект IJ4EU 2018, който има за цел да осигури
постоянно доверие в независимите медийни източници и защитата на журналистите в целия Съюз, като предоставя
финансиране от Съюза за трансгранична разследваща журналистика в обществен интерес въз основа на модела на
експертно жури.
Подготвителното действие следва да насърчава общоевропейски съвместни проекти, които допринасят за промяна
„отдолу нагоре“ чрез промяна на стимулите за етична и надеждна журналистика с помощта на иновативни
инструменти и процеси. Такива проекти са особено важни в разгара на кризата във връзка с Covid-19, когато
капацитетът за целева подкрепа на новинарски организации е ограничен.
Финансирането по този бюджетен ред следва да бъде достъпно за професионални организации и сдружения,
консорциуми, редактори, издатели, както и за лица на свободна практика, при условие че отговарят на подходящи
критерии. За да се отговори на нуждите на медийните организации и да се запази независимостта на медиите, следва,
наред с другото, да се предостави финансиране за покриване на разходите за мисии за установяване на фактите, за
обучения и инструменти, допринасящи за развитието на капацитета за разследване, за проекти за разследване, свързани
с телевизията, за абонамент за софтуерни програми за съотнасяне на данни и бази данни, както и за изготвянето на
скъпо струващи документи, необходими за подпомагане на разследването. При спазване на строги условия
подготвителното действие следва също така да предоставя финансиране за покриване на гаранция и/или правни
разходи на засегнати разследващи журналисти, ако те са ясно свързани с предишно или текущо разследване.
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ГЛАВА PA 07 — ИНВЕСТИРАНЕ В ХОРАТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИТЕ (продължение)
PA 07 21

(продължение)

PA 07 21 04

(продължение)
Когато е необходимо, този общоевропейски фонд за спешна подкрепа би могъл да се използва и като модел за
дългосрочно основно финансиране на медийни организации и разследващи журналисти, намиращи се под заплаха. Той
следва да бъде достатъчно гъвкав, за да се приспособява към променящите се нужди, за да се гарантира, че те могат да
изпълняват работата си безопасно и независимо, като по този начин се гарантира устойчивост на медиите и
по-голямото разнообразие от журналистически източници в държавите членки и страните кандидатки.
Оценката на заявленията и подборът на бенефициерите на финансирането от Съюза по линия на това подготвително
действие следва да се извършват от независимо жури от експерти въз основа на ясни и прозрачни критерии, за да се
гарантира висока степен на доверие сред бенефициерите и публиката.

ГЛАВА PA 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в
областта на прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на
приемането на бъдещи действия. Техният общ размер съответства на размера на бюджетните кредити по
статия 08 20 02.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PA 08 13

2013

PA 08 13 01

Подготвително действие — Растителни и животински генетични ресурси на Съюза
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна позиция
05 08 77 09

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

192 400,—
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ГЛАВА PA 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА (продължение)
PA 08 13

(продължение)

PA 08 13 01

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 08 13 02

Подготвително действие — Пазители на морето
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
11 06 77 06

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

PA 08 18

2018

PA 08 18 01

Подготвително действие — Интелигентни селски райони през ХХI век
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

1 690 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

p.m.

Плащания

3 650 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

4 000 000,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
05 08 77 16

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
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ГЛАВА PA 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА (продължение)
PA 08 18

(продължение)

PA 08 18 01

(продължение)
Целта на подготвителното действие е да подготви изпълнението на общата селскостопанска политика (ОСП) след
2020 г. и да допълни предходния пилотен проект „Интелигентни екологични социални селища“ (2016 г.) и
подготвителното действие „Интелигентни селски райони през ХХI век“ (2018 г.). Това помага за осигуряването на
информация и подобряване на разработването и изпълнението на стратегическите планове на ОСП, за които понятието
„интелигентни села“ е включено в показател за резултатите. Допълвайки пилотния проект „Интелигентни екологични
социални селища“ и подготвителното действие „Интелигентни селски райони през ХХI век“, това подготвително
действие предоставя знания, ноу-хау и рамкова методология за разработване на схеми в подкрепа на интелигентните
села в по-широк социално-икономически контекст. То използва извлечените поуки и знания от инициативите,
предвидени в доклада „Действия на ЕС за интелигентни села“. Тъй като новата ОСП трябва да увеличи субсидиарността,
тази работа е основна предпоставка за гарантиране на правилното изпълнение на този аспект от развитието на селските
райони. Целта на подготвителното действие е въвеждането на успешни практики в някои държави членки,
включително в областта на ИКТ, и онлайн методи като създаването на цифрови центрове и следване на други добри
примери. В рамките на подготвителното действие също така се създаде мрежа от представителни села (и лица,
занимаващи се с интелигентни села) с цел изграждане на съгласувана методологична рамка за осигуряване на подкрепа
от Съюза за интелигентните села. Тази концепция е тясно свързана с единния цифров пазар, цифровите платформи,
връзките между градовете и селата, икономиката на споделянето, икономиката на сътрудничеството и биоикономиката
(иновации, прецизно земеделие, управление на околната среда, възобновяеми енергийни източници, верига на
доставки, услуги, местни храни), подобряването на качеството на живот, на образованието и заетостта, както и
отчитането на значението на жените и младите хора. То би могло също така да осигури информация за изпълнението
на други европейски структурни и инвестиционни фондове, по-специално в рамките на целта на политиката за местни
инициативи.
Тези цели са в пълно съответствие с Декларацията от Корк 2.0, както и с декларацията от Блед, в които се признава
значението на осигуряването на достъп за стопанствата до подходящи технологии и решения, с цел генериране на
икономически, социални и екологични ползи.
Подготвителното действие поставя акцент върху разработването на метод за насърчаване на растежа и създаването на
работни места в селските райони чрез конкретни действия въз основа на избрани села с общи характеристики –
инфраструктура, различни ресурси, услуги и достъп до пазари. В рамките на подготвителното действие се разработват
методи за предлагане на решения в следните области:
— цифровия единен пазар,
— връзки между градските и селските райони,
— биоикономиката и кръговата икономика (иновации, прецизно земеделие, управление на околната среда, местни
възобновяеми източници на енергия, верига на доставки, услуги, местни храни),
— икономика на споделянето и икономика на сътрудничеството (например, нови решения за мобилност в селските
райони като съвместно ползване на автомобил и споделено пътуване; нови начини на работа в сферата на туризма;
споделяне и обмен на селскостопански машини и услуги),
— технологии (като интернет на нещата, събиране на големи информационни масиви, безпилотни летателни апарати,
електрически превозни средства и следващо поколение мобилни широколентови връзки),
— социални аспекти,
— нови работни места на пълно и непълно работно време, броят на които ще се увеличава в посочените видове
икономики.
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ГЛАВА PA 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА (продължение)
PA 08 18

(продължение)

PA 08 18 01

(продължение)
Това подготвително действие е добре документирано чрез онлайн платформи с цел разпространение на резултатите.
Един от важните му резултати ще бъде осигуряването на пътеводни примери, които ще доведат до подобряване и
повишаване на ефективността на програмирането на средствата на Съюза в селските райони.

PA 08 20

2020

PA 08 20 01

Подготвително действие — Харта на добрите практики за круизните пътувания
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

Поети задължения

750 000

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

250 000

Забележки
Предишна позиция
11 06 77 18

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Европа е основен пазар за световната индустрия на круизните пътувания. През 2015 г. световната индустрия на
круизните пътувания превози 25 300 000 пътници, осигурявайки 956 597 работни места и генерирайки общи
разходи в размер на 117 000 000 000 USD в световен мащаб. Търсенето на круизни пътувания нарасна с 62 % през
десетгодишния период от 2005 до 2015 г.
Всичко това води до икономическа стойност и работни места за Европа. При все това крайбрежните и морските региони
трябва да създадат условия, за да могат по-добре да се възползват от предимствата на круизния туризъм. Като се има
предвид това, подготвителното действие ще създаде харта за добри практики за круизните пътувания въз основа на
съществуващия общоевропейски диалог между операторите на круизни пътувания, пристанищата и заинтересованите
страни в областта на крайбрежния туризъм. Вниманието следва да се съсредоточи върху въздействието върху околната
среда от приемането на круизни кораби, а също и върху социалното въздействие и начина, по който приемните
съоръжения на пристанищата и в засегнатите региони трябва да бъдат адаптирани. Тази харта ще обхване следното:
— разработване на процес за интегриране на всички заинтересовани страни в областта на морското дело;
— екологични аспекти и политики за смекчаване на външните въздействия;
— социално и икономическо измерение на круизите в засегнатите региони;
— потребност от координация между круизните пристанища и градовете;
— най-добри практики, които вече са въведени.
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ГЛАВА PA 08 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И МОРСКА ПОЛИТИКА (продължение)
PA 08 20

(продължение)

PA 08 20 01

(продължение)
Тази харта ще позволи да се намалят външните въздействия от круизните дейности и да се генерират повече
икономически и социални ползи за градовете и техните жители. Пример за това е обменът на най-добри практики за
управление на претоварването в пиковия сезон. Хартата ще спомогне също така за подобряване на взаимното
разбирателство между круизните пристанища и градските органи. Освен това хартата трябва да обхваща възможното
въздействие на круизните услуги върху околната среда и ще спомогне за повишаване на осведомеността относно найдобрите практики, които вече са въведени в различни круизни пристанища, с цел избягване на дублирането.

ГЛАВА PA 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в
областта на прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на
приемането на бъдещи действия. Техният общ размер съответства на размера на бюджетните кредити по
статия 09 20 02.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PA 09 18

2018

PA 09 18 01

Подготвително действие – Пускане в действие на изграждането на капацитет за целите на програмното развитие и
картографирането в областта на екологичното данъчно облагане и бюджетната реформа
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

135 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

450 000

Поети задължения

450 000,—

Плащания

221 779,32

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 45

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
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ГЛАВА PA 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PA 09 20

2020

PA 09 20 01

Подготвително действие — Мониторинг на опрашителите в ЕС и показатели за тях
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

1 500 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

5 000 000

Плащания

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

1 250 000

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 53

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Подготвителното действие подкрепя въвеждането на схема за целия Съюз за мониторинг на дивите опрашващи
насекоми в държавите членки и изготвянето на показатели в тази връзка.
Опрашителите са неразделна част от здравите екосистеми и тяхното драстично намаляване е сериозен повод за
безпокойство. В Европа опрашването от животни се осъществява предимно от насекоми: около 2 000 вида пчели, 900
вида сирфидни мухи, 500 вида пеперуди и 8 000 вида молци. Други видове мухи, осите и бръмбарите също играят
важна роля по отношение на опрашването. Без тях много растителни видове биха намалели като брой и в крайна
сметка биха изчезнали, което ще има широкообхватни последици за природата и благосъстоянието на човека. 4 от
всеки 5 култивирани и дивоцъфтящи растителни вида в Съюза зависи, поне отчасти, от опрашването от животни.
Стойността на годишната селскостопанска продукция на Съюза, която е пряко свързана с опрашващите насекоми,
възлиза на 15 милиарда евро. Те се считат повсеместно за един от най-важните показатели за здравословна околна
среда.
На 1 юни 2018 г. Комисията прие инициативата на ЕС за опрашителите вследствие на призивите на Европейския
парламент и Съвета да се предприемат действия за справяне с всепризнатото драстично намаляване на опрашителите.
Инициативата установява набор от действия за справяне с известните причини за намаляването, но се фокусира също
така и върху укрепването на базата от знания. Тя подчертава важността на системния подход за събирането на данни и
информация за опрашителите, за да се направи оценка на политическите действия и да се подобри тяхната
ефективност. Докато в някои области има знания в разумна степен (намаляването на пеперудите, лошото състояние на
техните местообитания и факторите за намаляването), по отношение на състоянието и тенденциите при повечето
популации на опрашителите, както и причините и последиците от тяхното намаляване, продължава да съществува
цялостен недостиг на знания. Координираният процес на мониторинг на равнището на Съюза, задвижван от стандарти
зираното събиране на данни на място, ще позволи да се преодолеят критичните пропуски и да се разработят стабилни
показатели, които да залегнат в основата на ефикасни политики на Съюза за опрашителите.
Показателите за опрашителите ще бъдат от основно значение именно за новата рамка на ЕС за биологичното
разнообразие за периода след 2020 г. и за новата обща селскостопанска политика (ОСП). Опрашителите са важна тема
в работата на Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, която установява глобална рамка за действия в
областта на биологичното разнообразие и за която Организацията на ООН за прехрана и земеделие активно допринася.
Това доведе до изготвянето на първия глобален доклад за опрашителите, публикуван през 2016 г. от междуправител
ствената научно-политическа платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги. Очаква се опрашителите да
бъдат включени в целите за бъдещата глобална рамка за биологичното разнообразие. Отделно от факта, че
опрашителите представляват цел сами по себе си, показателите за опрашителите ще спомогнат и за измерването на
напредъка по отношение на редица други цели, свързани с биологичното разнообразие, включително тези, свързани с
Директивата на ЕС за местообитанията, мрежата ‘Натура 2000’, селското и горското стопанство.
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ГЛАВА PA 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PA 09 20

(продължение)

PA 09 20 01

(продължение)
Както е посочено в действие 5В от инициативата на ЕС за опрашителите, Комисията ще включи показател за
опрашителите в рамката за изпълнение и наблюдение на ОСП след като тя бъде финализирана и започне да
функционира. Такъв показател би бил безценно допълнение към рамката за показателите в предложенията на
Комисията за ОСП за периода 2021—2027 г.: опрашващите насекоми представляват добър показател за общото
биологично разнообразие и съществен фактор за селскостопанското производство. Поради тази двойствена роля
показателите за опрашителите биха били също така отлично допълнение към рамката за мониторинг за изпълнението
на целите за устойчиво развитие в Съюза, и по-специално цел 15 (‘Живот на земята’) и 2 (‘Нулев глад’). Показателят за
полските пеперуди вече е включен в тази рамка и това действие ще спомогне за укрепването на устойчивостта на
мониторинга на пеперудите и докладването по този показател в целия Съюз.
Въпреки че мониторингът и показателите, разработени в рамките на инициативата на ЕС за опрашителите, са насочени
към дивите видове опрашители, те ще бъдат от голяма полза и за сектора на здравето на пчелите и пчеларството.
Отглежданите и дивите видове споделят хранителни ресурси и прашец и популациите им са изложени на натиск от
едни и същи основни източници. Мониторингът на дивите видове ще осигури не само добра информация за качеството
на околната среда за всички опрашители, но също така и важни данни за изследвания на различните видове натиск и
тяхното взаимодействие. Това е от решаващо значение за разработването на ефективни действия за смекчаване на
последиците и за подпомагане на ефективното възстановяване.
Освен този основен принос към изготвянето на политики, генерираните от схемата за мониторинг данни и информация
биха дали възможност да се разработят инструменти за лицата, стопанисващи земи, и по-специално за земеделските
стопани. Данните за състоянието на видовете опрашители, съчетани с качествени данни за културите (например
съгласно резултатите от действие 3Б от инициативата на ЕС за опрашителите), биха позволили да се разработи атлас на
опрашителите и опрашването или система за ранно предупреждение за дефицит при опрашването. Те ще помогнат на
земеделските стопани, чиито добиви и печалби зависят основно от опрашителите, да вземат информирани решения за
това как да осигурят този принос в селското стопанство и да намалят рисковете, свързани с намаляването на
опрашващите насекоми.
Освен това ще се осигурят и инструменти за участниците нагоре по веригата на биомасата, като например инструменти
за оценка и управление на риска за производителите на храни и напитки, доставчиците или търговците на дребно,
чиито продукти и услуги зависят от зависимата от опрашителите селскостопанска продукция. По този начин
качествените данни и информацията за опрашителите ще подкрепят програмата за биоикономиката в по-общ план.
Актуализацията на стратегията за биоикономика от 2018 г. включва действие, което ще подкрепи разработването на
такива инструменти, с цел да се улесни интегрирането на опрашителите във веригите за създаване на стойност
(действие 3.3.4).
Очаква се обхватът на схемата на ЕС за мониторинг на опрашителите да включва поне основните таксономични групи:
пчели, сирфидни мухи, пеперуди и молци. Понастоящем единственият системен мониторинг на равнището на Съюза на
която и да било група опрашители се извършва за пеперудите в половината от държавите — членки на ЕС. През 2018 г.
Съюзът финансира пилотния проект ‘Наблюдение на пеперудите в Съюза и показатели за тях’, за да разшири тази схема
за мониторинг. Това подготвително действие се основава на този пилотен проект, за да се гарантира пълно покритие на
Съюза по отношение на мониторинга на пеперудите, и ще спомогне за създаването на първия по рода си процес на
мониторинг на равнището на Съюза за други групи опрашители.
Комисията очаква да създаде техническа експертна група през май 2019 г., на която ще бъде възложен мандат да
разработи схема за целия Съюз за мониторинг на опрашителите и показателите за тях до май 2020 г. С оглед на
прилагането на схемата за мониторинг и за да могат на базата на потока от данни да се съставят показатели още през
2021 г., ще бъде изключително важно необходимите подготвителни действия да започнат в държавите членки. Очаква
се много държави членки да се натъкнат на предизвикателства по отношение на административния и академичния
капацитет, което означава, че успешното прилагане ще спомогне за съсредоточаването на усилията отрано.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PA 09 20

(продължение)

PA 09 20 01

(продължение)
Дейности в рамките на подготвителното действие:
Подготвителното действие финансира дейности, които спомагат за преодоляването на предизвикателствата по
отношение на капацитета на държавите членки, с цел да се улесни хармонизираното прилагане на схема за целия Съюз
за мониторинг на опрашващите насекоми.
По-конкретно подготвителното действие подпомага следните дейности:
— обединяване на експертен опит на равнището на Съюз, работа на експерти в мрежа и обучение;
— координиране на въвеждането на схемата във всички държави членки;
— оказване на съдействие при подготовката на административен, финансов и академичен капацитет в държавите
членки;
— помощ при първоначалното прилагане на схемата в държави членки с недостатъчен капацитет;
— надграждане и допълване на пилотния проект на ‘Наблюдение на пеперудите в Съюза и показатели за тях’ по
отношение на съществуващата схема за мониторинг на пеперудите.
Подготвителното действие ще продължи три години и ще разполага с бюджет от 5 000 000 EUR.

PA 09 20 02

Подготвително действие — Мониторинг на околната среда с помощта на медоносни пчели
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

2 000 000

Плащания

1 400 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

3 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

750 000

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 54

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Целта на това подготвително действие е да се създаде инструмент за събиране на данни за околната среда с помощта на
медоносни пчели и пчелни продукти. По този начин ще може да се направи оценка на експозицията и
разпространението на замърсяването в околната среда на равнище ландшафт. Благодарение на него също така ще може
да се направи оценка на растителното разнообразие в различни видове ландшафт.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PA 09 20

(продължение)

PA 09 20 02

(продължение)
Въпреки голямото им въздействие върху благосъстоянието на хората и върху природата, все още съществуват значителни
пропуски в данните и информацията относно експозицията на различните замърсители в околната среда, и
по-специално пестицидите. Медоносните пчели влизат в контакт с различни матрици поради биологичните си
потребности и поведение. Заради обсега на свързаната си със събиране на прашец дейност (с радиус до 15 км) те са
изложени на замърсителите, които се съдържат в атмосферата, почвата, растителността и водата. Те посещават
множество растения всеки ден, за да събират нектар, секреции от насекоми, хранещи се със сокове, прашец и/или вода,
а растителните смоли биват събирани за производството на прополис. Докато летят, те също така влизат в контакт с
носени във въздуха частици, които се полепват по тялото им или се вдишват чрез дихалца (стигми). Замърсителите
попадат в пчелните кошери и могат да бъдат открити в пчелните продукти, например меда, восъка, прополиса, прашеца
и пчелния хляб. Медоносните пчели и техните продукти могат да бъдат също така отличен инструмент за мониторинг
на други замърсители в околната среда освен пестицидите, като тежки метали, прахови частици, летливи органични
съединения или серен диоксид.

Медоносните пчели вече се използват като биоиндикатори за равнището на замърсяване на околната среда. Съществуват
проучвания, в които медоносните пчели и пчелните продукти се използват като биологични инструменти за
мониторинг за измерване на качеството на околната среда. Вече са описани различни равнища на мониторинг на
околната среда с помощта на медоносни пчели, с различна степен на сложност и чувствителност. Обезпокоени от
загубите на пчелни семейства, пчеларите, техниците в областта на пчеларството и учени на различни места в Европа
започнаха да анализират съдържанието на замърсители в пчелите и пчелните продукти. Резултатите често са едни и
същи: пчелите са изложени едновременно и последователно на широка гама от замърсители.

Освен това съществуват значителни празноти в знанията по отношение на богатството и изобилието на растителните
видове в различните видове ландшафт в Съюза. Тези знания са от съществено значение за оценката на качеството на
местообитанията, както и за оценката на натиска, който различните видове земеползване могат да окажат върху
местообитанията. Събирането и анализът на прашец от пчелните кошери предлагат обещаваща възможност за събиране
на безценни данни и информация, които могат да спомогнат за запълването на тези празноти в знанията.

Данните и информацията за околната среда, генерирани чрез мониторинга с помощта на медоносни пчели, ще
подкрепят политиките на Съюза в следните области:
— обществено здраве и безопасност на храните;
— здраве на растенията и животните, включително здраве на пчелите;
— земеделие и развитие на селските райони, включително пчеларство;
— селскостопанско производство и продоволствена сигурност;
— опазване на околната среда (природа, въздух, вода, почва);
— биологично разнообразие.

По-конкретно ще бъдат подкрепени ефективни действия съгласно:
— Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка
за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (OB L 309, 24.11.2009 г., стр. 71);
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PA 09 20

(продължение)

PA 09 20 02

(продължение)
— Регламент (EО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно
пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на
Съвета (OB L 309, 24.11.2009 г., стр. 1);
— общата селскостопанска политика на Съюза;
— политиката на ЕС в областта на биологичното разнообразие, включително инициативата на ЕС за опрашителите;
— Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на
националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на
Директива 2001/81/ЕО (OB L 344, 17.12.2016 г., стр. 1);
— Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от
промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (OB L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).

По този начин мониторингът на околната среда с помощта на медоносни пчели ще допринесе за постигането на целите
за устойчиво развитие в Съюза, и по-специално цели 2 (‘Нулев глад’), 3 (‘Добро здраве и благосъстояние’), 12
(‘Отговорно потребление и производство’), 14 (‘Живот под водата’) и 15 (‘Живот на земята’).

През 2018 г. Съюзът финансира пилотния проект ‘Мониторинг с помощта на медоносни пчели за използването на
пестициди в околната среда’. Това подготвително действие доразвива този пилотен проект. То ще разшири обхвата в
още по-голяма степен, включвайки и други замърсители в околната среда, както и мониторинга на растителното
разнообразие. Подготвителното действие е граждански научен проект, в рамките на който пчеларите ще играят
ключова роля, като събират проби от пчелните кошери.

Дейности в рамките на подготвителното действие:
— подготвителното действие финансира прилагането в целия Съюз на методологията за мониторинг, която
понастоящем се разработва и изпитва в рамките на пилотния проект. Освен това действието се стреми да разшири
мониторинга, така че той да включва и други замърсители на околната среда, както и растителното разнообразие.

По-конкретно с дейностите в рамките на това подготвително действие:
— ще се проучи как да се разшири обхватът на протокола за мониторинг, така че той да включи замърсителите в
околната среда, различни от пестициди, и ще се разработят съответни модули;
— ще се приложи протоколът за мониторинг чрез вземане на проби от пчелни кошери при различни видове
земеползване във всички държави членки;
— ще се извърши химически анализ и анализ на прашец от проби;
— ще се разработи ИТ инфраструктура за създаване, съхранение, управление, обработване и обмен на данни.

Подготвителното действие ще продължи три години и ще разполага с бюджет от 4 000 000 EUR.
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PA 09 20

(продължение)

PA 09 20 03

Подготвително действие — Измерване на пулса на европейското биологично разнообразие посредством индекса на
Червения списък
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

720 000

Поети задължения

2 400 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

600 000

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 55

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Чрез подготвителното действие се прави оценка на промените в състоянието на биологичното разнообразие в Европа, на
равнището на Съюза и на общоевропейско равнище , разглеждат се групите фактори за неговото намаляване и се
наблюдава въздействието на мерките за опазване и на политическите действия. То осигурява важен принос за крайната
оценка на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и на рамките за биологичното разнообразие след 2020 г.
Предложеният подход съчетава мобилизирането на специални мрежи от знания и данни с използването на установен
показател, индекса на Червения списък на Международния съюз за опазване на природата (IUCN), с цел да се
актуализират съществуващите европейски червени списъци и да се направи оценка на промените в състоянието на
видовете. Информацията ще послужи за определянето на секторните политики и на политиките в областта на
земеползването, което е от решаващо значение за прецизирането на обхвата на техните действия.
Рискът от изчезване на видове в Европа се увеличи драстично през последните 20 години. Въпреки че факторите за това
намаляване са широко известни за някои групи организми и бяха приложени мерки и политики за опазване с цел да се
противодейства на тези низходящи тенденции, данните и знанията за тенденциите и заплахите за видовете или не
съществуват, или не са лесно достъпни, не бяха систематично изготвяни показатели за състоянието на видовете, а
географският обхват на мерките за опазване и на политическите действия беше неравномерен. Това затруднява усилията
да се разбере въздействието на конкретните мерки за възстановяване и възпрепятства измерването на напредъка на
Съюза спрямо регионално и международно договорените цели за спиране на загубата на биологично разнообразие.
Индексът на Червения списък на IUCN е общоприет показател за измерване на промените в риска от изчезване в
световен мащаб и е приет като официален показател за напредъка към постигането на целите за устойчиво развитие и
глобалните цели за биологичното разнообразие от Аичи. В това си качество той беше използван наскоро за оценка на
регионалните тенденции при бозайниците, птиците и земноводните за Европа и Централна Азия в регионалния доклад
за оценка на междуправителствената научно-политическа платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги
и се предлага да бъде използван в глобалната рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г. Индексът на
Червения списък използва данни от Червения списък на застрашените видове на IUCN, който от 2006 г. насам извърши
оценка на над 11 000 вида в Европа на две регионални равнища: за Европа на географски принцип и Съюза. За морските
видове попадащата в обхвата на оценките зона включва Средиземно море, Черно, Балтийско и Северно море и
европейската част от Атлантическия океан (т.е. териториалните води и изключителните икономически зони (ИИЗ),
включително ИИЗ на Макаронезийските острови, които принадлежат на Португалия и Испания). Оценките на
Червения списък на IUCN обаче са официално остарели след 10 години и никоя таксономична група не беше
подложена на последваща оценка на равнището на Съюза и на общоевропейско равнище. Поради това е изключително
важно редовно да се извършва последваща оценка на видовете, за да се получи надежден и смислен показател за
тенденциите в европейското биологично разнообразие и за намаляването на заплахата с течение на времето с оглед на
определянето на основани на факти политики с по-широк обхват.
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L 93/1677
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PA 09 20

(продължение)

PA 09 20 03

(продължение)
Подготвителното действие използва индекса на Червения списък на IUCN, за да се направи оценка на общия риск от
изчезване на почти всички таксони, оценени до момента от Червения списък на застрашените видове на IUCN на
равнището на Съюза и на общоевропейско равнище. Те включват гръбначни (бозайници, земноводни, влечуги и
сладководни риби), безгръбначни (неморски мекотели, пеперуди, сапроксилни бръмбари, водни кончета и пчели) и
растения (васкуларни и лечебни). Индексът на Червения списък на IUCN може да измери дали процентът на загуба на
биологично разнообразие е намалял в Европа, като спомогне за подобряването на ефективността на прилаганите на
местно равнище мерки за опазване и същевременно оцени напредъка при прилагането на политиките и
законодателството на ЕС, като настоящата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие, и по-специално цел 1, която
цели да увеличи защитата на видовете и на техните местообитания чрез пълно прилагане на директивите на Съюза за
опазване на природата, както и като послужи за определянето на целите на политиката в програмата за периода след
2020 г. Тези последващи оценки следва да бъдат съобразени с политическия цикъл (например плана за действие в
областта на биологичното разнообразие от 2010 г., политиката на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.,
стратегията за биологичното разнообразие до 2030 г. и др.).
Цялостната методология за последваща оценка на видовете ще се основава на съществуващите оценки на Червения
списък. Ще бъде необходима предварителна работа за събиране на нужната информация и актуализиране на оценките.
Работните срещи за оценка ще се провеждат единствено с цел преглед на състоянието на най-застрашените видове в
Червения списък и затова се очаква те да бъдат по-малко на брой, отколкото при типичните оценки и следователно с
малко разходи. Продължителността на тези работни срещи ще бъде от един до четири дни в зависимост от броя на
видовете, които подлежат на оценка. Ще бъдат мобилизирани таксономични знания, експертен опит и данни
посредством взаимодействие със съответните специализирани групи на Комисията по оцеляване на видовете на IUCN и
със служителите на IUCN, които ръководят общата оценка от тези групи. Допълнителните консултации с местни и
международни експерти и тяхното участие ще бъдат от ключово значение за успеха на дейностите, така че това
действие има огромен потенциал за стимулиране на местните центрове на знания и за изграждане на капацитет (чрез
работни срещи). Обикновено оценките и картите за разпространение на видовете са свободно достъпни на уебсайта на
Червения списък на IUCN, а цялата новосъбрана информация ще бъде предадена на Центъра за данни за биологичното
разнообразие към Европейската агенция за околна среда (ЕАОС). Всички допълнителни и подробни хронологични
данни относно изобилието и разпространението на популациите за предложените групи видове, които бъдат събрани в
рамките на това действие, ще бъдат предоставени на разположение при условията, определени в правните
споразумения за обмен на данни със съществуващите схеми за мониторинг за изясняване на правата върху
интелектуалната собственост и на правата на достъп до данните, в интегрирана база данни, която може да допринесе
пряко за създаването на интегрирана система за мониторинг на биологичното разнообразие и екосистемите, която ще
бъде разработена от Комисията и от ЕАОС.
РЕЗУЛТАТИ
Повторните оценки ще осигурят четири основни резултата:
1) Публикация на Европейския червен списък за всяка група видове (на равнището на Съюза и на общоевропейско
равнище) с преглед на извършените анализи и резултатите от процеса на последваща оценка, включително примери за
видове с положителна, стабилна и отрицателна тенденция съгласно индекса на Червения списък, обобщение на
успехите и провалите в областта на опазването, с ключови послания и препоръки, адаптирани за основните сектори,
отговорни за провежданите в цяла Европа действия, които продължават да подкрепят и/или застрашават опазването на
видовете. Те ще бъдат от решаващо значение за по-широкото застъпване на въпросите във връзка с биологичното
разнообразие сред недържавните участници и за информиране на широката общественост за това кои действия и
поведение ще бъдат от полза за европейското биологично разнообразие, както и за насърчаване на екосистемните
услуги и оттам благосъстоянието на хората. Окончателните последващи оценки за всеки вид ще бъдат представени и в
актуализирани информационни фишове на уебсайта на IUCN. Предимството на публикуването на информационните
фишове на уебсайта на Червения списък са: достъп до всички данни от Европейския червен списък на едно място;
достъп до най-актуалните оценки, които попадат извън обхвата на това действие и които се ползват от добавената нова
информация от експертната мрежа на Комисията по оцеляване на видовете; съпоставка с глобални и други регионални
оценки на същите видове. В съответствие с предишните издания на Европейския червен списък актуализираните оценки
ще бъдат пълноцветни и ще съдържат цифри и снимки, а дизайнът на публикациите ще бъде такъв, че да се сведе до
минимум времето за изтегляне на файловете във формат PDF. Публикациите ще бъдат предоставени в печатен формат
(300 екземпляра), както и в електронен формат (Word и PDF).
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ГЛАВА PA 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PA 09 20

(продължение)

PA 09 20 03

(продължение)
2) Интегриране на актуализираните бази данни от Червения списък в Центъра за данни за биологичното разнообразие
на ЕАОС и в неговата инфраструктура за съхраняване на данни. Цялата информация, събрана с цел оценка на индекса
на Червения списък (размер на популацията, разпространение, демографски тенденции, местообитания, заплахи), ще
послужи за актуализиране на настоящите оценки на видовете в Информационната служба за видовете и ще бъде
изведена в бази данни Microsoft Access (по таксономични групи), които впоследствие ще бъдат форматирани в
съответствие с изискванията на Центъра за данни на ЕАОС за биологичното разнообразие, където те ще бъдат
предоставени на разположение.
3) Изготвяне на текст за уебсайта Europa. Ще бъде създаден нов раздел в рамките на настоящия индекс за всяка оценка
на Европейския червен списък на уебсайта Europa, който ще показва резултатите от индекса на Червения списък за
всяка таксономична група, като съответният текст ще бъде изготвен успоредно с публикациите на Европейския червен
списък. Може да се наложи преразглеждане на настоящата структура (тоест заглавия и подзаглавия), която беше
разработена за предишните проекти на Европейския червен списък, за да се обхванат и представят по-добре усилията
във връзка със систематичния мониторинг и индекса на Червения списък и резултатите от тях.
4) В брошурата ‘Пулсът на европейското биологично разнообразие’ с обобщените констатациите от последващите
оценки и индекса на Червения списък ще се изтъкнат значението на мониторинга на биологичното разнообразие и
дългосрочните тенденции, ще се групират факторите на заплаха с цел изпращане на ключови послания към
обществените сектори с най-голямо въздействие и ще се отбележат успешните случаи на опазване. Важно е да се
включат положителни послания, за да се подпомогне създаването на оптимистичното обществено движение, което ще
даде възможност за промяна. Брошурата ще бъде изготвена в съответствие с насоките за визуална идентичност на
Комисията. Тя ще бъде предназначена за широка аудитория и ще се използва като средство за комуникация с лицата,
определящи политиките, и със заинтересованата общественост. Тя също така ще бъде важно средство за комуникация
за медиите и ще осигури на ГД ‘Околна среда’ много полезен инструмент, който може да се разпространява широко
сред другите генерални дирекции и заинтересовани лица и да се използва в кампании за повишаване на осведомеността.
Брошурите ще бъдат предоставени в печатен формат (1 500 екземпляра), както и в електронен формат (Word и PDF).
Това тригодишно подготвително действие ще разполага с общ бюджет от 2 400 000 EUR.

PA 09 20 04

Подготвително действие — Насърчаване на алтернативи на изпитванията върху животни
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

250 000

Поети задължения

1 800 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

450 000

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 57

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1679
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 09 — ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА (продължение)
PA 09 20

(продължение)

PA 09 20 04

(продължение)
Предходният пилотен проект за насърчаване и разработване на алтернативи на изпитванията върху животни включи
различни действия (за развитие на образованието и обучението, но също така и за подобряване на информацията и
комуникацията за алтернативните методи), както бяха определени в трите стълба за действия, предложени от
Комисията за пилотния проект в нейния междинен доклад за изпълнението на пилотните проекти и подготвителните
действия през 2017 г. (Ref. Ares(2017)1094287 – 01/03/2017) и осъществени от Комисията през 2018 г. За да се
гарантира устойчивостта и ефективността на тези успешни действия, пилотният проект продължава да се изпълнява
като подготвително действие.

PA 09 20 05

Подготвително действие — Създаване на Европейска обсерватория за устойчивостта на суши и адаптирането към тях
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

1 500 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

375 000

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 58

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Основната цел на подготвителното действие е да развие Европейска обсерватория за сушите в организация с
институционален капацитет и човешки и материални ресурси, така че университетската мрежа, звената за научноизсле
дователска и развойна дейност, предприятията от производствения сектор и гражданското общество да могат да
функционират ефикасно и ефективно.
Тази Европейска обсерватория ще извършва проучвания относно произхода и последиците от сушите.
Тя ще разполага с човешки ресурси и научни и технически познания, за да предоставя информация (анализ на
статистически данни и тенденции) и методики за обработване и адаптиране на производствените ресурси към
реалностите и потребностите на всеки регион и всеки специфичен тип селскостопанско производство, както и за да
осигурява помощ и консултантски услуги на държавите членки и регионите, които са засегнати от суши.

ГЛАВА PA 10 — МИГРАЦИЯ
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в
областта на прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на
приемането на бъдещи действия. Тяхната обща сума съответства на равнището на бюджетните кредити, посочени в
статия 10 20 02.
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ГЛАВА PA 10 — МИГРАЦИЯ (продължение)
Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PA 10 14

2014

PA 10 14 01

Подготвително действие — Финансиране за рехабилитацията на жертви на изтезания
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—

Забележки
Предишна позиция
18 03 77 09

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие поетите задължения, останали за изпълнение от предишни години по
подготвителното действие.

ГЛАВА PA 12 — СИГУРНОСТ
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в
областта на прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на
приемането на бъдещи действия. Тяхната обща сума съответства на равнището на бюджетните кредити, посочени в
статия 12 20 02.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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ГЛАВА PA 12 — СИГУРНОСТ (продължение)
PA 12 20

2020

PA 12 20 01

Подготвително действие— Координирано наблюдение от ЕС на тъмната мрежа (даркнет) с цел противодействие на
престъпни дейности
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

2 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

Плащания

500 000

Забележки
Предишна позиция
18 02 77 04

Предвид тревожните данни в доклади като Европейския доклад за наркотиците от 2019 г. е налице спешна
необходимост от засилени координирани действия на равнище Съюза за наблюдение на даркнет, за да се
противодейства на нарастващите заплахи от престъпни дейности, като трафика и разпространението на наркотици и
други незаконни вещества, незаконната търговия с оръжие и трафика на хора. Трудната за проследяване комуникация,
провеждана в даркнет, се превърна в ключов елемент на подобни незаконни операции, особено трансграничните, а
ефективното им наблюдение продължава да бъде предизвикателство за правоприлагащите органи на държавите членки.
Не всички правоприлагащи органи на държавите членки разполагат с подходящи средства за системно наблюдение на
даркнет или ефективно координиране на съвместните действия и сътрудничеството на Съюза в тази област, но
съществуват примери за добри практики и резултати, макар и фрагментирани и неравномерни в рамките на Съюза.
Това подготвително действие има за цел разработването на софтуер и хардуер за осъществяване на ефикасно наблюдение
на даркнет на равнище Съюза, който ще бъде на разположение на правоприлагащите органи на Съюза и държавите
членки, заедно с обучение и помощ в областта на координацията и изграждането на капацитет за съвместно европейско
наблюдение на даркнет.

ГЛАВА PA 13 — ОТБРАНА
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в
областта на прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на
приемането на бъдещи действия. Техният общ размер съответства на размера на бюджетните кредити по
статия 13 20 02.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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ГЛАВА PA 13 — ОТБРАНА (продължение)
PA 13 17

2017

PA 13 17 01

Подготвително действие — Подготвително действие във връзка с научни изследвания в областта на отбраната
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Плащания

4 500 000

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

p.m.

Плащания

18 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

25 000 000,—

Плащания

28 746 890,—

Забележки
Предишна позиция
02 04 77 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения по подготвителното действие, останали за
изпълнение от предходни години.
Актове за справка
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите от 7 юни 2017 г., „Начало на дейността на Европейския фонд за отбрана“ (COM(2017) 295
final).

ГЛАВА PA 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в
областта на прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на
приемането на бъдещи действия. Тяхната обща сума съответства на равнището на бюджетните кредити, посочени в
статия 14 20 02.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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ГЛАВА PA 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
PA 14 07

2007

PA 14 07 01

Подготвително действие — Глобален фонд за енергийна ефикасност и възобновяеми енергийни източници
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 14

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на неизпълнените поети задължения от предходни години.

PA 14 10

2010

PA 14 10 01

Подготвително действие — Мониторинг на околната среда в Черноморския басейн и обща европейска рамкова
програма за развитие на Черноморския регион
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
07 02 77 02

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

PA 14 12

2012

PA 14 12 01

Подготвително действие — Нова Евро-средиземноморска стратегия за насърчаване на заетостта сред младите хора
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

38 279,—
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ГЛАВА PA 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
PA 14 12

(продължение)

PA 14 12 01

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
22 04 77 03

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

PA 14 14

2014

PA 14 14 01

Подготвително действие — Изграждане на устойчивост за по-добро здраве на номадските общности в следкризисни
ситуации в региона Сахел
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

367 499,16

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 19

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

PA 14 14 02

Подготвително действие — Повторна социо-икономическа интеграция на децата и проституиращите жени, които
живеят в мините на Лувиндия, провинция Южно Киву, в източната част на Демократична Република Конго
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 20

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

208 360,39
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
PA 14 14

(продължение)

PA 14 14 02

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на неизпълнените поети задължения от предходни години по
подготвителното действие.

PA 14 14 03

Подготвително действие — Подготвително действие: Изграждане и укрепване на местни партньорства за развиване на
социалната икономика и за създаване на социални предприятия в Източна Африка
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 21

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на неизпълнените поети задължения от предходни години по
подготвителното действие.

PA 14 17

2017

PA 14 17 01

Подготвително действие — Подкрепа за микропредприятията и малките и средните предприятия в развиващите се
държави
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

1 000 000,—

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 29

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.
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ГЛАВА PA 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
PA 14 17

(продължение)

PA 14 17 02

Подготвително действие — Интегриран подход за разработване и прилагане на здравни решения за борба с
пренебрегваните тропически болести в ендемичните райони
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
21 02 77 30

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

PA 14 18

2018

PA 14 18 01

Подготвително действие — StratCom Plus
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

Бюджетни кредити 2020
Поети задължения

4 000 000

Плащания

1 000 000

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

Плащания

0,—

0,—

Забележки
Предишна позиция
19 06 77 01

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.

PA 14 18 02

Подготвително действие – Подкрепа за съседните на Съюза държави за осъществяване на възстановяване на активи
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

0,—
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 14 — ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (продължение)
PA 14 18

(продължение)

PA 14 18 02

(продължение)
Забележки
Предишна позиция
22 04 77 07

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.
ГЛАВА PA 15 — ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в
областта на прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на
приемането на бъдещи действия. Тяхната обща сума съответства на равнището на бюджетните кредити, посочени в
статия 15 20 02.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PA 15 10

2010

PA 15 10 01

Подготвително действие —Опазване и възстановяване на културното наследство в райони на конфликт
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
Поети задължения

0,—

Плащания

145 862,89

Забележки
Предишна позиция
22 02 77 02

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие поетите задължения, останали за изпълнение от предишни години по
подготвителното действие.
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ГЛАВА PA 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Забележки
Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за финансиране на изпълнението на подготвителни действия в
областта на прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, чиято цел е да се изготвят предложения с оглед на
приемането на бъдещи действия. Тяхната обща сума съответства на равнището на бюджетните кредити, посочени в
статия 20 20 02.

Правно основание
Член 58, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

PA 20 17

2017

PA 20 17 01

Подготвително действие — Управление и качество на софтуерния код — одит на свободния софтуер с отворен код
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

p.m.

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

Поети задължения

104 000

0,—

Плащания

1 275 120,—

Забележки
Предишна позиция
26 03 77 06

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие поетите задължения, останали за изпълнение от предишни години по
подготвителното действие.

PA 20 17 02

Подготвително действие — Криптирани електронни комуникации на институциите на Съюза
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Забележки
Предишна позиция
26 03 77 08

Бюджетни кредити 2020

Плащания

195 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

989 710

Поети задължения

1 000 000,—

Плащания

900 000,—
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ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА PA 20 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (продължение)
PA 20 17

(продължение)

PA 20 17 02

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения, останали за изпълнение от предходни
години по линия на подготвителното действие.

PA 20 18

2018

PA 20 18 01

Подготвително действие – Свързани свободно достъпни данни в европейската публична администрация
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

Бюджетни кредити 2020

Плащания

p.m.

610 089

Поети задължения

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

p.m.

Поети задължения

500 000

1 000 000,—

Плащания

724 373,28

Забележки
Предишна позиция
25 01 77 05

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по подготвителното
действие, останали за изпълнение от предходни години.
PA 20 18 02

Подготвително действие – Механизми за анализ на данни за създаването на политики
Суми(Многогодишнибюджетникредити)
Бюджетни кредити 2021
Поети задължения

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Плащания

130 000

Поети задължения

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Плащания

800 000

Поети задължения

0,—

Плащания

155 567,67

Забележки
Предишна позиция
26 03 77 09

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения, останали за изпълнение от предходни
години по линия на подготвителното действие.
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Съгласно Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство държавите от ЕАСТ (с изключение
на Швейцария) участват в широк спектър от политики на Съюза, обхванати от функции 1, 2, 3, 5, 6 и 7 от
многогодишната финансова рамка, в замяна на финансови вноски към бюджетните кредити за оперативни разходи,
изчислени чрез прилагане на „фактор на пропорционалност“. Този фактор на пропорционалност е равен на сумата от
съотношенията, получени чрез разделяне на брутния вътрешен продукт по пазарни цени на всяка държава от ЕАСТ на
брутния вътрешен продукт по пазарни цени на всички държави членки, плюс този на съответната държава от ЕАСТ.
За 2021 г. коефициентът на пропорционалност е 2,70 % (въз основа на данните от 2019 г.), т.е. 2,51 % за Норвегия,
0,15 % за Исландия и 0,04 % за Лихтенщайн.
Тези вноски няма да бъдат официално записани в бюджета; във всеки бюджетен ред, отнасящ се до дейностите, в които
участват държавите от ЕАСТ, вноската на ЕАСТ ще се посочва като вноска на ЕАСТ като позиция меморандум.
Обобщаваща таблица, в която са изброени съответните бюджетни редове и сумите на вноската на ЕАСТ за всеки
бюджетен ред, се публикува като приложение към общия бюджет на Съюза. Общата вноска на ЕАСТ за оперативната
част за 2021 г. се оценява на приблизително 560 909 290 EUR бюджетни кредити за поети задължения. Държавите от
ЕАСТ ще участват и в покриването на административните разходи, пряко свързани с изпълнението на тези политики.
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Фактор на
пропорционалност (*)

Процент на
участие (1)

Бюджетен ред

Дял

поети задължения

20 02 01

Външен персонал — централа

20 02 06

Други разходи за управление —
централа

20 03 01 01

Придобиване и наемане на сгради

20 03 01 02

2,70%

2,70%

2,70%

2,70%

2,70%

2,66%

2,66%

2,66%

плащания

Вноска на ЕАСТ
поети задължения

Бележки

плащания

132 784 222

132 784 222

176 364

176 364

97 648 000

97 648 000

854 000

854 000

193 303 000

193 303 000

458 527

458 527

Разходи за сгради

73 327 000

73 327 000

173 936

173 936

20 03 02 01

Придобиване и наемане на сгради

45 681 000

45 681 000

108 358

108 358

20 03 02 02

Разходи за сгради

14 409 000

14 409 000

34 179

34 179

557 152 222

557 152 222

1 805 364

1 805 364

4 419 787

Next Genera
tion EU не е
4 419 787 включен

1 274 236

Next Genera
tion EU не е
1 274 236 включен

2 651 609

Next Genera
tion EU не е
2 651 609 включен

4 026 645

Next Genera
tion EU не е
4 026 645 включен

954 747

Next Genera
tion EU не е
954 747 включен

1 414 800

Next Genera
tion EU не е
1 414 800 включен

1 365 085

Next Genera
tion EU не е
1 365 085 включен

1 960 817

Next Genera
tion EU не е
1 960 817 включен

678 840

Next Genera
tion EU не е
678 840 включен

МЕЖДИННА
СУМА — АДМИНИСТРА
ТИВНА ЧАСТ

2,70%

Референтна сума 2021 г. (2)

01 01 01 01

Разходи, свързани с длъжностните
лица и срочно наетите служители,
изпълняващи програма „Хоризонт
Европа“ — непреки научни изс
ледвания

01 01 01 02

Външен персонал, изпълняващ
програма „Хоризонт Европа“ —
непреки научни изследвания

01 01 01 03

Други разходи за управление за
„Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

01 01 01 11

Разходи, свързани с длъжностните
лица и срочно наетите служители,
изпълняващи програма „Хоризонт
Европа“ — преки научни изслед
вания

01 01 01 12

Външен персонал, изпълняващ
програма „Хоризонт Европа“ —
преки научни изследвания

01 01 01 13

Други разходи за управление за
„Хоризонт Европа“ — преки
научни изследвания

01 01 01 61

Изпълнителна агенция на Евро
пейския научноизследователски
съвет — финансов принос от
„Хоризонт Европа“ за приключване
на предходни програми

01 01 01 62

Изпълнителна агенция за научни
изследвания — финансов принос
от „Хоризонт Европа“ за
приключване на предходни про
грами

01 01 01 63

Изпълнителна агенция за малките
и средните предприятия —
финансов принос от „Хоризонт
Европа“ за приключване на
предходни програми

163 695 814

47 193 929

98 207 745

149 135 000

35 361 000

52 400 000

51 319 000

73 714 915

25 520 309

163 695 814

47 193 929

98 207 745

149 135 000

35 361 000

52 400 000

51 319 000

73 714 915

25 520 309
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Фактор на
пропорционалност (*)

2,66%

2,70%

2,70%

2,70%

2,70%

2,70%

Процент на
участие (1)

Бюджетен ред

Дял

Референтна сума 2021 г. (2)
поети задължения

01 01 01 64

Изпълнителна агенция за инова
ции и мрежи — финансов принос
от „Хоризонт Европа“ за
приключване на предходни про
грами

01 01 01 71

Изпълнителна агенция на Евро
пейския научноизследователски
съвет — принос от „Хоризонт
Европа“

01 01 01 72

Европейска изпълнителна агенция
за научни изследвания — финан
сов принос от „Хоризонт Европа“

01 01 01 73

Европейска изпълнителна агенция
за здравеопазването и
цифровизацията — финансов при
нос от „Хоризонт Европа“

01 01 01 74

Европейска изпълнителна агенция
за климата, инфраструктурата и
околната среда — финансов при
нос от „Хоризонт Европа“

01 01 01 76

Изпълнителна агенция за Евро
пейския съвет по иновациите и за
МСП — финансов принос от
„Хоризонт Европа“

4 730 139

2 596 000

19 258 179

14 962 577

p.m.

8 134 705

Вноска на ЕАСТ

плащания

поети задължения

4 730 139

2 596 000

19 258 179

14 962 577

p.m.

8 134 705

01 02 01 01

1 894 517 764

9 839 026

125 822

70 092

Next Genera
tion EU не е
70 092 включен

519 971

Next Genera
tion EU не е
519 971 включен

403 990

Next Genera
tion EU не е
403 990 включен

p.m.

Next Genera
tion EU не е
p.m. включен

219 637

Next Genera
tion EU не е
219 637 включен

51 151 980

Next Genera
tion EU не е
265 654 включен

20 799 117

Next Genera
tion EU не е
3 638 853 включен

7 340 865

Next Genera
tion EU не е
129 971 включен

23 394 858

Next Genera
tion EU не е
1 578 473 включен

8 564 342

Next Genera
tion EU не е
537 299 включен

p.m.

Next Genera
tion EU не е
p.m. включен

p.m.

Next Genera
tion EU не е
p.m. включен

45 723 322

Next Genera
tion EU не е
4 558 875 включен

Действия „Мария СклодовскаКюри“
2,70%

01 02 01 02

770 337 666

134 772 346

Научноизследователски инфра
структури
2,70%

01 02 01 03

271 883 882

4 813 754

Клъстер „Здравеопазване“
2,70%

866 476 221

01 02 02 10

58 461 973

Клъстер „Култура, творчество и
приобщаващо общество“
2,70%

01 02 02 20

317 197 862

19 899 964

Клъстер „Гражданска сигурност за
обществото“
2,70%

2,70%

2,70%

01 02 02 30

p.m.

01 02 02 31

Клъстер „Гражданска сигурност за
обществото“ — Европейски център
за промишлени, технологични и
изследователски експертни позна
ния в областта на киберсигур
ността

01 02 02 40

Клъстер „Цифрова сфера, про
мишленост и космическо прос
транство“

p.m.

1 693 456 363

p.m.

p.m.

168 847 223

плащания

Next Genera
tion EU не е
125 822 включен

Европейски
научноизследователски съвет
2,70%

Бележки
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Фактор на
пропорционалност (*)

2,70%

Процент на
участие (1)

Бюджетен ред

Дял

Референтна сума 2021 г. (2)
поети задължения

01 02 02 41

Клъстер „Цифрова сфера, про
мишленост и космическо прос
транство“ — Съвместно предприя
тие за европейски
високопроизводителни
изчислителни технологии
(EuroHPC)

p.m.

Вноска на ЕАСТ

плащания

поети задължения

p.m.

2,70%

2,70%

01 02 02 50

1 693 456 363

01 02 02 60

Клъстер „Храни, биоикономика,
природни ресурси, селско сто
панство и околна среда“

01 02 02 70

Преки действия на Съвместния
изследователски център извън
ядрената област

1 132 849 508

31 698 079

24 898 340

21 841 347

11 621 170

p.m.

45 723 322

Next Genera
tion EU не е
672 255 включен

30 586 937

Next Genera
tion EU не е
589 716 включен

855 848

Next Genera
tion EU не е
313 772 включен

30 429 853

Next Genera
tion EU не е
5 189 639 включен

1 529 347

Next Genera
tion EU не е
458 852 включен

9 450 238

Next Genera
tion EU не е
6 538 409 включен

9 644 849

Next Genera
tion EU не е
2 769 831 включен

1 223 477

Next Genera
tion EU не е
85 090 включен

Европейски съвет по иновациите
2,70%

01 02 03 01

1 127 031 608

192 208 852

Европейски иновационни екосис
теми
2,70%

56 642 475

01 02 03 02

16 994 537

Европейски институт за иновации
и технологии (EIT)
2,70%

2,70%

2,70%

350 008 827

01 02 03 03

01 02 04 01

Разширяване на участието и раз
пространяване на високите научни
постижения

01 02 04 02

Реформиране и засилване на евро
пейската система за научни изс
ледвания и иновации

357 216 621

45 313 980

242 163 302

102 586 337

3 151 490

Хоризонтални оперативни дей
ности
2,70%

2,66%

01 02 05

01 02 99 01

Приключване на предишни про
грами за научни изследвания
(преди 2021 г.)

152 210 469

70 343 975

4 109 683

Next Genera
tion EU не е
1 899 287 включен

p.m.

8 006 405 601

p.m.

Индикативна
212 970 389 прогноза
Next Genera
tion EU не е
26 600 включен

Разходи за подкрепа на програмата
„InvestEU“
2,66%

1 000 000

1 000 000

26 600

02 01 23 01

Разходи за подкрепа на
„Механизма за свързване на Европа
- Цифрови технологии“

1 000 000

1 000 000

1 900

1 900

0,19%

02 01 23 73

Европейска изпълнителна агенция
за здравеопазването и
цифровизацията — Финансов
принос от „Механизъм за свързване
на Европа — Цифрови технологии“

3 691 420

3 691 420

7 014

7 014

2,70%

02 01 30 01

Разходи за подкрепа на „програ
мата „Цифрова Европа“

17 634 000

17 634 000

476 118

476 118

02 01 30 73

Европейска изпълнителна агенция
за здравеопазването и
цифровизацията — Финансов
принос от програмата „Цифрова
Европа“

4 680 000

4 680 000

126 360

126 360

0,19%

2,70%

02 01 10

плащания

Next Genera
tion EU не е
p.m. включен

Клъстер „Климат, енергия и
мобилност“
2,70%

Бележки
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Фактор на
пропорционалност (*)

2,66%

Процент на
участие (1)

Бюджетен ред

Дял

Референтна сума 2021 г. (2)
поети задължения

02 02 01

Гаранция за фонда InvestEU

p.m.

Вноска на ЕАСТ

плащания

поети задължения

p.m.

p.m.

Гаранция на ЕС – от фонда Inves
tEU – провизиране на общия фонд
„Провизии“
2,66%

02 02 02

637 555 000

p.m.
Индикативна
максимална
прогноза - Next
Generation EU
2 660 000 не е включен

15 000 000

6 000 000

399 000

02 02 99 01

Приключване на предишни про
грами в областта на малките и
средните предприятия,
включително Програмата за кон
курентоспособност на предприя
тията и малките и средните пред
приятия (COSME) (преди 2021 г.)
- финансови инструменти

p.m.

244 750 000

p.m.

Индикативна
367 125 прогноза

02 02 99 02

Приключване на Програмата на
Европейския съюз за заетост и
социални иновации (EaSI) (преди
2021 г.) - Финансови инструменти
по ос „Микрофинансиране/
социално предприемачество“

p.m.

32 000 000

p.m.

Индикативна
851 200 прогноза

02 02 99 03

Приключване на предишни про
грами за научни изследвания
(преди 2021 г.) - финансови инс
трументи

p.m.

115 561 990

p.m.

Индикативна
3 073 949 прогноза

02 02 99 07

Приключване на предишни про
грами по „Механизма за свързване
на Европа (МСЕ) - ИКТ“ (преди
2021 г.) - финансови инструменти

p.m.

12 500 000

p.m.

Индикативна
332 500 прогноза

02 02 99 08

Приключване на предишни дейст
вия и програми, свързани с медии,
култура и език (преди 2021 г.) финансови инструменти

p.m.

12 928 880

p.m.

Индикативна
343 908 прогноза

2,70%

02 02 99 10

Приключване на предишни про
грами „Еразъм“ (преди 2021 г.) финансови инструменти

p.m.

p.m.

p.m.

Индикативна
p.m. прогноза

0,19%

02 03 03 01

Механизъм за свързване на Европа
(МСЕ) - цифрови технологии

272 684 791

7 481 452

518 101

14 215

02 03 03 02

Съвместно предприятие за евро
пейски високопроизводителни
изчислителни технологии
(EuroHPC)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 03 99 03

Приключване на предишни дей
ности по „Механизма за свързване
на Европа (МСЕ) - ИКТ“ (преди
2021 г.)

p.m.

195 000 286

p.m.

0,15%

2,66%

2,66%

2,66%

2,66%

0,19%

2,66%

02 02 03

16 958 963

плащания

Next Genera
tion EU не е
159 600 включен

2,66%

Консултантски център InvestEU,
портал InvestEU и съпътстващи
мерки

100 000 000

Бележки

Индикативна
5 187 008 прогноза
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Фактор на
пропорционалност (*)

Процент на
участие (1)

Бюджетен ред

Дял

Референтна сума 2021 г. (2)
поети задължения

Вноска на ЕАСТ

плащания

поети задължения

Бележки

плащания

2,70%

02 03 99 05

Приключване на програмата на
Общността за насърчаване на
по-безопасното използване на
интернет и на новите онлайн
технологии“ (2007—2013 г.)

2,70%

02 04 01 10

Киберсигурност

2,70%

02 04 01 11

Европейски център за про
мишлени, технологични и изсле
дователски експертни познания в
областта на киберсигурността

235 116 165

17 513 038

6 348 136

472 852

2,70%

02 04 02 10

Високопроизводителни
изчислителни технологии

317 407 046

23 642 700

8 569 990

638 353

2,70%

02 04 02 11

Съвместно предприятие за високо
производителни изчислителни
технологии (EuroHPC)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2,70%

02 04 03

Изкуствен интелект

318 323 274

23 711 034

8 594 728

640 198

2,70%

02 04 04

Умения

83 591 442

6 227 106

2 256 969

168 132

2,70%

02 04 05 01

Внедряване

133 051 260

4 576 193

3 592 384

123 557

2,70%

02 04 05 02

Внедряване/Оперативна съвмести
мост

19 773 775

6 807 757

533 892

183 809

02 04 99 01

Приключване на предишни про
грами в областта на решенията за
оперативна съвместимост за
публичните администрации, пред
приятията и гражданите (ISA)
(преди 2021 г.)

p.m.

22 500 000

p.m.

Индикативна
598 500 прогноза

2,66%

02 04 99 02

Приключване на Съвместното
предприятие за европейски висо
копроизводителни изчислителни
технологии (EuroHPC) по пре
дишната програма „Механизъм за
свързване на Европа (МСЕ) - ИКТ“
(преди 2021 г.)

p.m.

31 298 714

p.m.

Индикативна
832 546 прогноза

2,70%

02 10 01

Агенция за авиационна безопас
ност на Европейския съюз (ЕААБ)

38 900 000

38 900 000

1 050 300

1 050 300

2,70%

02 10 02

Европейска агенция за морска
безопасност (ЕАМБ)

80 333 886

80 333 886

2 169 015

2 169 015

2,70%

02 10 03

Агенция за железопътен транспорт
на Европейския съюз (ERA)

25 703 674

25 703 674

693 999

693 999

2,70%

02 10 04

Агенция на Европейския съюз за
киберсигурност (ENISA)

21 668 887

21 668 887

585 060

585 060

2,66%

p.m.

p.m.

p.m.

Индикативна
p.m. прогноза

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Орган на европейските регулатори
в областта на електронните
съобщения (ОЕРЕС) - Служба

2,70%

02 10 05

2,70%

02 10 06

Агенция на Европейския съюз за
сътрудничество между регулато
рите на енергия (ACER)

2,70%

03 01 01 01

Разходи за подкрепа за „Програ
мата за единния пазар (вкл. МСП)“

При условие че
бъде пости
гнато споразу
мение относно
участието на
държавите от
p.m. ЕАСТ.

7 250 381

7 250 381

p.m.

14 236 015

14 236 015

384 372

384 372

13 211 925

13 211 925

356 722

356 722
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Фактор на
пропорционалност (*)

Процент на
участие (1)

Бюджетен ред

Дял

Референтна сума 2021 г. (2)
поети задължения

плащания

Вноска на ЕАСТ
поети задължения

Бележки

плащания

03 01 01 63

Изпълнителна агенция за малките
и средните предприятия —
Финансов принос от „Програма за
единния пазар (вкл. МСП)“ за
приключване на предходни про
грами

10 526 223

10 526 223

15 789

15 789

03 01 01 66

Изпълнителна агенция за потреби
телите, здравеопазването, селското
стопанство и храните — Финансов
принос от „Програма за единния
пазар (вкл. МСП)“ за приключване
на предходни програми

3 037 000

3 037 000

4 556

4 556

03 01 01 73

Европейска изпълнителна агенция
за здравеопазването и
цифровизацията — Финансов
принос от „Програма за единния
пазар (вкл. МСП)“

1 720 000

1 720 000

46 440

46 440

2,70%

03 01 01 76

Изпълнителна агенция за Евро
пейския съвет по иновациите и за
МСП — Финансов принос от
„Програма за единния пазар (вкл.
МСП)“

208 777

208 777

5 637

5 637

2,70%

03 02 01 01

Функциониране и развитие на
вътрешния пазар за стоки и услуги

34 534 719

8 730 000

932 437

235 710

2,70%

03 02 01 02

Механизми за управление на
вътрешния пазар

5 414 088

2 674 000

146 180

72 198

2,70%

03 02 01 04

Дружествено право

947 796

190 421

25 590

5 141

03 02 01 05

Политика в областта на конку
ренцията за по-силен Съюз в ерата
на цифровите технологии

19 857 132

8 000 000

536 143

216 000

2,70%

03 02 01 06

Осъществяване и развитие на
единния пазар на финансови
услуги

5 266 608

1 305 323

142 198

35 244

2,70%

03 02 01 07

Пазарен надзор

10 559 000

2 670 000

285 093

72 090

03 02 02

Подобряване на конкурентоспо
собността на предприятията, по-с
пециално на МСП, и подкрепа за
достъпа им до пазари

117 443 450

26 315 500

3 170 973

710 519

03 02 04 01

Осигуряване на високо равнище на
защита на потребителите и безо
пасност на продуктите

22 964 531

6 920 585

620 042

186 856

03 02 04 02

Участие на крайните ползватели в
изготвянето на политиката в
областта на финансовите услуги

1 493 537

1 079 153

2 838

03 02 05

Изготвяне и разпространение на
висококачествена статистика за
Европа

74 000 000

8 600 000

1 498 500

0,15%

0,15%

2,70%

2,70%

2,70%

2,70%

0,19%

2,70%

Норвегия не
2 050 участва

174 150
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Фактор на
пропорционалност (*)

Процент на
участие (1)

Бюджетен ред

2,66%

2,70%

2,70%

2,70%

плащания

Вноска на ЕАСТ
поети задължения

p.m.

62 200 000

p.m.

Индикативна
93 300 прогноза

03 02 99 03

Приключване на предишни дей
ности и програми в областта на
потребителите (преди 2021 г.)

p.m.

19 500 000

p.m.

Индикативна
518 700 прогноза

Приключване на предишни про
грами, свързани със стандартиза
цията, финансовото отчитане и
финансовите услуги, одита и ста
тистиката (преди 2021 г.)

p.m.

59 400 000

p.m.

Индикативна
прогноза Ограничава се
до
приключването
на статисти
ческата про
грама по
предходната
1 202 850 МФР

03 02 99 05

Приключване на предишни дей
ности в областта на вътрешния
пазар и финансовите услуги (преди
2021 г.)

p.m.

27 181 985

p.m.

Индикативна
733 914 прогноза

03 02 99 06

Приключване на предишни про
грами, свързани с дружественото
право (преди 2021 г.)

p.m.

900 000

p.m.

Индикативна
24 300 прогноза.

03 10 01 01

Европейска агенция по химикали
— законодателство в областта на
химикалите

62 261 005

62 261 005

1 681 047

1 681 047

03 10 01 02

Европейска агенция по химикали
— Дейности в областта на зако
нодателството за биоцидите

10 213 163

10 213 163

275 755

275 755

03 02 99 04

03 10 02

17 819 468

17 819 468

p.m.

При условие че
бъде пости
гнато споразу
мение относно
участието на
държавите от
p.m. ЕАСТ.

p.m.

При условие че
бъде пости
гнато споразу
мение относно
участието на
държавите от
p.m. ЕАСТ.
При условие че
бъде пости
гнато споразу
мение относно
участието на
държавите от
p.m. ЕАСТ.

Европейски орган за застраховане
и професионално пенсионно оси
гуряване (EIOPA)

2,70%

плащания

03 02 99 01

Европейски банков орган (ЕБО)

2,70%

Бележки

Приключване на предишни про
грами в областта на малките и
средните предприятия,
включително „Програмата за кон
курентоспособност на предприя
тията и малките и средните пред
приятия (COSME)“ (преди 2021 г.)

75%

2,70%

Референтна сума 2021 г. (2)
поети задължения

0,15%

2,70%

Дял

03 10 03

12 140 600

12 140 600

Европейски орган за ценни книжа
и пазари (ESMA)

2,70%

03 10 04

2,66%

04 01 01

Разходи за подкрепа за „Европейс
ката космическа програма“

2,66%

04 02 01

„Галилео“ / EGNOS

19 003 911

19 003 911

p.m.

7 547 000

7 547 000

200 750

200 750

1 245 474 000

557 500 000

33 129 608

14 829 500
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Фактор на
пропорционалност (*)

Процент на
участие (1)

Бюджетен ред

Дял

Референтна сума 2021 г. (2)
поети задължения

2,66%

04 02 02

„Коперник“

2,66%

04 02 03

GOVSATCOM/SSA

Вноска на ЕАСТ

плащания

поети задължения

Бележки

плащания

707 317 000

223 000 000

18 814 632

5 931 800

37 065 000

18 500 000

985 929

492 100

04 02 99 01

Приключване на предишни про
грами в областта на спътниковата
навигация (преди 2021 г.)

p.m.

520 000 000

p.m.

Индикативна
13 052 000 прогноза

2,66%

04 02 99 02

Приключване на „европейската
програма за наблюдение на Земята
( „Коперник“)“ (2014—2020 г.)

p.m.

325 000 000

p.m.

Индикативна
8 645 000 прогноза

2,66%

04 10 01

Агенция на Европейския съюз за
космическата програма

35 900 091

35 900 091

954 942

2,51%

Разходи за подкрепа за Механизма
за гражданска защита на Съюза
(rescEU)
2,66%

06 01 04

2,66%

06 01 05 01

2,66%

2,66%

p.m.

p.m.

Разходи за подкрепа за програмата
EU4Health

3 500 000

3 500 000

93 100

93 100

06 01 05 66

Изпълнителна агенция за потреби
телите, здравеопазването, селското
стопанство и храните — Финансов
принос от програмата EU4Health
за приключване на предходни
програми

4 550 000

4 550 000

121 030

121 030

06 01 05 73

Европейска изпълнителна агенция
за здравеопазването и
цифровизацията — Финансов
принос от програмата EU4Health

3 216 000

3 216 000

85 546

85 546

06 05 01

90 203 000

06 05 99 01

Приключване на предишни про
грами и дейности в областта на
гражданската защита в рамките на
Съюза (преди 2021 г.)

2,66%

06 05 99 02

Приключване на предишни про
грами и дейности в областта на
гражданската защита в трети
държави (преди 2021 г.)

2,66%

06 06 01

Програма EU4Health

2,66%

2,66%

Бюджетни кре
дити по Next
Generation EU
p.m. не са включени

p.m.

Механизъм за гражданска защита
на Съюза (rescEU)
2,66%

954 942

25 613 000

2 399 400

Бюджетни кре
дити по Next
Generation EU
681 306 не са включени

Индикативна
прогноза
p.m.

145 550 088

p.m.

3 871 632

Индикативна
прогноза
p.m.

22 368 874

p.m.

595 012

316 193 000

65 057 270

8 410 734

1 730 523

06 06 99 01

Приключване на програмите за
обществено здравеопазване (преди
2021 г.)

p.m.

51 550 930

p.m.

1 371 255

2,70%

06 10 01

Европейски център за профилак
тика и контрол на заболяванията

78 525 714

78 525 714

2 120 194

2 120 194

2,66%

06 10 02

Европейски орган за безопасност
на храните

125 370 625

115 128 810

3 334 859

3 062 426

2,70%

06 10 03 01

Вноска на Съюза за Европейската
агенция по лекарствата

39 990 000

39 990 000

1 079 730

1 079 730

Индикативна
прогноза
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Фактор на
пропорционалност (*)

Процент на
участие (1)

Бюджетен ред

Дял

Референтна сума 2021 г. (2)
поети задължения

Вноска на ЕАСТ

плащания

поети задължения

Бележки

плащания

2,70%

06 10 03 02

Специална вноска за „лекарствата
сираци“

14 000 000

14 000 000

378 000

378 000

2,66%

07 01 01 02

Разходи за подкрепа за „Заетост и
социални иновации“

2 500 000

2 500 000

66 500

66 500

2,70%

07 01 02 01

Разходи за подкрепа за „Еразъм+“

14 950 000

14 950 000

403 650

403 650

07 01 02 65

Изпълнителна агенция за образо
вание, аудиовизия и култура —
финансов принос от „Еразъм+“ за
приключване на предишни про
грами

26 063 000

26 063 000

703 701

703 701

2,70%

07 01 02 75

Европейска изпълнителна агенция
за образование и култура —
финансов принос от „Еразъм+“

1 865 373

1 865 373

50 365

50 365

0,19%

07 01 03 01

Разходи за подкрепа за „Евро
пейски корпус за солидарност“

4 965 822

4 965 822

9 435

9 435

07 01 03 65

Изпълнителната агенция за обра
зование, аудио-визия и култура —
финансов принос от „Европейски
корпус за солидарност“ за
приключване на предишни про
грами

1 620 000

1 620 000

2 430

2 430

0,19%

07 01 03 75

Европейската изпълнителна
агенция за образование и култура
— финансов принос от „Евро
пейски корпус за солидарност“

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2,70%

07 01 04 01

Разходи за подкрепа за „Творческа
Европа“

3 000 000

3 000 000

81 000

81 000

07 01 04 65

Изпълнителна агенция за образо
вание, аудиовизия и култура —
финансов принос от „Творческа
Европа“ за приключване на пре
дишни програми

12 333 000

12 333 000

328 058

328 058

2,70%

07 01 04 75

Европейска изпълнителна агенция
за образование и култура —
финансов принос от „Творческа
Европа“

1 026 000

1 026 000

27 702

27 702

2,70%

07 01 05 01

Разходи за подкрепа за „Права и
ценности“

1 800 000

1 800 000

48 600

48 600

07 01 05 65

Изпълнителна агенция за образо
вание, аудиовизия и култура —
финансов принос от „Права и
ценности“ за приключване на пре
дишни програми

2 280 000

2 280 000

4 332

4 332

07 01 05 75

Европейска изпълнителна агенция
за образование и култура —
финансов принос от „Права и
ценности“

507 000

507 000

13 689

13 689

2,70%

0,15%

2,66%

0,19%

2,70%

L 93/1702

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Фактор на
пропорционалност (*)

Процент на
участие (1)

Бюджетен ред

Дял

Референтна сума 2021 г. (2)
поети задължения

2,51%

07 01 06

Разходи за подкрепа за „Правосъ
дие“

2,66%

07 02 04

ЕСФ+ - Направление „Заетост и
социални иновации“

плащания

Вноска на ЕАСТ
поети задължения

Бележки

плащания

1 100 000

1 100 000

27 610

27 610

99 982 373

28 104 556

2 659 531

747 581

07 02 99 05

Приключване на програмата „Зае
тост и социални иновации (ЗСИ)“ и
на други свързани с нея предишни
дейности (преди 2021 г.)

p.m.

54 700 000

p.m.

Индикативна
1 455 020 прогноза

07 02 99 06

Приключване на „Европейски
социален фонд (ЕСФ)“ - Член 25
(преди 2021 г.)

p.m.

3 000 000

p.m.

Индикативна
79 800 прогноза

07 03 01 01

Насърчаване на мобилността с
учебна цел за граждани, както и
сътрудничеството, приобщаването,
високите постижения,
творчеството и иновациите на
равнището на организациите и
политиките в областта на образо
ванието и обучението – Непряко
управление

1 755 470 446

1 468 151 286

47 397 702

39 640 085

07 03 01 02

Насърчаване на мобилността с
учебна цел за граждани, както и
сътрудничеството, приобщаването,
високите постижения,
творчеството и иновациите на
равнището на организациите и
политиките в областта на образо
ванието и обучението – Пряко
управление

542 824 138

295 331 144

14 656 252

7 973 941

07 03 02

Насърчаване на мобилността с цел
неформално учене и активното
участие сред младите хора, както и
сътрудничеството, приобщаването,
творчеството и иновациите на
равнището на организациите и
политиките в областта на мла
дежта

272 637 560

199 878 603

7 361 214

5 396 722

2,70%

07 03 03

Насърчаване на мобилността с
учебна цел на спортни треньори и
спортен персонал, както и сътруд
ничеството, приобщаването,
творчеството и иновациите на
равнището на спортните организа
ции и политиките в областта на
спорта

48 805 483

27 914 525

1 317 748

753 692

2,70%

07 03 99 01

Приключване на предишни про
грами „Еразъм“ (преди 2021 г.)

p.m.

373 408 000

p.m.

0,19%

07 04 01

Европейски корпус за солидарност

129 127 673

84 098 975

245 343

0,15%

07 04 99 01

Приключване на „Европейски
корпус за солидарност“ (2018—
2020 г.)

p.m.

24 325 725

p.m.

2,70%

07 05 01

„Култура“

94 988 557

48 464 532

2 564 691

1 308 542

2,70%

07 05 02

„МЕДИА“

168 062 864

72 393 190

4 537 697

1 954 616

2,66%

2,66%

2,70%

2,70%

2,70%

Индикативна
10 082 016 прогноза
159 788

Индикативна
36 489 прогноза
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Фактор на
пропорционалност (*)

2,70%

Процент на
участие (1)

Бюджетен ред

Дял

Референтна сума 2021 г. (2)
поети задължения

07 05 03

„Междусекторно направление“

2,66%

07 05 99 01

Приключване на предишни дейст
вия и програми, свързани с
МЕДИА, културата и езиците
(преди 2021 г.)

2,70%

07 06 01

2,70%
2,70%

плащания

Вноска на ЕАСТ
поети задължения

Бележки

плащания

26 971 139

10 248 669

728 221

p.m.

88 256 725

p.m.

Насърчаване на равенството и
правата

35 409 000

10 622 790

956 043

07 06 02

Насърчаване на ангажираността и
участието на гражданите в демо
кратичния живот на Съюза

36 238 848

12 879 258

68 854

07 06 03

„Дафне“

20 444 304

6 244 139

551 996

07 06 99 01

Приключване на предишни про
грами и инициативи „Европа за
гражданите“ (преди 2021 г.)

p.m.

14 871 337

p.m.

Индикативна
22 307 прогноза

0,19%

07 06 99 02

Приключване на предишни дейст
вия в областта на правата,
гражданството и равенството
(преди 2021 г.)

p.m.

38 322 588

p.m.

Индикативна
72 813 прогноза

2,51%

07 07 01

Насърчаване на съдебното сътруд
ничество

11 319 945

4 527 978

284 131

113 652

2,51%

07 07 02

Подкрепа за съдебното обучение

18 682 268

7 472 907

468 925

187 570

2,51%

07 07 03

Насърчаване на реалния достъп до
правосъдие

15 290 325

6 116 130

383 787

153 515

2,70%

07 10 02

Европейска агенция за безопасност
и здраве при работа

15 346 768

15 346 768

414 363

414 363

07 20 03 01

Свободно движение на работници,
координиране на схемите за
социална сигурност и мерки за
мигрантите, включително мигран
тите от трети държави

8 634 400

7 258 200

p.m.

09 01 01 01

Разходи за подкрепа за Програмата
за околната среда и действията по
климата (LIFE)

7 766 135

7 766 135

11 649

11 649

09 01 01 63

Изпълнителна агенция за малките
и средните предприятия —
финансов принос от Програмата за
околната среда и действията по
климата (LIFE) за приключване на
предишни програми

5 892 784

5 892 784

p.m.

p.m.

09 01 01 74

Европейската изпълнителна
агенция за климата, инфраструк
турата и околната среда —
финансов принос от Програмата за
околната среда и действията по
климата (LIFE)

6 969 216

6 969 216

10 454

10 454

0,04%

2,70%

0,15%

0,15%

0,15%

276 714

Индикативна
2 347 629 прогноза

286 815

Норвегия не
24 471 участва
168 592

Подлежи на
годишно
p.m. участие
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Фактор на
пропорционалност (*)

Процент на
участие (1)

Бюджетен ред

Дял

Референтна сума 2021 г. (2)
поети задължения

Вноска на ЕАСТ

плащания

поети задължения

Бележки

плащания

0,15%

09 02 01

Природа и биологично разнообра
зие

274 720 400

7 297 067

412 081

10 946

0,15%

09 02 02

Кръгова икономика и качество на
живот

178 933 566

11 040 188

268 400

16 560

0,15%

09 02 03

Смекчаване на последиците от
изменението на климата и прис
пособяване към него

128 975 334

2 438 284

193 463

3 657

0,15%

09 02 04

Преход към чиста енергия

135 247 937

2 068 280

202 872

3 102

2,70%

09 10 01

Европейска агенция по химикали
— директиви и международни
конвенции в областта на околната
среда

5 581 794

5 581 794

150 708

150 708

2,70%

09 10 02

Европейска агенция за околната
среда

45 179 739

45 179 739

1 219 853

1 219 853

13 01 01

Разходи за подкрепа за „Европейс
кия фонд за отбрана“ — Ненаучна
дейност

2 368 000

2 368 000

59 437

59 437

13 01 02 01

Разходи, свързани с длъжностните
лица и срочно наетите служители,
изпълняващи „Европейския фонд
за отбрана“ — Научни изследвания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 01 02 02

Външен персонал, изпълняващ
„Европейския фонд за отбрана“ —
Научни изследвания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2,51%

13 01 02 03

Други разходи за управление за
„Европейския фонд за отбрана“ —
Научни изследвания

13 030 000

13 030 000

327 053

327 053

2,51%

13 02 01

Развитие на способности

660 068 000

94 000

16 567 707

2 359

2,51%

13 03 01

Научни изследвания в областта на
отбраната

270 232 000

82 000

6 782 823

2 058

14 01 01 65

Изпълнителна агенция за образо
вание, аудиовизия и култура —
финансов принос от „Инструмента
за съседство, сътрудничество за
развитие и международно сътруд
ничество“ за приключване на пре
дишни програми

4 245 000

4 245 000

114 615

114 615

2,70%

14 01 01 75

Европейска изпълнителна агенция
за образование и култура —
финансов принос от „Инструмента
за съседство, сътрудничество за
развитие и международно сътруд
ничество“

229 000

229 000

6 183

6 183

2,70%

14 02 01 50

„Еразъм+“ — вноска от ИССРМС

20 000 000

4 302 000

540 000

116 154

14 02 99 01

Приключване на предишни дейст
вия в рамките на програмата
„Европейска политика за съседство
и отношения с Русия“ (преди
2021 г.)

2,51%

2,51%

2,51%

2,70%

2,70%

p.m.

41 711 000

1 126 197

Индикативна
прогноза - само
суми по
1 126 197 „Еразъм“
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Фактор на
пропорционалност (*)

Процент на
участие (1)

Бюджетен ред

Референтна сума 2021 г. (2)

Дял

поети задължения

Вноска на ЕАСТ

плащания

поети задължения

плащания

Приключване на предишни инс
трументи за сътрудничество за
развитие (преди 2021 г.)
2,70%

14 02 99 02

p.m.

63 519 000

Бележки

p.m.

Индикативна
прогноза - само
суми по
1 715 013 „Еразъм“

Индикативна
прогноза - само
суми по
29 511 „Еразъм“

14 02 99 03

Приключване на отношения с
трети държави по линия на Инс
трумента за партньорство и Инс
трумента за сътрудничество с
индустриализираните страни
(преди 2021 г.)

p.m.

1 093 000

p.m.

15 01 01 65

Изпълнителната агенция за обра
зование, аудиовизия и култура —
финансов принос от ИПП за
приключване на предишни про
грами

635 000

635 000

17 145

17 145

2,70%

15 01 01 75

Европейска изпълнителна агенция
за образование и култура —
финансов принос от ИПП

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2,70%

15 02 01 02

„Еразъм+“ — Вноска от ИПП III

3 500 000

1 026 000

94 500

27 702

2,70%

2,70%

Приключване на предишни инс
трументи за предприсъединителна
помощ (отпреди 2021 г.)
2,70%

15 02 99 01

2,51%

PA 13 17 01

Подготвително действие — Под
готвително действие във връзка с
научни изследвания в областта на
отбраната

ОБЩО

p.m.

16 709 000

p.m.

Индикативна
прогноза - само
суми по
451 143 „Еразъм“

p.m.

4 500 000

p.m.

112 950

559 103 926

431 373 705

22 044 422 570 16 779 707 485

МЕЖДИННА СУМА АДМИ
НИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

557 152 222

557 152 222

1 805 364

1 805 364

ВСИЧКО ОБЩО

22 601 574 792

17 336 859 707

560 909 290

433 179 069

(1) Ако не е посочено друго, процентът на участие е 100 % от бюджетните кредити.
(2) Включва проектобюджета за 2021 г. и бюджетните кредити от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (Next Generation EU).

(*)

Факторите на пропорционалност, прилагани за изчисляване на финансовата вноска, се основават на следното участие по държави от ЕИП/ЕАСТ и по
програми на Съюза:
Исландия
(0,15%)

Лихтенщайн (0,04%)

Норвегия (2,51%)

Пропорционален
фактор

„Хоризонт Европа“ (включително EIT)

X

X

X

2,70 %

„Еразъм“

X

X

X

2,70 %

Творческа Европа

X

X

X

2,70 %

Европейски корпус за солидарност

X

X

-

0,19 %

Механизъм за свързване на Европа в цифровата област

X

X

-

0,19 %

Космическа програма на Съюза

X

-

X

2,66 %

Програма LIFE

X

-

-

0,15%

Програми – 2021-2027
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КОМИСИЯ
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Програми – 2021-2027

Исландия
(0,15%)

Лихтенщайн (0,04%)

Норвегия (2,51%)

Пропорционален
фактор

Програма за единния пазар (ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ по цел
„Вътрешен пазар“, „Стандартизация“ и „Финансови услуги“ по цел „Потребители“,
като се изключва „Здраве за хората, животните и растенията“)

X

X

X

2,70 %

Европейски социален фонд + EaSI

X

-

X

2,66 %

Програма „EU4Health“

X

-

X

2,66 %

Програма „Права и Ценности“ (с изключение на „Ангажираност на гражданите“ за
Норвегия, с изключение на „Ценности на Съюза“)

X

X

X

2,70 %

Програма „Правосъдие“

-

-

X

2,51 %

RescEU

X

-

X

2,66%

X

-

X

Предстои да се
определи

„Цифрова Европа“

X

X

X

2,70 %

Европейски фонд за отбрана

-

-

X

2,51%

Исландия
(0,15%)

Лихтенщайн (0,04%)

Норвегия (2,51%)

Пропорционален
фактор

„Хоризонт 2020“

X

-

X

2,66 %

Европейски корпус за солидарност

X

-

-

0,15 %

„Еразъм+“

X

X

X

2,70 %

COSME

X

-

-

0,15 %

„Коперник“

X

-

X

2,66 %

X

2,51 %

InvestEU

Редове за приключване – програми 2014-2020

„Галилео“
Трета здравна програма

X

-

X

2,66 %

Права, равенство и гражданство — Осигуряване на защита на правата и предос
тавяне на гражданите на възможности за действие

X

-

-

0,15 %

Права, равенство и гражданство — насърчаване на недискриминацията и равенст
вото

X

X

-

0,19 %

Потребители

X

-

X

2,66 %

Творческа Европа

X

-

X

2,66 %

Гражданска защита

X

-

X

2,66 %

Механизъм за свързване на Европа – ICT strand

X

-

X

2,66 %

EaSI – направление EURES

X

-

X

2,66 %

EaSI — ос „Прогрес“

X

-

X

2,66 %

ISA

X

-

X

2,66 %

Европейска статистическа програма

X

X

X

2,70 %

2
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КОМИСИЯ

СПИСЪК НА БЮДЖЕТНИТЕ РЕДОВЕ, ДО КОИТО ИМАТ ДОСТЪП СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ И, АКО Е ПРИЛОЖИМО,
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ КАНДИДАТКИ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И НЯКОИ СТРАНИ ПАРТНЬОРКИ
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КОМИСИЯ
СПИСЪК НА БЮДЖЕТНИТЕ РЕДОВЕ, ДО КОИТО ИМАТ ДОСТЪП СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ И, АКО Е ПРИЛОЖИМО,
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ КАНДИДАТКИ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И НЯКОИ СТРАНИ ПАРТНЬОРКИ

(AL = Албания; BA = Босна и Херцеговина; Косово* = Косово съгласно Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН; ME =
Черна гора; MK = Северна Македония; RS = Сърбия; TR = Турция, MD = Молдова, UA = Украйна, AR = Армения)
Общо вноски от трети държави
(млн. евро)
Държави получателки
MD

MK

TR

AL

BA

ME

RS

UA

AR

Косово*

Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,016

p.m.

p.m.

p.m.

0,005

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,021

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,060

0,130

0,050

0,050

0,045

0,095

p.m.

p.m.

p.m.

0,430

p.m.

0,190

0,290

0,075

0,060

0,065

0,250

p.m.

p.m.

p.m.

0,930

p.m.

0,140

0,20

p.m.

p.m.

0,06

0,62

p.m.

p.m.

p.m.

1,02

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 01 22 01, 02 03 02
Механизъм за свързване на Европа —
направление „Енергетика“
02 01 22 01, 02 01 21 64, 02 03 01,
05 01 02 64, 05 03 03, 13 01 03 01,
13 04 01
Механизъм за свързване на Европа —
направление „Транспорт“
02 04 05 02
„Цифрова Европа“
03 02 02
Програма за единния пазар
03 03 01
Предотвратяване на измамите,
корупцията и всички други незаконни
дейности, засягащи финансовите интереси
на Съюза, и борба с тях
03 04 01
Усъвършенстване на функционирането на
данъчните системи
03 05 01
Подкрепа за функционирането и модер
низацията на митническия съюз
06 05 01
Механизъм за гражданска защита
на Съюза (RescEU)
07 01 01 02, 07 02 04
Направление „Заетост и социални инова
ции“ в ЕСФ+
06 06 01, 06 01 05 01
Програма EU4Health
07 06 01, 07 06 02, 07 06 03
Права и ценности
07 07 01, 07 07 02, 07 07 03
„,,Правосъдие“
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КОМИСИЯ
СПИСЪК НА БЮДЖЕТНИТЕ РЕДОВЕ, ДО КОИТО ИМАТ ДОСТЪП СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ И, АКО Е ПРИЛОЖИМО,
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ КАНДИДАТКИ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И НЯКОИ СТРАНИ ПАРТНЬОРКИ

Държави получателки
MD

MK

TR

AL

BA

ME

RS

UA

AR

Косово*

Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

09 01 01 01, 09 01 01 74, 09 02 01,
09 02 02 09 02 03, 09 02 04
LIFE
Съответни бюджетни редове ( )
1

„Хоризонт Европа“
Съответни бюджетни редове ( )
2

„Еразъм“ и приключване на предишни
програми по МФР
Съответни бюджетни редове (2)
„Творческа Европа“ и приключване на
предишни програми по МФР
Съответни бюджетни редове (2)
Европейски корпус за солидарност
Съответни бюджетни редове (3)
Програма на Евратом за научни изслед
вания и обучение
Съответни бюджетни редове (4)
ITER

(1) Съответни бюджетни редове: 01 01 01 01, 01 01 01 02, 01 01 01 03, 01 01 01 11, 01 01 01 12, 01 01 01 13, 01 01 01 61, 01 01 01 62, 01 01 01
63, 01 01 01 64, 01 02 01 01, 01 02 01 02, 01 02 01 03, 01 02 02 10, 01 02 02 20, 01 02 02 30, 01 02 02 31, 01 02 02 31, 01 02 02 40, 01 02
02 41, 01 02 02 41, 01 02 02 50, 01 02 02 60, 01 02 02 70, 01 02 03 01, 01 02 03 02, 01 02 03 03, 01 02 04 01, 01 02 04 02, 01 02 05.
(2) Бюджетни редове, които предстои да бъдат определени
(3) Съответни бюджетни редове: 01 01 02 01, 01 01 02 02, 01 01 02 03, 01 01 02 11, 01 01 02 12, 01 01 02 13, 01 03 01, 01 03 02, 01 03 03
(4) Съответни бюджетни редове: 01 04 99 01
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КОМИСИЯ
ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ — ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ,
ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА СЪЮЗА (С ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ)

A. ВЪВЕДЕНИЕ
Това приложение е изготвено в съответствие с член 38, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на
Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и
(ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
То предоставя информация относно размера на операциите по получаване и отпускане на заеми, които са гарантирани от бюджета на
Съюза: заеми за подкрепа на платежния баланс (ПБ), помощ по линия на Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС),
операции по получаване на заеми за предоставяне на макрофинансова помощ на трети държави (МФП), заеми от Евратом за подпомагане
на финансирането, необходимо за подобряване на ефективността и безопасността на ядрените електроцентрали в определени трети
държави, помощ по линия на Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при
извънредни обстоятелства (SURE) и заеми от Европейската инвестиционна банка в определени трети държави.
Към 31 декември 2019 г. общият размер на неприключените операции, гарантирани от бюджета на Съюза, възлиза на 80 966 105 342
EUR от тях общо 48 648 263 639 EUR са били за операции в рамките на Съюза, а 32 317 841 703 EUR — за операции извън него
(включително начислени лихви, закръглени суми и валутен курс на еврото към 31 декември 2019 г.).
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КОМИСИЯ
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B. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ,
ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА СЪЮЗА
I.

ЕДИНЕН МЕХАНИЗЪМ, ОСИГУРЯВАЩ СРЕДНОСРОЧНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС НА ДЪРЖАВИТЕ
ЧЛЕНКИ

1.

Правно основание
Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова
подкрепа за платежния баланс на държавите членки (OВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1360/2008 на Съвета от 2 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 332/2002 за установяване на
механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (OВ L 352, 31.12.2008 г.,
стр. 11).
Решение 2009/290/EО на Съвета от 20 януари 2009 г. за предоставяне на средносрочна финансова помощ от Общността на Латвия
(OВ L 79, 25.3.2009 г., стр. 39).
Решение 2009/459/ЕО на Съвета от 6 май 2009 г. за предоставяне на средносрочна финансова помощ от Общността на Румъния
(OВ L 150, 13.6.2009 г., стр. 8).
Регламент (ЕО) № 431/2009 на Съвета от 18 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 332/2002 за установяване на
механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (OВ L 128, 27.5.2009 г., стр.
1).

2.

Описание
В съответствие с Регламент (ЕО) № 332/2002 Съюзът може да предоставя заеми на държави членки, които изпитват трудности или
са сериозно застрашени от трудности в текущия си платежен баланс или в движението на капитали. От този механизъм могат да се
възползват само държави членки, които не са приели еврото. Неизплатената сума по заемите бе ограничена до 12 000 000 000
EUR главница.
На 2 декември 2008 г. Съветът реши да разшири инструмента до сумата от 25 000 000 000 EUR.
На 20 януари 2009 г. Съветът взе решение да предостави средносрочна финансова помощ от Общността на Латвия под формата на
средносрочен заем с максимален размер на главницата 3 100 000 000 EUR и максимален среден срок до падежа 7 години.
На 6 май 2009 г. Съветът взе решение да предостави средносрочна финансова помощ от Общността на Румъния под формата на
средносрочен заем с максимален размер на главницата 5 000 000 000 EUR и максимален среден срок до падежа 5 години.
На 18 май 2009 г. Съветът взе решение да увеличи средствата по инструмента до 50 000 000 000 EUR.

3.

Влияние върху бюджета
Тъй като операциите по получаване и отпускане на заеми се извършват при еднакви условия, те оказват влияние върху бюджета,
само ако гаранцията се активира в случай на неизплатено задължение. Към 31 декември 2020 г. неизплатената главница по този
инструмент възлиза на 200 000 000 EUR.
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II.

ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАЕМИ, ОТПУСНАТИ НА СЪЮЗА ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЪГЛАСНО
ЕВРОПЕЙСКИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВО СТАБИЛИЗИРАНЕ

1.

Правно основание
Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране (ОВ L
118, 12.5.2010 г., стр. 1).
Член 122, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
Решение за изпълнение 2011/77/EС на Съвета от 7 декември 2010 г. за предоставяне на финансова помощ за Ирландия от страна на
Съюза (OВ L 30, 4.2.2011 г., стр. 34).
Решение за изпълнение 2011/344/ЕС на Съвета от 30 май 2011 г. за предоставяне на финансова помощ за Португалия от страна на
Съюза (OВ L 159, 17.6.2011 г., стр. 88).
Решение 2011/682/EС на Съвета от 11 октомври 2011 г. за изменение на Решение за изпълнение 2011/77/EС за предоставяне на
финансова помощ за Ирландия от страна на Съюза (OВ L 269, 14.10.2011 г., стр. 31).
Решение 2011/683/EС на Съвета от 11 октомври 2011 г. за изменение на Решение за изпълнение 2011/344/EС за предоставяне на
финансова помощ за Португалия от страна на Съюза (OВ L 269, 14.10.2011 г., стр. 32).
Решение 2013/313/EС на Съвета от 21 юни 2013 г. за изменение на Решение за изпълнение 2011/77/EС за предоставяне на
финансова помощ за Ирландия от страна на Съюза (OВ L 173, 26.6.2013 г., стр. 40).
Решение 2013/323/EС на Съвета от 21 юни 2013 г. за изменение на Решение за изпълнение 2011/344/EС за предоставяне на
финансова помощ за Португалия от страна на Съюза (OВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 47).
Решение 2013/525/EС на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Решение за изпълнение 2011/77/EС за предоставяне на
финансова помощ за Ирландия от страна на Съюза (OВ L 282, 24.10.2013 г., стр. 71).

2.

Описание
Член 122, параграф 2 от ДФЕС предвижда възможност за предоставяне на финансова помощ от Съюза на държава членка в
затруднено положение или сериозно застрашена от големи затруднения, причинени от изключителни обстоятелства извън нейния
контрол.
Гаранцията, предоставена от Съюза, е за заеми, отпуснати на международните капиталови пазари или от финансови институции.
В съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 407/2010 неизплатените суми по главницата на заемите или кредитните
линии, отпуснати на държавите членки съгласно Европейския механизъм за стабилизиране, се ограничават до съществуващия марж
под тавана на собствените ресурси на Съюза за бюджетни кредити за плащания.
Тази позиция представлява структурата за гаранцията, предоставяна от Съюза. Тя ще позволи на Комисията да обслужва дълга, в
случай че длъжниците не изпълнят задълженията си.
За да изпълни задълженията си, Комисията може да използва своите налични средства за временно обслужване на дълга. Прилага се
член 12 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом
относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1).
На 7 декември 2010 г. Съветът взе решение да отпусне заем на Ирландия в максимален размер от 22 500 000 000 EUR с
максимален среден матуритет от 7,5 години (OВ L 30, 4.2.2011 г., стр. 34).
На 30 май 2011 г. Съветът взе решение да отпусне заем на Португалия в максимален размер от 26 000 000 000 EUR (OВ L 159,
17.6.2011 г., стр. 88).
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На 11 октомври 2011 г. Съветът взе решение да измени решения за изпълнение 2011/77/EС и 2011/344/ЕС, като удължи
сроковете до падежа и приложи намаление на лихвения процент за всички траншове, които вече са били отпуснати (решения за
изпълнение 2011/682/EС и 2011/683/EС).
На 21 юни 2013 г. Съветът взе решение да измени Решение за изпълнение № 2011/77/ЕС, като удължи средния срок до падежа на
заема и предостави възможност за удължаване на падежите на вноските по искане на Ирландия (Решение за изпълнение
2013/323/ЕС).
На 21 юни 2013 г. Съветът взе решение да измени Решение за изпълнение № 2011/77/ЕС, като удължи средния срок до падежа на
заема и предостави възможност за удължаване на падежите на вноските по искане на Португалия. В допълнение бяха посочени
мерките, които трябва да бъдат приети от държавата в съответствие със спецификацията в Меморандума за разбирателство (Решение
за изпълнение 2013/323/ЕС).
На 22 октомври 2013 г. Съветът взе решение да измени Решение за изпълнение № 2011/77/ЕС, като удължи срока на финансовата
помощ, предоставена на Ирландия (Решение за изпълнение 2013/323/ЕС).
3.

Влияние върху бюджета
Тъй като операциите по получаване и отпускане на заеми се извършват при еднакви условия, те оказват влияние върху бюджета,
само ако гаранцията се активира в случай на неизплатено задължение. Към 31 декември 2020 г. неизплатената главница по този
инструмент възлиза на 46 800 000 000 EUR.
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III.

ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕМИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ СЪЮЗА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
МАКРОФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

1.

Правно основание
Решение № 1351/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за предоставяне на макрофинансова
помощ на Хашемитското кралство Йордания (OВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 4).
Решение № 534/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на
Република Тунис (OВ L 151, 21.5.2014, стр. 9).
Решение (ЕС) 2016/1112 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за предоставяне на допълнителна
макрофинансова помощ на Тунис (ОВ L 186, 9.7.2016 г., стр. 1).
Решение (ЕС) 2016/2371 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за предоставяне на допълнителна
макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (ОВ L 352, 23.12.2016 г., стр. 18).
Решение (ЕС) 2020/33 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2020 г. за предоставяне на допълнителна
макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (ОВ L 14, 17.1.2020 г., стр. 1).
Решение (ЕС) 2020/701 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на
партньорите, обхванати от политиките за разширяване и съседство, в контекста на пандемията от COVID-19 (ОВ L 165,
27.5.2020 г., стр. 31).

2.

Описание
На 11 декември 2013 г. Европейският парламент и Съветът решиха да предоставят макрофинансова помощ на Йордания под
формата на заеми с максимален размер от 180 000 000 EUR и с максимален срок 15 години, за покриване на нуждите на
платежния баланс на Йордания, определени в програмата на МВФ. Заемът беше изцяло изплатен на два равни транша през 2015 г.
На 15 май 2014 г. Европейският парламент и Съветът решиха да предоставят макрофинансова помощ на Тунис под формата на
заеми с максимален размер от 300 000 000 EUR и с максимален срок 15 години, за покриване на нуждите на платежния баланс на
Тунис, определени в програмата на МВФ. Първите два транша, всеки по 100 000 000 EUR, бяха изплатени през 2015 г., а третият
транш — през юли 2017 г.
На 6 юли 2016 г. Европейският парламент и Съветът решиха да предоставят допълнителна макрофинансова помощ на Тунис под
формата на заеми с максимален размер от 500 000 000 EUR (три части, съответно от 200 000 000, 150 000 000 и 150 000 000
EUR). Първият транш от 200 000 000 EUR беше изплатен през октомври 2017 г., вторият транш от 150 000 000 EUR - през юли
2019 г., и третият и последен транш от 150 000 000 EUR - през ноември 2019 г.
На 14 декември 2016 г. Европейският парламент и Съветът решиха да предоставят допълнителна макрофинансова помощ на
Йордания под формата на заеми с максимален размер от 200 000 000 EUR (две части от 100 000 000). Първият транш от
100 000 000 EUR беше изплатен през октомври 2017 г., а вторият и последен транш от 100 000 000 EUR - през юли 2019 г.
На 15 януари 2020 г. Европейският парламент и Съветът решиха да предоставят допълнителна макрофинансова помощ на
Йордания под формата на заеми с максимален размер от 500 000 000 EUR на две вноски с размер на главницата съответно
250 000 000 и 250 000 000 EUR. Първият транш от 250 000 000 EUR бе преведен през ноември 2020 г.
На 25 май 2020 г. Европейският парламент и Съветът решиха да предоставят допълнителна макрофинансова помощ на Йордания и
Тунис с оглед на спешните нужди, свързани с извънредните обстоятелства, причинени от пандемията от COVID‐19 и свързаните с
нея икономически последици. Помощта ще бъде предоставена под формата на заеми с максимален общ размер от
200 000 000 EUR за Йордания и 600 000 000 EUR за Тунис (две вноски по заема, възлизащи на 300 000 000 EUR).
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3.

Влияние върху бюджета
След влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 на Съвета от 31 октомври 1994 г. за създаване на Гаранционен фонд
за външни операции (ОВ L 293, 12.11.1994 г., стр. 1), впоследствие изменен от Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета
(OВ L 145,10.6.2009 г., стр. 10), изменен с Регламент (ЕС) 2018/409 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 76, 19.3.2018
г., стр. 1), всички неизплатени задължения се покриват от този фонд в рамките на наличните средства.
По този начин влиянието върху бюджета е ограничено до:
— едно плащане на година за Гаранционния фонд или по изключение от Гаранционния фонд за поддържане на целева стойност
9 % от гарантираните операции,
— активиране на бюджетната гаранция при неизплатени задължения от длъжника.
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КОМИСИЯ
ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ — ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ,
ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА СЪЮЗА (С ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ)

IV.

ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕМИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ СЪЮЗА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
МАКРОФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

1.

Правно основание
Решение 97/787/ЕО на Съвета от 17 ноември 1997 г. за отпускане на извънредна финансова помощ на Армения и Грузия
(ОВ L 322, 25.11.1997 г., стр. 37).
Решение 2002/639/EО на Съвета от 12 юли 2002 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна
(ОВ L 209, 6.8.2002 г., стр. 22).
Решение № 388/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на
Украйна (ОВ L 179, 14.7.2010 г., стр. 1).
Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителна
макрофинансова помощ на Грузия (ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 15).
Решение 2014/215/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна (OВ L 111, 15.4.2014
г., стр. 85).
Решение (ЕС) 2015/601 на Европейския парламент и на Съвета от 15 април 2015 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на
Украйна (ОВ L 100, 17.4.2015 г., стр. 1).
Решение (ЕС) 2017/1565 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. за предоставяне на макрофинансова
помощ на Република Молдова (OВ L 242, 20.9.2017 г., стp. 14).
Решение (ЕС) 2018/598 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. за предоставяне на допълнителна
макрофинансова помощ на Грузия (ОВ L 103, 23.4.2018 г., стр. 8).
Решение (ЕС) 2018/947 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова
помощ на Украйна (ОВ L 171, 6.7.2018 г., стр. 11).
Решение (ЕС) 2020/701 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на
партньорите, обхванати от политиките за разширяване и съседство, в контекста на пандемията от COVID-19 (ОВ L 165,
27.5.2020 г., стр. 31).

2.

Описание
На 17 ноември 1997 г. Съветът взе решение да бъде предоставена гаранция от Европейския съюз за извънредна операция по
получаване и отпускане на заем на Грузия с максимален размер на главницата 142 000 000 EUR и максимален срок 15 години.
Първият транш от 110 000 000 EUR бе преведен на Грузия на 24 юли 1998 г. Плащане на втори транш няма да бъде извършвано.
На 12 юли 2002 г. Съветът взе решение да предостави на Украйна дългосрочен заем с максимален размер на главницата
110 000 000 EUR за максимален срок от 15 години с цел да се гарантира устойчивостта на платежния баланс, да се подобри
състоянието на валутните резерви на страната и да се улесни прилагането на необходимите структурни реформи. Цялата сума на
заема беше изплатена през 2014 г.
На 7 юли 2010 г. Европейският парламент и Съветът взеха решение да предоставят на Украйна дългосрочен заем с максимален
размер на главницата 500 000 000 EUR за максимален срок от 15 години с цел да се гарантира устойчивостта на платежния
баланс. Заемът беше изцяло изплатен на два равни транша през 2014 и 2015 г.
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На 12 август 2013 г. Европейският парламент и Съветът решиха да бъде предоставена макрофинансова помощ на Грузия в размер на
максимум 46 000 000 EUR (до 23 000 000 EUR под формата на безвъзмездни средства и до 23 000 000 EUR под формата на
заеми) за максимален срок от 15 години. Първият транш от 10 000 000 EUR бе отпуснат през април 2015 г., а вторият транш от
13 000 000 EUR — през май 2017 г.
На 14 април 2014 г. Съветът реши да предостави макрофинансова помощ на Украйна под формата на заеми с максимален размер от
1 000 000 000 EUR и с максимален срок 15 години, за покриване на спешните нужди на платежния баланс на Украйна,
определени в програмата на МВФ. Общата сума от 1 000 000 000 EUR е била изплатена през 2014 г.
На 15 април 2015 г. Съветът реши да бъде предоставена макрофинансова помощ на Украйна в размер на максимум 1 800 000 000
EUR за максимален срок от 15 години с цел да се подпомогне икономическото стабилизиране на Украйна и провеждането на
съществени реформи. Помощта се отпуска на Украйна за покриване на нуждите на платежния баланс, определени в програмата на
МВФ. Първият транш от 600 000 000 EUR бе отпуснат през юли 2015 г., а вторият транш от 600 000 000 EUR — през март
2017 г.
От 18 април 2018 г. Съветът реши да предостави макрофинансова помощ на Грузия с максимален размер от 45 000 000 EUR, за да
подпомогне икономическото стабилизиране на Грузия и провеждането на съществени реформи. От тази максимална сума до
35 000 000 EUR се предоставят под формата на заеми и до 10 000 000 EUR — под формата на безвъзмездни средства.
Отпускането на макрофинансовата помощ от Съюза зависи от одобрението на бюджета на Съюза за съответната година от страна на
Европейския парламент и на Съвета. Помощта се отпуска на Грузия за покриване на нуждите на платежния баланс, определени в
програмата на МВФ. Първият транш от 15 000 000 EUR беше преведен през декември 2018 г., а оставащият транш от
20 000 000 EUR — през ноември 2020 г. (заедно с първия транш от 75 000 000 EUR за Грузия по линия на специалната
програма за МФП за борба с COVID‐19).
На 4 юли 2018 г. Съветът реши да бъде предоставена макрофинансова помощ на Украйна в размер на максимум на 1 000 000 000
EUR, с цел подпомагане на икономическото стабилизиране на Украйна и провеждането на съществени реформи. Тази помощ е
предназначена за покриване на нуждите на Украйна по отношение на платежния баланс, набелязани в програмата на МВФ.
Първият транш от 500 000 000 EUR бе отпуснат през декември 2018 г., а вторият транш от 500 000 000 EUR — през юни 2020 г.
На 25 май 2020 г. Европейският парламент и Съветът решиха да предоставят допълнителна макрофинансова помощ на Грузия и
Украйна с оглед на спешните нужди, свързани с извънредните обстоятелства, причинени от пандемията от COVID‐19 и свързаните
с нея икономически последици. Помощта ще бъде предоставена под формата на заеми с максимален общ размер от
150 000 000 EUR за Грузия (две вноски по заема, възлизащи на 75 000 000 EUR) и 1 200 000 000 EUR за Украйна (две вноски
по заема, възлизащи на 600 000 000 EUR). Първият транш от 75 000 000 EUR за Грузия бе преведен през ноември 2020 г., а
първият транш от 600 000 000 EUR за Украйна — през декември 2020 г.
3.

Влияние върху бюджета
След влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 на Съвета от 31 октомври 1994 г. за създаване на Гаранционен фонд
за външни операции (ОВ L 293, 12.11.1994 г., стр. 1), впоследствие изменен от Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета
(OВ L 145,10.6.2009 г., стр. 10), изменен с Регламент (ЕС) 2018/409 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 76, 19.3.2018
г., стр. 1), всички неизплатени задължения се покриват от този фонд в рамките на наличните средства.
По този начин влиянието върху бюджета е ограничено до:
— едно плащане на година за Гаранционния фонд или по изключение от Гаранционния фонд за поддържане на целева стойност
9 % от гарантираните операции,
— активиране на бюджетната гаранция при неизплатени задължения от длъжника.
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V.

ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕМИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ СЪЮЗА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
МАКРОФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ОБЩНОСТТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ И МОНГОЛИЯ

1.

Правно основание
Решение 97/787/ЕО на Съвета от 17 ноември 1997 г. за отпускане на извънредна финансова помощ на Армения и Грузия
(ОВ L 322, 25.11.1997 г., стр. 37).
Решение 2009/890/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Армения (ОВ L 320,
5.12.2009 г., стр. 3).
Решение № 1025/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за предоставяне на макрофинансова
помощ на Киргизката република (ОВ L 283, 25.10.2013 г., стр. 1).
Решение (ЕС) 2017/1565 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. за предоставяне на макрофинансова
помощ на Република Молдова (OВ L 242, 20.9.2017 г., стp. 14).
Решение (ЕС) 2020/701 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на
партньорите, обхванати от политиките за разширяване и съседство, в контекста на пандемията от COVID-19 (ОВ L 165,
27.5.2020 г., стр. 31).

2.

Описание
На 17 ноември 1997 г. Съветът взе решение да бъде предоставена гаранция от Европейския съюз за извънредна операция по
получаване и отпускане на заем на Армения с максимален размер на главницата 28 000 000 EUR и максимален срок 15 години.
На 30 ноември 2009 г. Съветът взе решение да бъде предоставена гаранция от Европейския съюз за операции по получаване и
отпускане на заеми за Армения под формата на дългосрочен заем с максимален размер на главницата 65 000 000 EUR и
максимален срок 15 години. Първият транш от 26 000 000 EUR беше отпуснат през 2011 г., а вторият и последен транш — през
2012 г.
На 22 октомври 2013 г. Европейският парламент и Съветът взеха решение да бъде предоставена макрофинансова помощ на
Киргизката република с максимален размер на главницата 30 000 000 EUR (до 15 000 000 EUR под формата на безвъзмездна
помощ и до 15 000 000 EUR под формата на заеми) за максимален срок до падежа 15 години. Първият транш от 5 000 000 EUR
бе изплатен през 2015 г., а вторият транш през април 2016 г.
На 13 септември 2017 г. Европейският парламент и Съветът решиха да предоставят макрофинансова помощ на Молдова с
максимален размер от 100 000 000 EUR (до 40 000 000 EUR под формата на безвъзмездни средства и до 60 000 000 EUR под
формата на заеми за максимален срок от 15 години) с цел да се подпомогне икономическото стабилизиране на Молдова и
провеждането на съществени реформи. Първият транш от 20 000 000 EUR беше изплатен през октомври 2019 г.
На 25 май 2020 г. Европейският парламент и Съветът решиха да предоставят допълнителна макрофинансова помощ на Молдова с
оглед на спешните нужди, свързани с извънредните обстоятелства, причинени от пандемията от COVID‐19 и свързаните с нея
икономически последици. Помощта ще бъде предоставена под формата на заеми с максимален общ размер от 100 000 000 EUR
(две вноски по заема, възлизащи на 50 000 000 EUR). Първият транш от 50 000 000 EUR бе преведен през ноември 2020 г.

3.

Влияние върху бюджета
След влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 на Съвета от 31 октомври 1994 г. за създаване на Гаранционен фонд
за външни операции (ОВ L 293, 12.11.1994 г., стр. 1), впоследствие изменен от Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета
(OВ L 145,10.6.2009 г., стр. 10), изменен с Регламент (ЕС) 2018/409 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 76, 19.3.2018
г., стр. 1), всички неизплатени задължения се покриват от този фонд в рамките на наличните средства.
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По този начин влиянието върху бюджета е ограничено до:
— едно плащане на година за Гаранционния фонд или по изключение от Гаранционния фонд за поддържане на целева стойност
9 % от гарантираните операции,
— активиране на бюджетната гаранция при неизплатени задължения от длъжника.
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КОМИСИЯ
ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ — ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ,
ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА СЪЮЗА (С ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ)

VI.

ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕМИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ СЪЮЗА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
МАКРОФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

1.

Правно основание
Решение 1999/325/EО на Съвета от 10 май 1999 г. за отпускане на макрофинансова помощ на Босна и Херцеговина (OВ L 123,
13.5.1999 г., стр. 57).
Решение 1999/733/EО на Съвета от 8 ноември 1999 г. за отпускане на допълнителна макрофинансова помощ на Бившата
югославска република Македония (OВ L 294, 16.11.1999 г., стр. 31).
Решение 2001/549/EО на Съвета от 16 юли 2001 г. за отпускане на макрофинансова помощ на Федеративна република Югославия
(OВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 38).
Решение 2002/882/EО на Съвета от 5 ноември 2002 г. за отпускане на допълнителна макрофинансова помощ на Федеративна
република Югославия (OВ L 308, 9.11.2002 г., стр. 25).
Решение 2002/883/EО на Съвета от 5 ноември 2002 г. за отпускане на допълнителна макрофинансова помощ на Босна и
Херцеговина (OВ L 308, 9.11.2002 г., стр. 28).
Решение 2004/580/EО на Съвета от 29 април 2004 г. за отпускане на макрофинансова помощ на Албания и за отмяна на Решение
1999/282/ЕО (OВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 116).
Решение 2008/784/EО на Съвета от 2 октомври 2008 г. за определяне на самостоятелно задължение на Черна гора и
пропорционално намаляване на задължението на Сърбия във връзка с дългосрочните заеми, отпуснати от Общността на Държавния
съюз на Сърбия и Черна гора (бивша Съюзна република Югославия) съгласно решения 2001/549/ЕО и 2002/882/ЕО (OВ L 269,
10.10.2008 г., стр. 8).
Решение 2009/891/EО на Съвета от 30 ноември 2009 г. за отпускане на макрофинансова помощ на Босна и Херцеговина
(OВ L 320, 5.12.2009 г., стр. 6).
Решение 2009/892/EО на Съвета от 30 ноември 2009 г. за отпускане на макрофинансова помощ на Сърбия (OВ L 320, 5.12.2009
г., стр. 9).
Решение (ЕС) 2020/701 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на
партньорите, обхванати от политиките за разширяване и съседство, в контекста на пандемията от COVID-19 (ОВ L 165,
27.5.2020 г., стр. 31).

2.

Описание
На 10 май 1999 г. Съветът взе решение за обезпечаване на гаранция на Европейския съюз за операция по получаване и отпускане на
заем на Босна и Херцеговина под формата на дългосрочен заем с максимален размер на главницата 20 000 000 EUR за максимален
срок от 15 години (Босна I).
Първият транш от 10 000 000 EUR за максимален срок от 15 години бе преведен на Босна и Херцеговина на 21 декември 1999 г.
Вторият транш от 10 000 000 EUR бе преведен през 2001 г.
На 8 ноември 1999 г. Съветът отново взе решение за обезпечаване на гаранция на Европейския съюз за операция по получаване и
отпускане на заем на бившата югославска република Македония под формата на дългосрочен заем с максимален размер на
главницата 50 000 000 EUR за максимален срок от 15 години (БЮРМ II).
Първият транш от 10 000 000 EUR за максимален срок от 15 години бе преведен на бившата югославска република Македония
през януари 2001 г., вторият транш от 12 000 000 EUR — през януари 2002 г., третият транш от 10 000 000 EUR — през юни
2003 г., и четвъртият транш от 18 000 000 EUR — през декември 2003 г.
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На 16 юли 2001 г. Съветът взе решение за обезпечаване на гаранция на Европейския съюз за операция по получаване и отпускане на
заем на Съюзна република Югославия (Сърбия и Черна гора I) под формата на дългосрочен заем с максимален размер на главницата
225 000 000 EUR за максимален срок от 15 години. Заемът бе преведен на един транш през октомври 2001 г.
На 5 ноември 2002 г. Съветът взе решение за обезпечаване на гаранция на Европейския съюз за операция по получаване и отпускане
на заем на Босна и Херцеговина под формата на дългосрочен заем с максимален размер на главницата 20 000 000 EUR за
максимален срок от 15 години (Босна II).
Първият транш от 10 000 000 EUR за максимален срок от 15 години бе преведен на Босна и Херцеговина през 2004 г., а вторият
транш от 10 000 000 EUR — през 2006 г.
На 5 ноември 2002 г. Съветът взе решение за обезпечаване на гаранция на Европейския съюз за операция по получаване и отпускане
на заем на Сърбия и Черна гора (Сърбия и Черна гора II) под формата на дългосрочен заем с максимален размер на главницата
55 000 000 EUR за максимален срок от 15 години.
Първият транш от 10 000 000 EUR и вторият транш от 30 000 000 EUR за максимален срок от 15 години бяха преведени на
Сърбия и Черна гора през 2003 г., а третият транш от 15 000 000 EUR — през 2005 г.
Заемът за Албания IV в размер на 9 000 000 EUR за максимален срок от 15 години бе преведен изцяло през 2006 г.
На 30 ноември 2009 г. Съветът взе решение за предоставяне на гаранция от Европейския съюз по операцията по вземане и
отпускане на заем за Сърбия под формата на дългосрочен заем с максимален размер на главницата от 200 000 000 EUR за
максимален срок от 8 години. Първият транш от 100 000 000 EUR бе преведен през 2011 г.
На 30 ноември 2009 г. Съветът взе решение за предоставяне на гаранция от Европейския съюз по операцията по вземане и
отпускане на заем за Сърбия под формата на дългосрочен заем с максимален размер на главницата от 100 000 000 EUR за
максимален срок от 15 години. Двата транша от 50 000 000 EUR всеки бе преведени през 2013 г.
На 25 май 2020 г. Европейският парламент и Съветът решиха да предоставят допълнителна макрофинансова помощ на Албания,
Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора и Република Северна Македония с оглед на спешните нужди, свързани с извънредните
обстоятелства, причинени от пандемията от COVID‐19 и свързаните с нея икономически последици. Помощта ще бъде
предоставена под формата на заеми с максимален общ размер от 180 000 000 EUR за Албания (две вноски по заема, възлизащи на
90 000 000 EUR), 250 000 000 EUR за Босна и Херцеговина (две вноски по заема, възлизащи на 125 000 000 EUR),
100 000 000 EUR за Косово (две вноски по заема, възлизащи на 50 000 000 EUR), 60 000 000 EUR за Черна гора (две вноски по
заема, възлизащи на 30 000 000 EUR) и 160 000 000 EUR за Република Северна Македония (две вноски по заема, възлизащи на
80 000 000 EUR). Първите траншове за Косово, Черна гора и Република Северна Македония бяха преведени през ноември 2020 г.
3.

Влияние върху бюджета
След влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 на Съвета от 31 октомври 1994 г. за създаване на Гаранционен фонд
за външни операции (ОВ L 293, 12.11.1994 г., стр. 1), впоследствие изменен от Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета
(OВ L 145,10.6.2009 г., стр. 10), изменен с Регламент (ЕС) 2018/409 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 76, 19.3.2018
г., стр. 1), всички неизплатени задължения се покриват от този фонд в рамките на наличните средства.
По този начин влиянието върху бюджета е ограничено до:
— едно плащане на година за Гаранционния фонд или по изключение от гаранционния фонд за поддържане на целева стойност
9 % от гарантираните операции,
— активиране на бюджетната гаранция при неизплатени задължения от длъжника.
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VII. ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАЕМИ В РАМКИТЕ НА ЕВРАТОМ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И
БЕЗОПАСНОСТТА НА АТОМНИТЕ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ОБЩНОСТТА НА
НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ
1.

Правно основание
Решение 77/270/Евратом на Съвета от 29 март 1977 г. за упълномощаване на Комисията да отпуска заеми по Евратом с цел
подпомагане финансирането на атомни електроцентрали (OВ L 88, 6.4.1977 г., стр. 9).

2.

Описание
Съгласно Решение 94/179/Евратом (ОВ L 84, 29.3.1994 г., стр. 41) Европейският съюз разширява целите, за които се получават
заеми в рамките на Евратом съгласно Решение 77/270/Евратом, като се включва повишаване на ефективността и безопасността на
атомните електроцентрали в страните от Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави.
Максималният размер на заемите, отпускани в рамките на Евратом на държавите членки и трети държави, остава фиксиран на
4 000 000 000 EUR.
През 2000 г. Комисията взема решение за отпускане на заем за АЕЦ „Козлодуй“ в България (212 500 000 EUR), като последният
транш от него е преведен през 2006 г. През 2000 г. Комисията отпуска заем за K2R4 в Украйна, но през 2004 г. намалява размера
на заема до равностойността в евро на 83 000 000 USD. На K2R4 е отпуснат заем от 39 000 000 EUR (първи транш) през 2007
г., 22 000 000 USD през 2008 г. и 10 335 000 USD през 2009 г. в съответствие с решението на Комисията от 2004 г. През
2004 г. Комисията взема решение за отпускане на заем за АЕЦ „Черна вода“ в Румъния (223 500 000 EUR). Първият транш от
100 000 000 EUR и вторият от 90 000 000 EUR са отпуснати през 2005 г., а последният от 33 500 000 EUR — през 2006 г.
През 2013 г. Комисията реши да предостави заем в размер на 300 000 000 EUR на „Енергоатом“, Украйна, за подобряване на
безопасността на ядрените електроцентрали. Заемът ще бъде отпуснат в сътрудничество с ЕБВР, която успоредно с него предоставя
друг заем от 300 000 000 EUR. Предварителните условия за първоначално осигуряване на заема бяха оценени през 2015 г. като
изцяло изпълнени и заемът бе обявен за влязъл в сила.
От 27 май 2015 г. Комисията разреши да бъдат изплатени не повече от 100 милиона евро от заема от Евратом за Енергоатом, при
условие че Енергоатом вече е използвала не по-малко от 50 милиона евро от заема, отпуснат ѝ от ЕБВР. Тези заеми са обезпечени с
държавни гаранции, които покриват 100 % от непогасените суми в края на годината. Първият транш от 50 милиона евро е
предоставен през май 2017 г., а вторият транш от 50 милиона евро в предоставен през юли 2018 г.

3.

Влияние върху бюджета
След влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 на Съвета от 31 октомври 1994 г. за създаване на Гаранционен фонд
за външни операции (ОВ L 293, 12.11.1994 г., стр. 1), впоследствие изменен от Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета
(OВ L 145,10.6.2009 г., стр. 10), изменен с Регламент (ЕС) 2018/409 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 76, 19.3.2018
г., стр. 1), всички неизплатени задължения се покриват от този фонд в рамките на наличните средства.
По този начин влиянието върху бюджета е ограничено до:
— едно плащане на година за Гаранционния фонд или по изключение от Гаранционния фонд за поддържане на целева стойност
9 % от гарантираните операции,
— активиране на бюджетната гаранция при неизплатени задължения от длъжника.
От 1 януари 2007 г. заемите за България и Румъния престават да бъдат външни дейности (вж. Регламент (ЕО, Евратом)
№ 2273/2004 от 22 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 относно създаване на
Гаранционен фонд за външни дейности (OВ L 396, 31.12.2004 г., стр. 28) и следователно вече се покриват пряко от бюджета на
Съюза, а не от Гаранционния фонд.
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VIII. ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАЕМИ, ОТПУСНАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА НА
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ СТРАНИ
1.

Правно основание
Някои от страните, включени в правното основание по-долу, сега са държави членки или се смятат за страни в етап на предприсъе
диняване. Освен това имената на страните може да са променени след приемането на съответните правни актове.
Решение на Съвета от 8 март 1977 г. (Средиземноморски протоколи).
Регламент (EИО) № 1273/80 на Съвета от 23 май 1980 г. относно подписване на временен протокол между Европейската
икономическа общност и Социалистическа федеративна република Югославия за ускорено прилагане на Протокол 2 към
Споразумението за партньорство (OВ L 130, 27.5.1980 г., стр. 98).
Решение на Съвета от 19 юли 1982 г. (допълнителна извънредна помощ за възстановяване на Ливан).
Регламент (EИО) № 3183/82 на Съвета от 22 ноември 1982 г. относно подписване на протокол за финансово и техническо
сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Тунис (OВ L 337, 29.11.1982 г., стр. 43).
Решение на Съвета от 9 октомври 1984 г. (заем извън Протокола за Югославия).
Решение 87/604/EИО на Съвета от 21 декември 1987 г. относно подписване на втори протокол за финансово сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Социалистическа федеративна република Югославия (OВ L 389, 31.12.1987 г.,
стр. 65).
Решение 88/33/EИО на Съвета от 21 декември 1987 г. относно подписване на протокол за финансово и техническо сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Ливанската република (OВ L 22, 27.1.1988 г., стр. 25).
Решение 88/34/EИО на Съвета от 21 декември 1987 г. относно подписване на протокол за финансово и техническо сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Република Тунис (OВ L 22, 27.1.1988 г., стр. 33).
Решение 88/453/EИО на Съвета от 30 юни 1988 г. относно подписване на протокол за финансово и техническо сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Кралство Мароко (OВ L 224, 13.8.1988 г., стр. 32).
Решение 92/44/EИО на Съвета от 19 декември 1991 г. относно подписване на протокол за финансово и техническо сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Република Тунис (OВ L 18, 25.1.1992 г., стр. 34).
Решение 92/207/EИО на Съвета от 16 март 1992 г. относно подписване на протокол за финансово и техническо сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Арабска република Египет (OВ L 94, 8.4.1992 г., стр. 21).
Решение 92/208/EИО на Съвета от 16 март 1992 г. относно подписване на протокол за финансово и техническо сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Хашемитското кралство Йордания (OВ L 94, 8.4.1992 г., стр. 29).
Решение 92/209/EИО на Съвета от 16 март 1992 г. относно подписване на протокол за финансово и техническо сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Ливанската република (OВ L 94, 8.4.1992 г., стр. 37).
Решение 92/210/EИО на Съвета от 16 март 1992 г. относно подписване на протокол за финансово сътрудничество между
Европейската икономическа общност и Държавата Израел (OВ L 94, 8.4.1992 г., стр. 45).
Регламент (EИО) № 1763/92 на Съвета от 29 юни 1992 г. относно финансово сътрудничество по отношение на всички
средиземноморски страни, които не са членки на ЕС (OВ L 181, 1.7.1992 г., стр. 5), отменен с Регламент (ЕО) № 1488/96
(OВ L 189, 30.7.1996 г., стр. 1).
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Решение 92/548/EИО на Съвета от 16 ноември 1992 г. относно подписване на протокол за финансово и техническо сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Кралство Мароко (OВ L 352, 2.12.1992 г., стр. 13).
Решение 92/549/EИО на Съвета от 16 ноември 1992 г. относно подписване на протокол за финансово и техническо сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република (OВ L 352, 2.12.1992 г., стр. 21).
Решение 93/408/EИО на Съвета от 19 юли 1993 г. относно подписване на протокол за финансово сътрудничество между
Европейската икономическа общност и Република Словения (OВ L 189, 29.7.1993 г., стр. 152).
Решение 94/67/EО на Съвета от 24 януари 1994 г. относно подписване на протокол за финансово и техническо сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република (OВ L 32, 5.2.1994 г., стр. 44).
Решение 95/484/EО на Съвета от 30 октомври 1995 г. относно подписване на протокол за финансово и техническо сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Република Малта (OВ L 278, 21.11.1995 г., стр. 14).
Решение 95/485/EО на Съвета от 30 октомври 1995 г. относно подписване на протокол за финансово и техническо сътрудничество
между Европейската икономическа общност и Република Кипър (OВ L 278, 21.11.1995 г., стр. 22).
Решение 97/256/EО на Съвета от 14 април 1997 г. относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби, произтичащи от заеми за проекти, осъществявани извън Общността (страните от
Централна и Източна Европа, средиземноморските страни, Латинска Америка и Азия, Южноафриканската република, бивша
югославска република Македония и Босна и Херцеговина (OВ L 102, 19.4.1997 г., стр. 33).
Решение 1999/786/EО на Съвета от 29 ноември 1999 г. относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби, произтичащи от заеми за проекти за възстановяване на районите в Турция, пострадали от
земетресението (OВ L 308, 3.12.1999 г., стр. 35).
Решение 2000/24/ЕО на Съвета от 22 декември 1999 г. относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби, произтичащи от заеми за проекти, осъществявани извън Общността (Централна и Източна
Европа, средиземноморските страни, Латинска Америка и Азия, Южноафриканската република) (ОВ L 9, 13.1.2000 г., стр. 24).
Решение 2000/788/EО на Съвета от 4 декември 2000 г. за изменение на Решение 2000/24/EО за създаване на специална програма
за действие на Европейската инвестиционна банка в подкрепа на консолидирането и активизирането на митническия съюз ЕО
—Турция (OВ L 314, 14.12.2000 г., стр. 27).
Решение 2005/47/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. за изменение на Решение 2000/24/EО с цел да се вземат предвид
разширяването на Европейския съюз и Европейската политика за съседство (ОВ L 21, 25.1.2005 г., стр. 9).
Решение 2006/1016/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 година за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността (ОВ L 414,
30.12.2006 г., стр. 95).
Решение № 633/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за предоставяне на гаранция от Общността на
Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността (OВ L 190,
22.7.2009 г., стр. 1).
Решение № 1080/2011/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011г. за предоставяне на гаранция от ЕС на
Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Съюза и за отмяна на
Решение № 633/2009/ЕО (OВ L 280, 27.10.2011 г., стр. 1).
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Решение № 466/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на
Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (ОВ L 135,
8.5.2014 г., стр. 1), изменено от Решение (EС) 2018/412 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. (OB L 76,
19.3.2018 г., стр. 30).

2.

Гаранция от бюджета на Съюза

Съгласно решението на Съвета от 8 март 1977 г. Съюзът гарантира заемите, които се отпускат от Европейската инвестиционна банка
като част от финансовите ангажименти, поети от Съюза към средиземноморските страни.

Това решение е основа на договор за гаранция, подписан между Европейската икономическа общност и Европейската
инвестиционна банка на 30 октомври 1978 г. в Брюксел и на 10 ноември 1978 г. в Люксембург, с който се въвежда глобална
гаранция в размер на 75 % от всички бюджетни кредити, предоставени за заеми в следните страни: Малта, Тунис, Алжир, Мароко,
Португалия (финансов протокол, неотложна помощ), Турция, Кипър, Египет, Йордания, Сирия, Израел, Гърция, бивша Югославия и
Ливан.

Договорът за гаранция се продължава за всеки нов финансов протокол.

Решение 97/256/ЕО е основа на договор за гаранция между Европейската общност и Европейската инвестиционна банка, подписан
в Брюксел на 25 юли 1997 г. и в Люксембург на 29 юли 1997 г., с който се установява гаранция, ограничена до 70% от общия
размер на предоставените бюджетни кредити, плюс всички свързани с тях суми.

Решение 1999/786/ЕО е основа на договор за гаранция между Европейската общност и Европейската инвестиционна банка,
подписан в Брюксел на 18 април 2000 г. и в Люксембург на 23 май 2000 г., с който се установява гаранция, ограничена до 65% от
общия размер на предоставените бюджетни кредити, плюс всички свързани с тях суми.

Решение 2000/24/ЕО е основа на договор за гаранция между Европейската общност и Европейската инвестиционна банка, подписан
в Брюксел на 19 юли 2000 г. и в Люксембург на 24 юли 2000 г., с който се установява гаранция, ограничена до 65% от общия
размер на предоставените бюджетни кредити, плюс всички свързани с тях суми.

Решение 2005/47/ЕО е основа на потвърден и изменен договор за гаранция между Европейската общност и Европейската
инвестиционна банка, подписан в Брюксел на 30 август 2005 г. и в Люксембург на 2 септември 2005 г., с който се установява
гаранция, ограничена до 65% от общия размер на предоставените бюджетни кредити, плюс всички свързани с тях суми.

Въз основа на Решение 2006/1016/EО в Люксембург (на 1 август 2007 г.) и в Брюксел (на 29 август 2007 г.) бе подписан договор за
гаранция между Европейската общност и Европейската инвестиционна банка. Размерът на предоставената гаранция бе ограничен до
65 % от общия размер на предоставените бюджетни кредити и гаранции, предвидени във връзка с операциите на ЕИБ по
финансиране, минус възстановените суми, плюс всички свързани с тях суми. Това решение беше заменено с Решение
№ 633/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Въз основа на Решение № 1080/2011/EС на 22 ноември 2011 г. в Люксембург и в Брюксел бе подписан договор за гаранция между
Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка. Размерът на предоставената гаранция бе ограничен до 65 % от общия
размер на предоставените бюджетни кредити и гаранции, предвидени във връзка с операциите на ЕИБ по финансиране, минус
възстановените суми, плюс всички свързани с тях суми.

Въз основа на Решение № 466/2014/EС на 22 юли 2014 г. в Люксембург и в Брюксел бе подписан договор за гаранция между
Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка. Размерът на предоставената гаранция бе ограничен до 65% от общия
размер на предоставените бюджетни кредити и гаранции, предвидени във връзка с операциите на ЕИБ по финансиране, минус
възстановените суми, плюс всички свързани с тях суми.

17.3.2021 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/1727

КОМИСИЯ
ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ — ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ,
ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА СЪЮЗА (С ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ)

Решение (EС) 2018/412 бе основата за гаранционен договор между Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка,
подписан в Люксембург и Брюксел на 3 октомври 2018 г., с който се установява гаранция, ограничена до 65 % от общия размер на
усвоените бюджетни кредити и предоставените във връзка с операциите на ЕИБ за финансиране гаранции, минус възстановените
суми, плюс всички свързани с тях суми.

3.

Описание
Съгласно финансовите протоколи, сключени със средиземноморските трети държави, са предвидени общи суми на заемите, които
Европейската инвестиционна банка следва да отпусне от собствените си фондове. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) отпуска
заеми за цели, които могат да допринесат за икономическото и социалното развитие на въпросните страни (транспортна
инфраструктура, пристанища, водоснабдяване, производство и разпределение на енергия, земеделски проекти и насърчаване на
малките и средните предприятия).
На 14 април 1997 г. Съветът взе решение за подновяване на гаранцията на Общността, предоставена на ЕИБ за заеми за проекти в
следните средиземноморски страни: Алжир, Египет, Израел, Йордания, Кипър, Ливан, Малта, Мароко, Сирия, Тунис, Турция, Газа и
Западния бряг. Гаранцията се ограничава до 70 % от общия размер на предоставените бюджетни кредити, плюс всички свързани с
тях суми. Общият таван на предоставените бюджетни кредити е равен на 7 105 000 000 EUR, от които 2 310 000 000 EUR са за
посочените по-горе средиземноморски страни. Покрива се период от три години, считано от 31 януари 1997 г. (с възможност за
шестмесечно удължаване).
ЕИБ се приканва да се стреми да покрие търговския риск за 25 % от своите заеми с гаранции от недържавни средства.
На 29 ноември 1999 г. Съветът взе решение за предоставяне на гаранция на Общността на ЕИБ срещу загуби по заеми за проекти за
възстановяване на засегнатите от земетресение райони в Турция. Гаранцията се ограничава до 65 % от общия размер на
предоставените бюджетни кредити, плюс всички свързани с тях суми. Общият таван на предоставените бюджетни кредити е равен
на 600 000 000 EUR и покрива период от три години, считано от 29 ноември 1999 г. (с възможност за шестмесечно удължаване).
ЕИБ се приканва да се стреми да покрие търговския риск за 30 % от своите заеми с гаранции от недържавни средства. Този процент
трябва да се увеличава винаги когато е възможно, доколкото го позволява пазарът.
На 22 декември 1999 г. Съветът взе решение отново да предостави гаранция на Общността на ЕИБ срещу загуби по заеми за проекти
в следните средиземноморски страни: Алжир, Египет, Израел, Йордания, Кипър, Ливан, Малта, Мароко, Сирия, Тунис, Турция, Газа
и Западния бряг. Общият таван на предоставените бюджетни кредити за всички страни съгласно Решение 2000/24/ЕО е равен на
19 460 000 000 EUR. Гаранцията се ограничава до 65 % от общата стойност на предоставените бюджетни кредити, плюс всички
свързани с тях суми. Тя покрива период от седем години, който започва на 1 февруари 2000 г. и приключва на 31 януари 2007 г.
Ако при изтичането на този период заемите, отпуснати от ЕИБ, не са достигнали общите суми, посочени по-горе, периодът
автоматично се удължава с шест месеца.
На 4 декември 2000 г. Съветът взе решение за създаване на специална програма за действие на ЕИБ в подкрепа на консолидирането
и активизирането на митническия съюз EО—Турция. Стойността на тези заеми се ограничава до общ таван от 450 000 000 EUR.
Решение 2005/47/ЕО преобразува мандата на средиземноморския регион, като изключва от него Кипър, Малта и Турция, които се
включват в мандата на съседните югоизточни държави.
Решение 2006/1016/ЕО предоставя гаранция от Общността на ЕИБ срещу загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани
извън Общността в следните средиземноморски страни: Алжир, Египет, Западния бряг и ивицата Газа, Израел, Йордания, Ливан,
Либия (Съветът трябва да реши дали е допустима), Мароко, Сирия и Тунис. Общият таван на предоставените бюджетни кредити за
всички страни съгласно Решение 2006/1016/ЕО е равен на 27 800 000 000 EUR и обхваща периода от 1 февруари 2007 г. до
31 декември 2013 г. с възможност за шестмесечно удължаване. Гаранцията на Общността е ограничена до 65 %.
Решение 2006/1016/ЕО беше заменено с Решение № 633/2009/ЕО.
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Решение № 1080/2011/EС, влязло в сила на 30 октомври 2011 г., увеличи съвкупния размер на отпуснатите кредити и предоставените
гаранции по операциите на ЕИБ по финансиране от 25 800 000 000 EUR на 29 484 000 000 EUR (2 000 000 000 EUR за
финансиране на операциите във връзка с изменението на климата и 1 684 000 000 EUR за засилване на рисковите операции на ЕИБ).
С Решение № 466/2014/ЕС на ЕИБ бе предоставена гаранция на ЕС за обезпечаване на загуби по операции по финансиране в полза
на инвестиционни проекти, осъществявани извън Съюза (държави в процес на предприсъединяване; държави, обхванати от
европейската политика за съседство, и партньорски държави; Азия и Латинска Америка, Южна Африка) в периода 2014—2020 г.
Изменено е с Решение (EС) 2018/412. Максималната горна граница на операциите на ЕИБ за финансиране, както е посочено в
измененото Решение, не може да надхвърля 32 300 000 000 евро разбити на регионални тавани и на подтавани, както и на:
(a) максимална сума от 30 000 000 000 евро в рамките на общ мандат, от които 1 400 000 000 евро се заделят за проекти в
публичния сектор, насочени към дългосрочната икономическа устойчивост на бежанците и мигрантите, на приемащите общности,
на общностите на транзитно преминаване и на произход като стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията; и
(b) максимална сума от 2 300 000 000 евро в рамките на мандат за кредитиране на частния сектор за проекти, насочени към
дългосрочната икономическа устойчивост на бежанците и мигрантите, на приемащите общности, на общностите на транзитно
преминаване и на произход като стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията.
Размерът на гаранцията бе ограничен до 65 % от общия размер на неизплатените суми.
4.

Влияние върху бюджета
След влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 на Съвета от 31 октомври 1994 г. за създаване на Гаранционен фонд
за външни операции (ОВ L 293, 12.11.1994 г., стр. 1), впоследствие изменен от Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета
(OВ L 145,10.6.2009 г., стр. 10), изменен с Регламент (ЕС) 2018/409 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 76, 19.3.2018
г., стр. 1), всички неизплатени задължения се покриват от Фонда в рамките на наличните средства.
По този начин влиянието върху бюджета е ограничено до:
— едно плащане на година за Фонда или по изключение от Фонда за поддържане на целева стойност 9 % от гарантираните
операции,
— активиране на бюджетната гаранция при неизплатени задължения от длъжника,
— отпускане, в редица случаи, на лихвени субсидии в размер на 2 % като безвъзмездна помощ, зависеща от общите суми,
предвидени във финансовите протоколи.
Заемите за новите държави членки престават да бъдат външни дейности (вж. Регламент (ЕО, Евратом) № 2273/2004 от 22 декември
2004 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности
(ОВ L 396, 31.12.2004 г., стр. 28) и следователно вече се покриват пряко от бюджета на Съюза, а не от Гаранционния фонд.
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IX.

ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАЕМИ, ОТПУСНАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА НА ТРЕТИ
ДЪРЖАВИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

1.

Правно основание
Някои от страните, включени в правното основание по-долу, сега са държави членки или се смятат за страни в етап на предприсъе
диняване. Освен това имената на страните може да са променени след приемането на съответните правни актове.
Решение от 29 ноември 1989 г. на Съвета на гуверньорите на Европейската инвестиционна банка относно банкови операции в
Унгария и Полша.
Решение 90/62/EИО на Съвета от 12 февруари 1990 г. относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби, произтичащи от заеми за проекти, осъществявани в Унгария и Полша (OВ L 42,
16.2.1990 г., стр. 68).
Решение 91/252/EИО на Съвета от 14 май 1991 г. за разпростиране до Чехословакия, България и Румъния на Решение 90/62/EEО
относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби, произтичащи от заеми
за проекти, осъществявани в Унгария и Полша (OВ L 123, 18.5.1991 г., стр. 44).
Решение 93/166/EИО на Съвета от 15 март 1993 г. относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби, произтичащи от заеми за проекти, осъществявани в Естония, Латвия и Литва (OВ L 69,
20.3.1993 г., стр. 42).
Решение 93/696/EО на Съвета от 13 декември 1993 г. относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби, произтичащи от заеми за проекти, осъществявани страните от Централна и Източна
Европа (Полша, Унгария, Чешката република, Словашката република, Румъния, България, Естония, Латвия, Литва и Албания)
(OВ L 321, 23.12.1993 г., стр. 27).
Решение 97/256/EО на Съвета от 14 април 1997 г. относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби, произтичащи от заеми за проекти, осъществявани извън Общността (страните от
Централна и Източна Европа, средиземноморските страни, Латинска Америка и Азия, Южноафриканската република, бившата
югославска република Македония и Босна и Херцеговина (OВ L 102, 19.4.1997 г., стр. 33).
Решение 98/348/EО на Съвета от 19 май 1998 г. относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна
банка в случай на загуби, произтичащи от заеми за проекти, осъществявани в Бившата югославска република Македония (OВ L 155,
29.5.1998 г., стр. 53).
Решение 98/729/EО на Съвета от 14 декември 1998 г. за изменение на Решение 97/256/EО с цел разширяване на гаранцията от
Общността на Европейската инвестиционна банка за покриване на заеми за проекти в Босна и Херцеговина (OВ L 346, 22.12.1998
г., стр. 54).
Решение 2000/24/ЕО на Съвета от 22 декември 1999 г. относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби, произтичащи от заеми за проекти, осъществявани извън Общността (Централна и Източна
Европа, средиземноморските страни, Латинска Америка и Азия, Южноафриканската република) (ОВ L 9, 13.1.2000 г., стр. 24).
Решение 2000/688/EО на Съвета от 7 ноември 2000 г. за изменение на Решение 2000/24/EО на Съвета с цел разширяване на
гаранцията от Общността на Европейската инвестиционна банка за покриване на заеми за проекти в Хърватия (OВ L 285,
10.11.2000 г., стр. 20).
Решение 2001/778/EО на Съвета от 6 ноември 2001 г. за изменение на Решение 2000/24/EО с цел разширяване на гаранцията от
Общността на Европейската инвестиционна банка за покриване на заеми за проекти във Федеративна република Югославия
(OВ L 292, 9.11.2001 г., стр. 43).
Решение 2005/47/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. за изменение на Решение 2000/24/EО с цел да се вземат предвид
разширяването на Европейския съюз и Европейската политика на съседски отношения (ОВ L 21, 25.1.2005 г., стр. 9).
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Решение 2006/1016/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 година за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността (ОВ L 414,
30.12.2006 г., стр. 95).
Решение № 633/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за предоставяне на гаранция от Общността на
Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността (OВ L 190,
22.7.2009 г., стр. 1).
Решение № 1080/2011/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на
Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Съюза и за отмяна на
Решение № 633/2009/ЕО (OВ L 280, 27.10.2011 г., стр. 1).
Решение № 466/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на
Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (ОВ L 135,
8.5.2014 г., стр. 1), изменен с Решение (EС) 2018/412 от 14 март 2018 г. (OB L 76, 19.3.2018 г., стр. 30).

2.

Гаранция от бюджета на Съюза
Решение 90/62/ЕИО беше основа на договор за гаранция между Европейската икономическа общност и Европейската
инвестиционна банка (ЕИБ), подписан в Брюксел на 24 април 1990 г. и в Люксембург на 14 май 1990 г. относно заемите в
Унгария и Полша и относно разширяване на този договор и включване на заемите в Чехословакия, Румъния и България, подписано
на 31 юли 1991 г. в Брюксел и Люксембург.
Този договор за гаранция е подчинен на нормативен акт, подписан в Брюксел на 19 януари 1993 г. и в Люксембург на 4 февруари
1993 г., който заменя Чешката и Словашката федеративна република с Чешката република и Словашката република от 1 януари
1993 г.
Решение 93/696/ЕО беше основа на договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в Брюксел на 22 юли 1994
г. и в Люксембург на 12 август 1994 г.
Решение 97/256/ЕО беше основа на договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в Брюксел на 25 юли 1997
г. и в Люксембург на 29 юли 1997 г.
Решение 98/348/ЕО и Решение 98/729/ЕО са основа на договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в
Брюксел на 25 юли 1997 г. и в Люксембург на 29 юли 1997 г.
Решение 2000/24/ЕО беше основа на договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в Брюксел на
19 юли 2000 г. и в Люксембург на 24 юли 2000 г.
Решение 2005/47/ЕО беше основа на потвърден и изменен договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в
Брюксел на 30 август 2005 г. и в Люксембург на 2 септември 2005 г., с който се установява гаранция, ограничена до 65 % от
общия размер на предоставените бюджетни кредити, плюс всички свързани с тях суми.
Решение 2006/1016/EО е основа на договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в Люксембург на 1 август
2007 г. и в Брюксел на 29 август 2007 г. и предоставящ гаранция, ограничена до 65 % от съвкупния размер на предоставените
кредити и гаранции, предвидени във връзка с операциите на ЕИБ по финансиране минус възстановените суми, плюс всички
свързани с тях суми. Това решение беше заменено с Решение № 633/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Въз основа на Решение № 1080/2011/EС на 22 ноември 2011 г. в Люксембург и в Брюксел бе подписан договор за гаранция между
Европейския съюз и ЕИБ. Размерът на предоставената гаранция бе ограничен до 65 % от общия размер на предоставените бюджетни
кредити и гаранции, предвидени във връзка с операциите на ЕИБ по финансиране, минус възстановените суми, плюс всички
свързани с тях суми.
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Въз основа на Решение № 466/2014/EС на 22 юли 2014 г. в Люксембург и в Брюксел бе подписан договор за гаранция между
Европейския съюз и ЕИБ. Размерът на предоставената гаранция бе ограничен до 65 % от общия размер на предоставените
бюджетни кредити и гаранции, предвидени във връзка с операциите на ЕИБ по финансиране, минус възстановените суми, плюс
всички свързани с тях суми.

Решение (ЕС) 2018/412 бе основата за гаранционен договор между Европейския съюз и ЕИБ, подписан в Люксембург и Брюксел на
3 октомври 2018, с който се установява гаранция, ограничена до 65 % от общия размер на усвоените бюджетни кредити и
предоставените във връзка с операциите на ЕИБ за финансиране гаранции, минус възстановените суми, плюс всички свързани с тях
суми.

3.

Описание

В отговор на поканата на Съвета от 9 октомври 1989 г. Съветът на гуверньорите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) реши
на 29 ноември 1989 г. да разреши на банката да предостави заеми от собствените си ресурси, с които да се финансират
инвестиционни проекти в Унгария и Полша на обща стойност до 1 000 000 000 EUR. Заемите са отпуснати за финансиране на
инвестиционни проекти, които отговарят на обичайните условия на банката за отпускане на заеми от нейните собствени ресурси.

На 14 май 1991 г. и на 15 март 1993 г. Съветът взе решение за включване в гаранцията на всички заеми, които ЕИБ може да
отпусне за останалите страни от Централна и Източна Европа (Чехословакия, България и Румъния) в рамките на период от две
години и на стойност не повече от 700 000 000 EUR.

На 13 декември 1993 г. Съветът взе решение да поднови за период от три години гаранцията на Общността по заеми на ЕИБ за
проекти в Албания, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словашката република, Унгария и Чешката република на
стойност 3 000 000 000 EUR.

Бюджетната гаранция покрива всички аспекти на обслужването на дълга (изплащане на главницата, лихви и свързани разходи) във
връзка с тези заеми.

На 14 април 1997 г. Съветът взе решение за подновяване на гаранцията на Общността, предоставена на ЕИБ за заеми по проекти в
Албания, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словашката република, Словения, Унгария и Чешката република.
Гаранцията се ограничава до 70 % от общия размер на предоставените бюджетни кредити, плюс всички свързани с тях суми.
Общият таван на предоставените бюджетни кредити е равен на 7 105 000 000 EUR, от които 3 520 000 000 EUR са за
посочените по-горе страни от Централна и Източна Европа. Той покрива период от три години, който започва на 31 януари 1997 г.
Тъй като при изтичането на този период заемите, отпуснати от ЕИБ, не достигнаха общите суми, посочени по-горе, периодът
автоматично се удължи с шест месеца.

На 19 май 1998 г. Съветът взе решение за предоставяне на гаранция на Общността на ЕИБ срещу загуби по заеми за проекти в
бившата югославска република Македония. Гаранцията се ограничава до 70 % от общия размер на предоставените бюджетни
кредити, плюс всички свързани с тях суми. Общият таван на предоставените бюджетни кредити е равен на 150 000 000 EUR за
период от две години, считано от 1 януари 1998 г. Тъй като при изтичането на този период заемите, отпуснати от ЕИБ, не
достигнаха общите суми, посочени по-горе, периодът автоматично се удължи с шест месеца.

На 14 декември 1998 г. Съветът взе решение за изменение на Решение 97/256/ЕО с цел включване в гаранцията на Общността,
предоставена на ЕИБ, на заеми за проекти в Босна и Херцеговина. Гаранцията се ограничава до 70 % от общия размер на
предоставените бюджетни кредити, плюс всички свързани с тях суми. Общият таван на предоставените бюджетни кредити е равен
на 100 000 000 EUR за период от две години, считано от 22 декември 1998 г. Тъй като при изтичането на този период заемите,
отпуснати от ЕИБ, не достигнаха общите суми, посочени по-горе, периодът автоматично се удължи с шест месеца.

ЕИБ се приканва да се стреми да покрие търговския риск за 25 % от своите заеми с гаранции от недържавни средства.
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На 22 декември 1999 г. Съветът взе решение за подновяване на гаранцията на Общността, предоставена на ЕИБ за заеми по проекти
в Албания, бившата югославска република Македония, Босна и Херцеговина, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния,
Словашката република, Словения, Унгария и Чешката република. Общият таван на предоставените бюджетни кредити за всички
страни съгласно Решение 2000/24/ЕО е равен на 19 460 000 000 EUR. Гаранцията се ограничава до 65 % от общия размер на
предоставените бюджетни кредити, плюс всички свързани с тях суми. Покрива се период от седем години, който започва на
1 февруари 2000 г. и приключва на 31 януари 2007 г. Тъй като при изтичането на този период заемите, отпуснати от ЕИБ, не
достигнаха общите суми, посочени по-горе, периодът автоматично се удължи с шест месеца.
ЕИБ се приканва да се стреми да покрие търговския риск за 30 % от своите заеми с гаранции от недържавни средства. Този процент
трябва да се увеличава винаги когато е възможно, доколкото го позволява пазарът.
На 7 ноември 2000 г. Съветът взе решение за включване в гаранцията, предоставена от Общността на ЕИБ, на заеми за проекти в
Хърватия.
На 6 ноември 2000 г. Съветът взе решение за включване в гаранцията, предоставена от Общността на ЕИБ, на заеми за проекти в
Съюзна република Югославия.
Решение 2005/47/ЕО преобразува мандата на средиземноморския регион, като изключва от него Кипър, Малта и Турция, които се
включват в мандата на съседните югоизточни държави.
Решение 2006/1016/ЕО предоставя гаранция от Общността на ЕИБ срещу загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани
извън Общността в следните страни кандидатки: Хърватия, Турция, бившата югославска република Македония и потенциални
кандидатки: Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия и Косово. Общият таван на предоставените бюджетни кредити за всички
страни съгласно Решение 2006/1016/ЕО е равен на 27 800 000 000 EUR и обхваща периода от 1 февруари 2007 г. до
31 декември 2013 г. с възможност за шестмесечно удължаване. Гаранцията на Общността е ограничена до 65 %. Това решение
беше заменено с Решение № 633/2009/ЕО.
Решение № 1080/2011/EС, влязло в сила на 30 октомври 2011 г., увеличи съвкупния размер на отпуснатите кредити и
предоставените гаранции по операциите на ЕИБ по финансиране от 25 800 000 000 EUR на 29 484 000 000 EUR (2 000 000 000
EUR за финансиране на операциите във връзка с изменението на климата и 1 684 000 000 EUR за засилване на рисковите операции
на ЕИБ).
С Решение № 466/2014/ЕС на ЕИБ бе предоставена гаранция на ЕС за обезпечаване на загуби по операции по финансиране в полза
на инвестиционни проекти, осъществявани извън Съюза (държави в процес на предприсъединяване; държави, обхванати от
европейската политика за съседство, и партньорски държави; Азия и Латинска Америка, Южна Африка) в периода 2014—2020 г.
Изменено е с Решение (EС) 2018/412. Максималната горна граница на операциите на ЕИБ за финансиране, както е посочено в
измененото Решение, не надхвърля 32 300 000 000 евро разбити на регионални тавани и на подтавани, както и на:
(a) максимална сума от 30 000 000 000 евро в рамките на общ мандат, от които 1 400 000 000 евро се заделят за проекти в
публичния сектор, насочени към дългосрочната икономическа устойчивост на бежанците и мигрантите, на приемащите общности,
на общностите на транзитно преминаване и на произход като стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията; и
(b) максимална сума от 2 300 000 000 евро в рамките на мандат за кредитиране на частния сектор за проекти, насочени към
дългосрочната икономическа устойчивост на бежанците и мигрантите, на приемащите общности, на общностите на транзитно
преминаване и на произход като стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията.
Размерът на гаранцията бе ограничен до 65 % от общия размер на неизплатените суми.
4.

Влияние върху бюджета
След влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 на Съвета от 31 октомври 1994 г. за създаване на Гаранционен фонд
за външни операции (ОВ L 293, 12.11.1994 г., стр. 1), впоследствие изменен от Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета
(OВ L 145,10.6.2009 г., стр. 10), изменен с Регламент (ЕС) 2018/409 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 76, 19.3.2018
г., стр. 1), всички неизплатени задължения се покриват от Фонда в рамките на наличните средства.
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По този начин влиянието върху бюджета е ограничено до:
— едно плащане на година за Гаранционния фонд или по изключение от Гаранционния фонд за поддържане на целева стойност
9 % от гарантираните операции,
— активиране на бюджетната гаранция при неизплатени задължения от длъжника.
Заемите за новите държави членки престават да бъдат външни дейности (вж. Регламент (ЕО, Евратом) № 2273/2004 от 22 декември
2004 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности
(ОВ L 396, 31.12.2004 г., стр. 28) и следователно вече се покриват пряко от бюджета на Съюза, а не от Гаранционния фонд.
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X.

ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРЕДОСТАВЕНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА СРЕЩУ ЗАГУБИ ПО
ЗАЕМИ ЗА ПРОЕКТИ В НЯКОИ СТРАНИ ОТ АЗИЯ И ЛАТИНСКА АМЕРИКА

1.

Правно основание
Решение 93/115/ЕИО на Съвета от 15 февруари 1993 г. за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна
банка срещу загуби по заеми за проекти от взаимен интерес в някои трети страни (ОВ L 45, 23.2.1993 г., стр. 27).
Решение 96/723/EО на Съвета от 12 декември 1996 г. относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби, произтичащи от заеми за проекти от взаимен интерес в страни в Латинска Америка и
Азия, с които Общността е сключила споразумения за сътрудничество (Аржентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста
Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Ел Салвадор, Уругвай и Венецуела; Бангладеш,
Бруней, Китай, Индия, Индонезия, Макао, Малайзия, Пакистан, Филипините, Сингапур, Шри Ланка, Тайланд и Виетнам)
(OВ L 329, 19.12.1996 г., стр. 45).
Решение 97/256/EО на Съвета от 14 април 1997 г. относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби, произтичащи от заеми за проекти, осъществявани извън Общността (страните от
Централна и Източна Европа, средиземноморските страни, Латинска Америка и Азия, Южноафриканската република, бивша
югославска република Македония и Босна и Херцеговина (OВ L 102, 19.4.1997 г., стр. 33).
Решение 2000/24/ЕО на Съвета от 22 декември 1999 г. относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби, произтичащи от заеми за проекти, осъществявани извън Общността (Централна и Източна
Европа, средиземноморските страни, Латинска Америка и Азия, Южноафриканската република) (ОВ L 9, 13.1.2000 г., стр. 24).
Решение 2005/47/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. за изменение на Решение 2000/24/EО с цел да се вземе предвид
разширяването на Европейския съюз и Европейската политика на съседски отношения (ОВ L 21, 25.1.2005 г., стр. 9).
Решение на Съвета 2006/1016/ЕО от 19 декември 2006 година за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността (ОВ L 414,
30.12.2006 г., стр. 95).
Решение № 633/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за предоставяне на гаранция от Общността на
Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността (OВ L 190,
22.7.2009 г., стр. 1).
Решение № 1080/2011/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011г. за предоставяне на гаранция от ЕС на
Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Съюза и за отмяна на
Решение № 633/2009/ЕО (OВ L 280, 27.10.2011 г., стр. 1).
Решение № 466/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на
Европейската инвестиционна банка а загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (OB L 135,
8.5.2014 г., стр. 1).
Решение (ЕС) 2018/412 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за
предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни
проекти извън Съюза (OB L 76, 19.3.2018 г., стр. 30).

2.

Гаранция от бюджета на Съюза
Решение 93/115/ЕИО беше основа на договор за гаранция между Европейската общност и Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ), подписан в Брюксел на 4 ноември 1993 г. и в Люксембург на 17 ноември 1993 г.

17.3.2021 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/1735

КОМИСИЯ
ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ — ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ,
ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА СЪЮЗА (С ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ)

Решение 96/723/ЕО беше основа на договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в Брюксел на 18 март 1997
г. и в Люксембург на 26 март 1997 г.
Решение 97/256/ЕО беше основа на договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в Брюксел на 25 юли 1997
г. и в Люксембург на 29 юли 1997 г.
Решение 2000/24/ЕО беше основа на договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в Брюксел на
19 юли 2000 г. и в Люксембург на 24 юли 2000 г.
Решение 2005/47/ЕО беше основа на потвърден и изменен договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в
Брюксел на 30 август 2005 г. и в Люксембург на 2 септември 2005 г., с който се установява гаранция, ограничена до 65 % от
общия размер на предоставените бюджетни кредити, плюс всички свързани с тях суми.
Решение 2006/1016/EО е основа на договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в Люксембург на 1 август
2007 г. и в Брюксел на 29 август 2007 г. и предоставящ гаранция, ограничена до 65 % от общия размер на предоставените
бюджетни кредити и гаранции, предвидени във връзка с операциите на ЕИБ по финансиране, минус възстановените суми, плюс
всички свързани с тях суми. Това решение беше заменено с Решение № 633/2009/ЕО.
Въз основа на Решение № 1080/2011/EС на 22 ноември 2011 г. в Люксембург и в Брюксел бе подписан договор за гаранция между
Европейския съюз и ЕИБ. Размерът на предоставената гаранция бе ограничен до 65 % от общия размер на предоставените бюджетни
кредити и гаранции, предвидени във връзка с операциите на ЕИБ по финансиране, минус възстановените суми, плюс всички
свързани с тях суми.
Решение 466/2014/ЕС бе основата за гаранционен договор между Европейския съюз и ЕИБ, подписан в Люксембург и Брюксел на
22 юли 2014 г. с който се установява гаранция, ограничена до 65 % от общия размер на усвоените бюджетни кредити и
предоставените във връзка с операциите на ЕИБ за финансиране гаранции, минус възстановените суми, плюс всички свързани с тях
суми.
Решение (ЕС) 2018/412 бе основата за гаранционен договор между Европейския съюз и ЕИБ, подписан в Люксембург и Брюксел на
3 октомври 2018 г., с който се установява гаранция, ограничена до 65 % от общия размер на усвоените бюджетни кредити и
предоставените във връзка с операциите на ЕИБ за финансиране гаранции, минус възстановените суми, плюс всички свързани с тях
суми.
3.

Описание
Съгласно Решение 93/115/ЕИО Съюзът гарантира, за всеки отделен случай, заемите, отпуснати от Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ) в трети държави, с които Европейският съюз е сключил споразумения за сътрудничество.
Решение 93/115/ЕИО определя общ лимит от 250 000 000 EUR годишно за период от три години.
На 12 декември 1996 г. Съветът предостави на ЕИБ 100-процентова гаранция на Общността за заеми за проекти от взаимен интерес
в някои трети страни (развиващите се страни в Азия и Латинска Америка), с които Общността е сключила споразумения за
сътрудничество. Общият таван на гаранцията възлиза на 275 000 000 EUR, които следва да бъдат отпуснати през 1996 г. (с
възможност за шестмесечно удължаване).
На 14 април 1997 г. Съветът взе решение за подновяване на гаранцията на Общността, предоставена на ЕИБ за заеми за проекти в
следните страни от Азия и Латинска Америка: Аржентина, Боливия, Бразилия, Венецуела, Гватемала, Еквадор, Колумбия, Коста
Рика, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Салвадор, Уругвай, Хондурас, Чили, Бангладеш, Бруней, Виетнам, Индия,
Индонезия, Китай, Макао, Малайзия, Монголия, Пакистан, Сингапур, Тайланд, Филипините и Шри Ланка. Гаранцията се
ограничава до 70 % от общия размер на предоставените бюджетни кредити, плюс всички свързани с тях суми. Общият таван на
предоставените бюджетни кредити е равен на 7 105 000 000 EUR, от които 900 000 000 EUR са за посочените по-горе страни от
Азия и Латинска Америка. Покрива се период от три години, считано от 31 януари 1997 г. (с възможност за шестмесечно
удължаване).
ЕИБ се приканва да се стреми да покрие търговския риск за 25 % от своите заеми с гаранции от недържавни средства.
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На 22 декември 1999 г. Съветът взе решение за подновяване на гаранцията на Общността, предоставена на ЕИБ за заеми за проекти
в следните страни от Азия и Латинска Америка: Аржентина, Боливия, Бразилия, Венецуела, Гватемала, Еквадор, Колумбия, Коста
Рика, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Салвадор, Уругвай, Хондурас, Чили, Бангладеш, Бруней, Виетнам, Индия,
Индонезия, Йемен, Китай, Лаос, Макао, Малайзия, Монголия, Непал, Пакистан, Сингапур, Тайланд, Филипините, Шри Ланка и
Южна Корея. Гаранцията се ограничава до 65 % от общия размер на предоставените бюджетни кредити, плюс всички свързани с
тях суми. Общият таван на предоставените бюджетни кредити за всички страни съгласно на Решение 2000/24/ЕО е равен на
19 460 000 000 EUR. Покрива се период от седем години, който започва на 1 февруари 2000 г. и приключва на 31 януари 2007
г. Тъй като при изтичането на този период заемите, отпуснати от ЕИБ, не достигнаха общите суми, посочени по-горе, периодът
автоматично се удължи с шест месеца.

ЕИБ се приканва да се стреми да покрие търговския риск за 30 % от своите заеми с гаранции от недържавни средства. Този процент
трябва да се увеличава винаги когато е възможно, доколкото го позволява пазарът.

Решение 2005/47/ЕО е основа на потвърден и изменен договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в
Брюксел на 30 август 2005 г. и в Люксембург на 2 септември 2005 г., с който се установява гаранция, ограничена до 65 % от
общия размер на предоставените бюджетни кредити, плюс всички свързани с тях суми.

Решение 2006/1016/ЕО предоставя гаранция от Общността на ЕИБ срещу загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани
извън Общността в следните страни от Латинска Америка: Аржентина, Боливия, Бразилия, Венецуела, Гватемала, Еквадор,
Колумбия, Коста Рика, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Салвадор, Уругвай, Хондурас, Чили и следните азиатски
страни: Афганистан ( *), Бангладеш, Бруней, Бутан (*), Виетнам, Индия, Индонезия, Ирак (*), Йемен, Камбоджа (*), Китай, Лаос,
Малайзия, Малдиви, Монголия, Непал, Пакистан, Филипините, Сингапур, Тайван (*), Тайланд, Шри Ланка, Южна Корея и страни
от Централна Азия: Казахстан (*), Киргизстан (*), Туркменистан (*), Узбекистан (*) [(*): Съветът трябва да реши дали държавата е
допустима]. Общият таван на предоставените бюджетни кредити за всички страни съгласно Решение 2006/1016/ЕО е равен на
27 800 000 000 EUR и обхваща периода от 1 февруари 2007 г. до 31 декември 2013 г. с възможност за шестмесечно удължаване.
Гаранцията на Общността е ограничена до 65 %. Това решение беше заменено с Решение № 633/2009/ЕО.

Решение № 1080/2011/EС, влязло в сила на 30 октомври 2011 г., увеличи съвкупния размер на отпуснатите кредити и предоставените
гаранции по операциите на ЕИБ по финансиране от 25 800 000 000 EUR на 29 484 000 000 EUR (2 000 000 000 EUR за
финансиране на операциите във връзка с изменението на климата и 1 684 000 000 EUR за засилване на рисковите операции на ЕИБ).

С Решение № 466/2014/ЕС на ЕИБ бе предоставена гаранция на ЕС за обезпечаване на загуби по операции по финансиране в полза
на инвестиционни проекти, осъществявани извън Съюза (държави в процес на предприсъединяване; държави, обхванати от
европейската политика за съседство, и партньорски държави; Азия и Латинска Америка, Южна Африка) в периода 2014—2020 г.
Изменено е с Решение (EС) 2018/412. Максималната горна граница на операциите на ЕИБ за финансиране, както е посочено в
измененото Решение, не надхвърля 32 300 000 000 евро разбити на регионални тавани и на подтавани, както и на:

(a) максимална сума от 30 000 000 000 евро в рамките на общ мандат, от които 1 400 000 000 евро се заделят за проекти в
публичния сектор, насочени към дългосрочната икономическа устойчивост на бежанците и мигрантите, на приемащите общности,
на общностите на транзитно преминаване и на произход като стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията; и

(b) максимална сума от 2 300 000 000 евро в рамките на мандат за кредитиране на частния сектор за проекти, насочени към
дългосрочната икономическа устойчивост на бежанците и мигрантите, на приемащите общности, на общностите на транзитно
преминаване и на произход като стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията.

Размерът на гаранцията бе ограничен до 65 % от общия размер на неизплатените суми.
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4.

Влияние върху бюджета
След влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 на Съвета от 31 октомври 1994 г. за създаване на Гаранционен фонд
за външни операции (ОВ L 293, 12.11.1994 г., стр. 1), впоследствие изменен от Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета
(OВ L 145,10.6.2009 г., стр. 10), изменен с Регламент (ЕС) 2018/409 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 76, 19.3.2018
г., стр. 1), всички неизплатени задължения се покриват от този фонд в рамките на наличните средства.
По този начин влиянието върху бюджета е ограничено до:
— едно плащане на година за Гаранционния фонд или по изключение от Гаранционния фонд за поддържане на целева стойност
9 % от гарантираните операции,
— активиране на бюджетната гаранция при неизплатени задължения от длъжника.
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XI.

ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРЕДОСТАВЕНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА СРЕЩУ ЗАГУБИ ПО
ЗАЕМИ ЗА ПРОЕКТИ В ЮЖЕН КАВКАЗ, РУСИЯ, БЕЛАРУС, МОЛДОВА И УКРАЙНА

1.

Правно основание
Решение 2001/777/EО на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби, произтичащи от специални заеми за избрани екологични проекти в басейна на Балтийско
море на Русия в рамките на Северното измерение (OВ L 292, 9.11.2001 г., стр. 41).
Решение 2005/48/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна
банка срещу загуби от заеми за определени видове проекти в Русия, Украйна, Република Молдова и Беларус (ОВ L 21, 25.1.2005 г.,
стр. 11). Считано от 31 декември 2006 г. и в съответствие с Решение C(2005)1499 на Комисията само Русия и Украйна отговарят на
условията по Решение 2005/48/ЕО.
Решение 2006/1016/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 година за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността (ОВ L 414,
30.12.2006 г., стр. 95).
Решение № 633/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за предоставяне на гаранция от Общността на
Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността (OВ L 190,
22.7.2009 г., стр. 1).
Решение № 1080/2011/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011г. за предоставяне на гаранция от ЕС на
Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Съюза и за отмяна на
Решение № 633/2009/ЕО (OВ L 280, 27.10.2011 г., стр. 1).
Решение № 466/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на
Европейската инвестиционна банка а загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (OB L 135,
8.5.2014 г., стр. 1).
Решение (ЕС) 2018/412 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за
предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни
проекти извън Съюза (OB L 76, 19.3.2018 г., стр. 30).

2.

Гаранция от бюджета на Съюза
Решение 2001/777/ЕО е основа на договор за гаранция между Европейската общност и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ),
подписан в Брюксел на 6 май 2002 г. и в Люксембург на 7 май 2002 г.
Решение 2005/48/ЕО е основа на договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ , подписан в Люксембург на 9 декември
2005 г. и в Брюксел на 21 декември 2005 г.
Решение 2006/1016/EО е основа на договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в Люксембург на 1 август
2007 г. и в Брюксел на 29 август 2007 г. и предоставящ гаранция, ограничена до 65 % от съвкупния размер на предоставените
кредити и гаранции, предвидени във връзка с операциите на ЕИБ по финансиране минус възстановените суми, плюс всички
свързани с тях суми. Това решение беше заменено с Решение № 633/2009/ЕО.
Въз основа на Решение № 1080/2011/EС на 22 ноември 2011 г. в Люксембург и в Брюксел бе подписан договор за гаранция между
Европейския съюз и ЕИБ. Размерът на предоставената гаранция бе ограничен до 65 % от общия размер на предоставените бюджетни
кредити и гаранции, предвидени във връзка с операциите на ЕИБ по финансиране, минус възстановените суми, плюс всички
свързани с тях суми.
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Въз основа на Решение № 466/2014/EС на 22 юли 2014 г. в Люксембург и в Брюксел бе подписан договор за гаранция между
Европейския съюз и ЕИБ. Размерът на предоставената гаранция бе ограничен до 65 % от общия размер на предоставените
бюджетни кредити и гаранции, предвидени във връзка с операциите на ЕИБ по финансиране, минус възстановените суми, плюс
всички свързани с тях суми.
Решение (ЕС) 2018/412 бе основата за гаранционен договор между Европейския съюз и ЕИБ, подписан в Люксембург и Брюксел на
3 октомври 2018 г., с който се установява гаранция, ограничена до 65 % от общия размер на усвоените бюджетни кредити и
предоставените във връзка с операциите на ЕИБ за финансиране гаранции, минус възстановените суми, плюс всички свързани с тях
суми.

3.

Описание
На 6 ноември 2001 г. Съветът взе решение за предоставяне на гаранция на Общността на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)
срещу загуби по специална дейност за отпускане на заеми за избрани проекти за околната среда в руската част на басейна на
Балтийско море в рамките на Северното измерение. Общият таван на тези кредити възлиза на 100 милиона евро. На ЕИБ се
предоставя извънредна 100-процентова гаранция на Общността.
На 22 декември 2004 г. Съветът взе решение за предоставяне на гаранция на Общността на ЕИБ срещу загуби по заеми за някои
видове проекти в Русия, Украйна, Молдова и Беларус. Общият таван на тези кредити възлиза на 500 000 000 EUR. На ЕИБ се
предоставя извънредна 100-процентова гаранция на Общността.
Решение 2005/48/ЕО е основа на договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в Брюксел на 21 декември
2005 г. и в Люксембург на 9 декември 2005 г., с който се установява 100-процентова гаранция.
Решението 2006/1016/ЕО предоставя гаранция от Общността на ЕИБ срещу загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани
извън Общността в следните страни от Източна Европа: Република Молдова, Украйна, Беларус (Съветът трябва да реши дали
държавата е допустима); в страните от Южен Кавказ: Армения, Азербайджан, Грузия и Русия. Общият таван на предоставените
бюджетни кредити за всички страни съгласно Решение 2006/1016/ЕО е равен на 27 800 000 000 EUR и обхваща периода от
1 февруари 2007 г. до 31 декември 2013 г. с възможност за шестмесечно удължаване. Гаранцията на Общността е ограничена до
65 %. Това решение беше заменено с Решение № 633/2009/ЕО.
Решение № 1080/2011/EС, влязло в сила на 30 октомври 2011 г., увеличи съвкупния размер на отпуснатите кредити и
предоставените гаранции по операциите на ЕИБ по финансиране от 25 800 000 000 EUR на 29 484 000 000 EUR (2 000 000 000
EUR за финансиране на операциите във връзка с изменението на климата и 1 684 000 000 EUR за засилване на рисковите операции
на ЕИБ).
С Решение № 466/2014/ЕС на ЕИБ бе предоставена гаранция на ЕС за обезпечаване на загуби по операции по финансиране в полза
на инвестиционни проекти, осъществявани извън Съюза (държави в процес на предприсъединяване; държави, обхванати от
европейската политика за съседство, и партньорски държави; Азия и Латинска Америка, Южна Африка) в периода 2014—2020 г.
Изменено е с Решение (EС) 2018/412. Максималната горна граница на операциите на ЕИБ за финансиране, както е посочено в
измененото Решение, не надхвърля 32 300 000 000 евро разбити на регионални тавани и на подтавани, както и на:
(a) максимална сума от 30 000 000 000 евро в рамките на общ мандат, от които 1 400 000 000 евро се заделят за проекти в
публичния сектор, насочени към дългосрочната икономическа устойчивост на бежанците и мигрантите, на приемащите общности,
на общностите на транзитно преминаване и на произход като стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията; и
(b) максимална сума от 2 300 000 000 евро в рамките на мандат за кредитиране на частния сектор за проекти, насочени към
дългосрочната икономическа устойчивост на бежанците и мигрантите, на приемащите общности, на общностите на транзитно
преминаване и на произход като стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията.
Размерът на гаранцията бе ограничен до 65 % от общия размер на неизплатените суми.
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4.

Влияние върху бюджета
След влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 на Съвета от 31 октомври 1994 г. за създаване на Гаранционен фонд
за външни операции (ОВ L 293, 12.11.1994 г., стр. 1), впоследствие изменен от Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета
(OВ L 145,10.6.2009 г., стр. 10), изменен с Регламент (ЕС) 2018/409 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 76, 19.3.2018
г., стр. 1), всички неизплатени задължения се покриват от Фонда в рамките на наличните средства.
По този начин влиянието върху бюджета е ограничено до:
— едно плащане на година за Гаранционния фонд, или по изключение от Гаранционния фонд, в размер на 9 % от гарантираните
операции,
— активиране на бюджетната гаранция при неизплатени задължения от длъжника.
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XII. ГАРАНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАЕМИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА НА ЮЖНА
АФРИКА
1.

Правно основание
Решение 95/207/EО на Съвета от 1 юни 1995 г. относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна
банка в случай на загуби, произтичащи от заеми за проекти в Южноафриканската република (OВ L 131, 15.6.1995 г., стр. 31).
Решение 97/256/EО на Съвета от 14 април 1997 г. относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби, произтичащи от заеми за проекти, осъществявани извън Общността (страните от
Централна и Източна Европа, средиземноморските страни, Латинска Америка и Азия, Южноафриканската република, бивша
югославска република Македония и Босна и Херцеговина (OВ L 102, 19.4.1997 г., стр. 33).
Решение 2000/24/ЕО на Съвета от 22 декември 1999 г. относно предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби, произтичащи от заеми за проекти, осъществявани извън Общността (Централна и Източна
Европа, средиземноморските страни, Латинска Америка и Азия, Южноафриканската република) (ОВ L 9, 13.1.2000 г., стр. 24).
Решение 2005/47/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. за изменение на Решение 2000/24/EО с цел да се вземе предвид
разширяването на Европейския съюз и Европейската политика на съседски отношения (ОВ L 21, 25.1.2005 г., стр. 9).
Решение 2006/1016/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 година за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската
инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността (ОВ L 414,
30.12.2006 г., стр. 95).
Решение № 633/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за предоставяне на гаранция от Общността на
Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността (OВ L 190,
22.7.2009 г., стр. 1).
Решение № 1080/2011/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011г. за предоставяне на гаранция от ЕС на
Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Съюза и за отмяна на
Решение № 633/2009/ЕО (OВ L 280, 27.10.2011 г., стр. 1).
Решение № 466/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на
Европейската инвестиционна банка а загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (OB L 135,
8.5.2014 г., стр. 1).
Решение (ЕС) 2018/412 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Решение № 466/2014/EU за
предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни
проекти извън Съюза (OB L 76, 19.3.2018 г., стр. 30).

2.

Гаранция от бюджета на Съюза
Решение 95/207/ЕО беше основа на договор за гаранция между Европейската общност и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ),
подписан в Брюксел на 4 октомври 1995 г. и в Люксембург на 16 октомври 1995 г.
Решение 97/256/ЕО беше основа на договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в Брюксел на 25 юли 1997
г. и в Люксембург на 29 юли 1997 г.
Решение 2000/24/ЕО беше основа на договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в Брюксел на
19 юли 2000 г. и в Люксембург на 24 юли 2000 г.
Решение 2006/1016/EО беше основа на договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в Люксембург на
1 август 2007 г. и в Брюксел на 29 август 2007 г. и предоставящ гаранция, ограничена до 65 % от съвкупния размер на
предоставените кредити и гаранции, предвидени във връзка с операциите на ЕИБ по финансиране минус възстановените суми, плюс
всички свързани с тях суми. Това решение беше заменено с Решение № 633/2009/ЕО.
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Въз основа на Решение № 1080/2011/EС на 22 ноември 2011 г. в Люксембург и в Брюксел бе подписан договор за гаранция между
Европейския съюз и ЕИБ. Размерът на предоставената гаранция бе ограничен до 65 % от общия размер на предоставените бюджетни
кредити и гаранции, предвидени във връзка с операциите на ЕИБ по финансиране, минус възстановените суми, плюс всички
свързани с тях суми.
Въз основа на Решение № 466/2014/EС на 22 юли 2014 г. в Люксембург и в Брюксел бе подписан договор за гаранция между
Европейския съюз и ЕИБ. Размерът на предоставената гаранция бе ограничен до 65 % от общия размер на предоставените
бюджетни кредити и гаранции, предвидени във връзка с операциите на ЕИБ по финансиране, минус възстановените суми, плюс
всички свързани с тях суми.
Решение (ЕС) 2018/412 бе основата за гаранционен договор между Европейския съюз и ЕИБ, подписан в Люксембург и Брюксел на
3 октомври 2018 г., с който се установява гаранция, ограничена до 65 % от общия размер на усвоените бюджетни кредити и
предоставените във връзка с операциите на ЕИБ за финансиране гаранции, минус възстановените суми, плюс всички свързани с тях
суми.

3.

Описание
В съответствие с разпоредбите на Решение 95/207/ЕО Съюзът ще гарантира заемите, отпуснати от Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ) на Южна Африка, до максимална обща стойност 300 000 000 EUR.
Бюджетната гаранция покрива всички аспекти на обслужването на дълга (изплащане на главницата, лихви и други разходи) във
връзка с тези заеми.
На 14 април 1997 г. Съветът взе решение за подновяване на гаранцията на Общността, предоставена на ЕИБ за заеми за проекти в
Южноафриканската република. Гаранцията се ограничава до 70 % от общия размер на предоставените бюджетни кредити, плюс
всички свързани с тях суми. Общият таван на предоставените бюджетни кредити е равен на 7 105 000 000 EUR, от които
375 000 000 EUR са за Южноафриканската република. Покрива се период от три години, считано от 1 юли 1997 г. (с възможност
за шестмесечно удължаване).
ЕИБ се приканва да се стреми да покрие търговския риск за 25 % от своите заеми с гаранции от недържавни средства.
На 22 декември 1999 г. Съветът взе решение за подновяване на гаранцията на Общността, предоставена на ЕИБ за заеми за проекти
в Южноафриканската република. Гаранцията се ограничава до 65 % от общия размер на предоставените бюджетни кредити, плюс
всички свързани с тях суми. Общият таван на предоставените бюджетни кредити за всички страни съгласно Решение 2000/24/ЕО е
равен на 19 460 000 000 EUR. Покрива се периода от 1 юли 2000 г. до 31 януари 2007 г. Тъй като при изтичането на този период
заемите, отпуснати от ЕИБ, не достигнаха общите суми, посочени по-горе, периодът автоматично се удължи с шест месеца.
ЕИБ се приканва да се стреми да покрие търговския риск за 30 % от своите заеми с гаранции от недържавни средства. Този процент
трябва да се увеличава винаги когато е възможно, доколкото го позволява пазарът.
Решение 2005/47/ЕО е основа на потвърден и изменен договор за гаранция между Европейската общност и ЕИБ, подписан в
Брюксел на 30 август 2005 г. и в Люксембург на 2 септември 2005 г., с който се установява гаранция, ограничена до 65 % от
общия размер на предоставените бюджетни кредити, плюс всички свързани с тях суми.
Решение 2006/1016/ЕО предоставя гаранция от Общността на ЕИБ срещу загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани
извън Общността. Общият таван на предоставените бюджетни кредити за всички страни съгласно Решение 2006/1016/ЕО е равен
на 27 800 000 000 EUR и обхваща периода от 1 февруари 2007 г. до 31 декември 2013 г. с възможност за шестмесечно
удължаване. Гаранцията на Общността е ограничена до 65 %. Това решение беше заменено с Решение № 633/2009/ЕО.
Решение № 1080/2011/EС, влязло в сила на 30 октомври 2011 г., увеличи съвкупния размер на отпуснатите кредити и предоставените
гаранции по операциите на ЕИБ по финансиране от 25 800 000 000 EUR на 29 484 000 000 EUR (2 000 000 000 EUR за
финансиране на операциите във връзка с изменението на климата и 1 684 000 000 EUR за засилване на рисковите операции на ЕИБ).
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С Решение № 466/2014/ЕС на ЕИБ бе предоставена гаранция на ЕС за обезпечаване на загуби по операции по финансиране в полза
на инвестиционни проекти, осъществявани извън Съюза (държави в процес на предприсъединяване; държави, обхванати от
европейската политика за съседство, и партньорски държави; Азия и Латинска Америка, Южна Африка) в периода 2014—2020 г.
Изменено е с Решение (EС) 2018/412. Максималната горна граница на операциите на ЕИБ за финансиране, както е посочено в
измененото Решение, не надхвърля 32 300 000 000 евро разбити на регионални тавани и на подтавани, както и на:
(a) максимална сума от 30 000 000 000 евро в рамките на общ мандат, от които 1 400 000 000 евро се заделят за проекти в
публичния сектор, насочени към дългосрочната икономическа устойчивост на бежанците и мигрантите, на приемащите общности,
на общностите на транзитно преминаване и на произход като стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията; и
(b) максимална сума от 2 300 000 000 евро в рамките на мандат за кредитиране на частния сектор за проекти, насочени към
дългосрочната икономическа устойчивост на бежанците и мигрантите, на приемащите общности, на общностите на транзитно
преминаване и на произход като стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията.
Размерът на гаранцията бе ограничен до 65 % от общия размер на неизплатените суми.
4.

Влияние върху бюджета
След влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 на Съвета от 31 октомври 1994 г. за създаване на Гаранционен фонд
за външни операции (ОВ L 293, 12.11.1994 г., стр. 1), впоследствие изменен от Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета
(OВ L 145,10.6.2009 г., стр. 10), изменен с Регламент (ЕС) 2018/409 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 76, 19.3.2018
г., стр. 1), всички неизплатени задължения се покриват от този фонд в рамките на наличните средства.
По този начин влиянието върху бюджета е ограничено до:
— едно плащане на година за Гаранционния фонд, или по изключение от Гаранционния фонд, в размер на 9 % от гарантираните
операции,
— активиране на бюджетната гаранция при неизплатени задължения от длъжника.
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XIII. ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ВРЕМЕННА ПОДКРЕПА С ЦЕЛ СМЕКЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ БЕЗРАБОТИЦА ПРИ
ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (SURE)
1.

Правно основание
Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 г. за създаване на Европейски инструмент за временна подкрепа с цел
смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19 (ОВ L 159,
20.5.2020 г., стр. 1).
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1342 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Кралство
Белгия съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства
вследствие на избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 4).
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1343 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Република
България съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства
вследствие на избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 10).
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1344 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Република
Кипър съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие
на избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 13).
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1345 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Чешката
република съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства
вследствие на избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 17).
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1346 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Република
Гърция съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства
вследствие на избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 21).
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1347 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Кралство
Испания съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства
вследствие на избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 24).
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1348 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Република
Хърватия съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства
вследствие на избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 28).
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1349 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Италианската
република съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства
вследствие на избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 31).
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1350 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Република
Литва съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие
на избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 35).
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1351 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Република
Латвия съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства
вследствие на избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 38).
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1352 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Република
Малта съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие
на избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 42).
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Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1353 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Република
Полша съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства
вследствие на избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 45).
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1354 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Португалската
република съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства
вследствие на избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 49).
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1355 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Румъния
съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на
избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 55).
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1356 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Република
Словения съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства
вследствие на избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 59).
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1357 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Словашката
република съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства
вследствие на избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 63).
2.

Описание
Съгласно член 122, параграф 1 от ДФЕС Съветът може да вземе решение — по предложение на Комисията и в дух на солидарност
между държавите членки — за приемане на подходящи мерки в отговор на социално-икономическото положение вследствие на
избухването на COVID-19.
В член 122, параграф 2 от ДФЕС се предвижда възможност Съветът да предоставя финансова помощ от Съюза на държава членка,
която изпитва затруднения или е сериозно застрашена от големи затруднения, причинени от извънредни обстоятелства извън
нейния контрол.
Със създаването на Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни
обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19 следва да се даде възможност на Съюза да вземе мерки в отговор на
кризата на трудовия пазар съгласувано, бързо и ефективно, както и в дух на солидарност между държавите членки, като по този
начин се облекчи въздействието върху заетостта за физическите лица и най-засегнатите икономически отрасли и се смекчат преките
последици от тези извънредни обстоятелства върху публичните разходи на държавите членки.
В член 220, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 (1)се посочва, че финансовата помощ от Съюза за държавите членки
може да бъде под формата на заем. Тези заеми следва да бъдат отпускани на държавите членки, когато пандемията от COVID-19 е
довела до внезапно и съществено увеличение, считано от 1 февруари 2020 г., на извършените и вероятни планирани публични
разходи в резултат на националните мерки. Тази дата осигурява еднакво отношение към всички държави членки и обезпечава
покритие на увеличението на техните извършени и вероятни планирани разходи във връзка с последиците за трудовите пазари на
държавите членки, независимо кога е избухнала COVID-19 във всяка отделна държава членка. Националните мерки, които се
считат за съобразени със съответните принципи на основните права, следва да бъдат пряко свързани със създаването или
удължаването на срока на действие на схемите за работа с намалено работно време и на подобни мерки, включително мерки за
самостоятелно заетите лица, или с някои свързани със здравето мерки. Схемите за работа с намалено работно време са публични
програми, които дават възможност при определени обстоятелства предприятия, изпитващи икономически затруднения, временно
да намалят работното време на своите служители, на които се предоставят публични компенсации за неотработените часове.
В член 5 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 г. се посочва, че максималният размер на финансовата помощ не
може да надвишава 100 000 000 000 EUR за всички държави членки.

(1) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет
на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС)
№ 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1).
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3.

Влияние върху бюджета
Избухването на COVID-19 оказа тежко вредно въздействие върху икономическата система на всяка държава членка. Затова е
необходимо колективно финансово участие от държавите членки под формата на гаранции за заемите от бюджета на Съюза. Такива
гаранции са нужни, за да може Съюзът да отпуска заеми с достатъчен размер на държавите членки с цел оказване на подкрепа на
трудовите пазари, които са изложени на най-силен натиск. За да се гарантира, че условното задължение, което произтича от тези
заеми, съответства на приложимата многогодишна финансова рамка и таваните за собствените ресурси, предоставените от
държавите членки гаранции следва да бъдат неотменими, безусловни и при поискване, а стабилността на системата следва да бъде
подсилена от допълнителни предпазни мерки. В съответствие с допълващата роля на тези гаранции и без да се засягат техният
неотменим и безусловен характер и плащането им при поискване, от Комисията се очаква, преди да поиска от държавите членки
плащане по гаранциите, да използва съществуващия марж под тавана на собствените ресурси за бюджетни кредити за плащания,
доколкото той се оценява като устойчив от Комисията, като се вземат предвид, inter alia, общите условни задължения на Съюза,
включително в рамките на механизма за подкрепа на платежния баланс, създаден с Регламент (EО) № 332/2002 (1). В съответното
искане за плащане по гаранциите Комисията следва да информира държавите членки за степента, в която е бил използван
съществуващият марж. Нуждата от гаранции, предоставени от държавите членки, може да бъде преразгледана, ако бъде постигнато
споразумение за преразглеждане на тавана на собствените ресурси.
Тъй като операциите по получаване и отпускане на заеми се извършват при еднакви условия, те оказват влияние върху бюджета,
само ако гаранцията се активира в случай на неизплатено задължение. Към 31 декември 2020 г. неизплатената главница по този
инструмент възлиза на 39 500 000 000 EUR.

(1) Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за
платежния баланс на държавите членки (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стp. 1).

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1747

КОМИСИЯ
ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ — ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ,
ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА СЪЮЗА (С ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ)

В.

ПРОГНОЗИ ЗА НОВИ ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ПРЕЗ 2021 Г. И 2022 Г.
Таблицата по-долу съдържа приблизителна информация за възможните нови операции по получаване и отпускане на заеми
(гарантирани от бюджета на Съюза) през 2021 г. и 2022 г.
Операции по получаване и отпускане на заеми през 2021 г. и 2022 г.
(в млн. евро)
Инструмент

2021 г.

2022 г.

A. Операции на Съюза и Евратом по получаване и отпускане на заеми с гаранция от
бюджета на Съюза
1. Макрофинансова помощ от Съюза за страни, които не са членки
Операции, за които е взето решение или са планирани:
Албания

180

Босна и Херцеговина

250

Грузия

75

Йордания

450

Косово

50

Молдова

50

Черна гора

30

Северна Македония

80

Тунис

600

Украйна IV

600
Междинна сума МФП

2 365

0

100

0

0

0

9 750 (*)

2 700 (**)

5. Подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE)

44 757

4 099

Междинна сума A

56 972

6 799

627

478

1 419

1 108

3. Азия и Латинска Америка

332

201

4. Южноафриканска република

11

3

Междинна сума Б

2 388

1 790

Всичко общо

59 360

8 589

2. Заеми в рамките на Евратом
3. Платежен баланс
4. Европейски механизъм за финансова стабилност (ЕМФС)

Б. Заеми от Европейската инвестиционна банка с гаранция от бюджета на Съюза
1. Държави в период преди присъединяване
2. Държави, обхванати от европейската политика за съседство и партньорство

(*) През 2021 г. се очакват операции за удължаване на срока до падежа за Португалия и Ирландия, като заеми в размер на 9,75 милиарда евро стават
дължими през юни (5 милиарда евро) и през септември (4,75 милиарда евро).
(**) През 2022 г. се очаква операция за удължаване на срока до падежа за Португалия, като 2,70 милиарда евро стават дължими през април.
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D. КАПИТАЛОВИ ОПЕРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГ
ТАБЛИЦА 1 — ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ — Капиталови операции и управление на отпуснатите средства (в млн. евро)
Инструмент и година на
отпускане

Равностойност
към датата на
отпускане

Първоначална
сума, платена до
31 декември
2020 г.

Неизплатена
сума към
31 декември
2020 г.

Възстановявания

2021 г.

Неизплатена сума към 31
декември

2022 г.

2021 г.

2022 г.

Лихва към 31 декември

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1. Евратом
1977 г.

95,3

23,2

1978 г.

70,8

45,3

1979 г.

151,6

43,6

1980 г.

183,5

74,3

1981 г.

360,4

245,3

1982 г.

354,6

249,5

1983 г.

366,9

369,8

1984 г.

183,7

207,1

1985 г.

208,3

179,3

1986 г.

575

445,8

1987 г.

209,6

329,8

2001 г.

40

40

2002 г.

40

40

2003 г.

25

25

2004 г.

65

65

2005 г.

215

2006 г.

4

4

215

57,6

20,6

19,0

37

18

0,04

0,03

0,01

51

51

16,7

4,2

4,2

13

8

0,01

0,01

0,01

2007 г.

39

39

2008 г.

15,8

15,8

2009 г.

6,9

6,9

2017 г.

50

50

50

50

50

0,4

0,4

0,4

2018 г.

50

50

50

50

50

0,4

0,4

0,4

3 357,4

2 810,7

178,3

149,5

126,3

1,1

0,9

0,8

2009 г.

7 200

7 200

2010 г.

2 850

2 850

200

200

5,8

5,8

5,8

2011 г.

1 350

1 350

11 400

11 400

200

200

5,8

5,8

5,8

Общо

28,8

0,2

23,2

2. Платежен
баланс

Общо

200

200

0

0
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ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА СЪЮЗА (С ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ)

Инструмент и година на
отпускане

Равностойност
към датата на
отпускане

Първоначална
сума, платена до
31 декември
2020 г.

Неизплатена
сума към
31 декември
2020 г.

Възстановявания

2021 г.

Неизплатена сума към 31
декември

2022 г.

2021 г.

2022 г.

Лихва към 31 декември

2021 г.

2022 г.

2023 г.

3. Макрофинан
сова помощ за
трети държави
и хранителна
помощ за
бившия
Съветски съюз
1990 г.

350

350

1991 г.

945

945

1992 г.

1 671

1 671

1993 г.

659

659

1994 г.

400

400

1995 г.

410

410

1996 г.

155

155

1997 г.

445

445

1998 г.

153

153

1999 г.

108

108

2000 г.

160

160

2001 г.

305

305

2002 г.

12

12

2003 г.

118

118

2004 г.

10

10

2005 г.

15

15

2006 г.

19

19

2009 г.

25

25

2011 г.

126

126

26,0

26

26

1,0

1,0

1,0

2012 г.

39

39

39

39

39

1,2

1,2

1,2

2013 г.

100

100

80

70

60

1,6

1,4

1,2

2014 г.

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

21,7

21,7

21,7

2015 г.

1 245

1 245

645

645

645

4,9

4,9

4,9

2016 г.

10

10

10

10

10

0,1

0,1

0,1

2017 г.

1 013

1 013

1 013

1 013

1 013

8,2

8,2

8,2

2018 г.

515

515

515

515

515

6,4

6,4

6,4

2019 г.

420

420

420

420

420

1,7

1,7

1,7

2020 г.

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

2,1

2,1

2,1

12 463

12 463

5 786,8

5 773,0

5 763,0

48,9

48,7

48,5

Общо

3,8

3,8

10

13,8

10

10,0
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КОМИСИЯ
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ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА СЪЮЗА (С ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ)

Инструмент и година на
отпускане

Равностойност
към датата на
отпускане

Първоначална
сума, платена до
31 декември
2020 г.

Неизплатена
сума към
31 декември
2020 г.

Възстановявания

2021 г.

Неизплатена сума към 31
декември

2022 г.

2021 г.

2022 г.

Лихва към 31 декември

2021 г.

2022 г.

2023 г.

4. ЕМФС
2011 г.

28 000

28 000

13 750

2012 г.

15 800

15 800

15 800

2014 г.

3 000

3 000

2015 г. (**)

5 000

2016 г. (***)
2018 г. (****)

9 750 (*)

4 000

4 000

423,8

120,0

120,0

15 800

13 100

489,9

489,9

415,6

3 000

3 000

3 000

54,3

54,3

54,3

5 000

5 000

5 000

5 000

56,3

56,3

56,3

4 750

4 750

4 750

4 750

4 750

37,5

37,5

37,5

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

38,3

38,3

38,3

39 500

39 500

39 500

39 500

39 500

23,9

25,0

25,0

39 500

39 500

39 500

39 500

39 500

23,92

25,0

25,0

2 700

5. SURE
2020 г.
Общо

0

0

(*)

За 2021 г. се очакват операции за удължаване на срока до падежа за Португалия и Ирландия, като заеми в размер на 9,75 милиарда евро стават
дължими през юни (5 милиарда евро) и през септември (4,75 милиарда евро). Общата непогасена сума за ЕМФС ще остане 46 800 милиона евро.

(**)

Заемът в размер на 5 000 000 000 EUR, сключен през 2015 г., съответства на удължаването и рефинансирането на заема от 2011 г. (вж. 1.4.1.
Технически бележки по таблиците).

(***) Изплащането на дължимата от Португалия през 2016 г. сума от 4 750 000 000 EUR е удължено, както е поискано.
(****) Заемът по ЕМФС за Ирландия в размер на 3 400 000 000 EUR, изплатен през март 2011 г. (дължим на 4 април 2018 г.) беше рефинансиран и
удължен. Още два заема по ЕМФС в размер на 500 000 000 EUR (Ирландия) и 600 000 000 EUR (Португалия), отпуснати през октомври 2011 г.
и дължими на 4 октомври 2018 г., бяха рефинансирани и удължени.
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ТАБЛИЦА 2 — ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ — Капиталови операции и управление на получените средства (в млн. евро)
Инструмент и година на
отпускане

Равностойност
към датата на
отпускане

Първоначална
сума, платена до
31 декември
2020 г.

Неизплатена
сума към
31 декември
2020 г.

Възстановявания

2021 г.

Неизплатена сума към 31
декември

2022 г.

2021 г.

2022 г.

Лихва към 31 декември

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1. Евратом
1977 г.

98,3

119,4

1978 г.

72,7

95,9

1979 г.

152,9

170,2

1980 г.

183,5

200,7

1981 г.

362,3

430,9

1982 г.

355,4

438,5

1983 г.

369,1

400,1

1984 г.

205

248,7

1985 г.

337,8

389,5

1986 г.

594,4

500,9

1987 г.

674,6

900,9

80

70,2

1994 г.

48,5

47,4

2001 г.

40

40

2002 г.

40

40

2003 г.

25

25

2004 г.

65

65

2005 г.

215

2006 г.

1988

4

4

215

57,6

20,6

19,0

37

18

0,04

0,03

0,01

51

51

16,7

4,2

4,2

13

8

0,01

0,01

0,01

2007 г.

39

39

2008 г.

15,8

15,8

2009 г.

6,9

6,9

2017 г.

50

50

50

50

50

0,4

0,4

0,4

2018 г.

50

50

50

50

50

0,4

0,4

0,4

4 132,2

4 611,0

178,3

149,5

126,3

1,1

0,9

0,8

2009 г.

7 200

7 200

2010 г.

2 850

2 850

200

200

5,8

5,8

5,8

2011 г.

1 350

1 350

11 400

11 400

200

200

5,8

5,8

5,8

Общо

28,8

0,2

23,2

2. Платежен
баланс

Общо

200

200

0

0
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КОМИСИЯ
ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ — ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ,
ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА СЪЮЗА (С ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ)

Инструмент и година на
отпускане

Равностойност
към датата на
отпускане

Първоначална
сума, платена до
31 декември
2020 г.

Неизплатена
сума към
31 декември
2020 г.

Възстановявания

2021 г.

Неизплатена сума към 31
декември

2022 г.

2021 г.

2022 г.

Лихва към 31 декември

2021 г.

2022 г.

2023 г.

3. Макрофинан
сова помощ за
трети държави
и хранителна
помощ за
бившия
Съветски съюз
1990 г.

350

350

1991 г.

945

945

1992 г.

1 671

1 671

1993 г.

659

659

1994 г.

400

400

1995 г.

410

410

1996 г.

155

155

1997 г.

445

195

1998 г.

153

403

1999 г.

108

108

2000 г.

160

160

2001 г.

80

80

2002 г.

12

12

2003 г.

78

78

2004 г.

10

10

2006 г.

19

19

2009 г.

25

25

2011 г.

126

126

26,0

26

26

1,0

1,0

1,0

2012 г.

39

39

39

39

39

1,2

1,2

1,2

2013 г.

100

100

80

70

60

1,6

1,4

1,2

2014 г.

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

21,7

21,7

21,7

2015 г.

1 245

1 245

645

645

645

4,9

4,9

4,9

2016 г.

10

10

10

10

10

0,1

0,1

0,1

2017 г.

1 013

1 013

1 013

1 013

1 013

8,2

8,2

8,2

2018 г.

515

515

515

515

515

6,4

6,4

6,4

2019 г.

420

420

420

420

420

1,7

1,7

1,7

2020 г.

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

2,1

2,1

2,1

12 183

12 183

5 786,8

5 773,0

5 763,0

48,9

48,7

48,5

Общо

3,8

3,8

10

13,8

10

10,0
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Инструмент и година на
отпускане

Равностойност
към датата на
отпускане

Първоначална
сума, платена до
31 декември
2020 г.

Неизплатена
сума към
31 декември
2020 г.

Възстановявания

2021 г.

Неизплатена сума към 31
декември

2022 г.

2021 г.

2022 г.

Лихва към 31 декември

2021 г.

2022 г.

2023 г.

4. ЕМФС
2011 г.

28 000

28 000

13 750

2012 г.

15 800

15 800

15 800

2014 г.

3 000

3 000

2015 г. (**)

5 000

2016 г. (***)
2018 г. (****)
Общо

9 750 (*)

4 000

4 000

423,8

120,0

120,0

15 800

13 100

489,9

489,9

415,6

3 000

3 000

3 000

54,3

54,3

54,3

5 000

5 000

5 000

5 000

56,3

56,3

56,3

4 750

4 750

4 750

4 750

4 750

37,5

37,5

37,5

28 000

28 000

13 750

9 750 (*)

4 000

4 000

423,8

120,0

120,0

61 050

61 050

46 800

9 750

46 800

46 800

1 099,9

796,1

721,9

39 500

39 500

39 500

39 500

39 500

23,9

25,0

25,0

39 500

39 500

39 500

39 500

39 500

23,92

25,0

25,0

2 700

2 700

5. SURE
2020 г.
Общо

0

0

(*)

За 2021 г. се очакват операции за удължаване на срока до падежа за Португалия и Ирландия, като заеми в размер на 9,75 милиарда евро стават
дължими през юни (5 милиарда евро) и през септември (4,75 милиарда евро). Общата непогасена сума за ЕМФС ще остане 46 800 милиона евро.

(**)

Заемът в размер на 5 000 000 000 EUR, сключен през 2015 г., съответства на удължаването и рефинансирането на заема от 2011 г. (вж. 1.4.1.
Технически бележки по таблиците).

(***) Изплащането на дължимата от Португалия през 2016 г. сума от 4 750 000 000 EUR е удължено, както е поискано.
(****) Заемът по ЕМФС за Ирландия в размер на 3 400 000 000 EUR, изплатен през март 2011 г. (дължим на 4 април 2018 г.) беше рефинансиран и
удължен. Още два заема по ЕМФС в размер на 500 000 000 EUR (Ирландия) и 600 000 000 EUR (Португалия), отпуснати през октомври 2011 г.
и дължими на 4 октомври 2018 г., бяха рефинансирани и удължени.

Технически бележки по таблиците

Валутен курс: сумите в колона 2 „Равностойност към датата на отпускане“ са конвертирани по курса, прилаган към датата на подписване.
По отношение на операциите по рефинансиране в таблица 1 са посочени първоначалната операция (напр. през 1979 г.) и подновената
операция (напр. през 1986 г.), като сумата за подновената операция е конвертирана по курса, валиден за първоначалната операция.
Произтичащото от това дублиране се отразява на годишните цифри, но е елиминирано в общата сума.

Всички други суми са конвертирани по курса за 31 декември 2020 г.

Колона 3 „Първоначална сума, платена до 31 декември 2020 г.“: по отношение на 1986 г. например, в тази колона се посочва натрупаната
обща сума от всички суми, получени до 31 декември 2020 г. по заеми, подписани през 1986 г. (таблица 1), включително
рефинансирането (което води до известно дублиране).

Колона 4 „Неизплатена сума към 31 декември 2020 г.“: тя съдържа нетни стойности без дублиране вследствие на операции по
рефинансиране. Тези стойности се получават, като от стойността в колона 3 се извади натрупаната обща сума на възстановяванията,
направени до 31 декември 2020 г., включително възстановяванията по отношение на операции по рефинансиране (тази обща сума не е
дадена в таблиците).
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Колона 7 = колона 4 – колона 5.
Макрофинансова помощ за 2011 г.: след споразумението за заем, подписано от Черна гора на 9 февруари 2010 г. съгласно Решение
2008/784/ЕО на Съвета от 2 октомври 2008 г. за определяне на самостоятелно задължение на Черна гора и пропорционално намаляване
на задължението на Сърбия във връзка с дългосрочните заеми, отпуснати от Общността на Държавния съюз на Сърбия и Черна гора
(бивша Съюзна република Югославия) съгласно решения 2001/549/ЕО и 2002/882/ЕО (ОВ L 269, 10.10.2008 г., стр. 8), заемите,
отпуснати първоначално на Сърбия и Черна гора през 2001 г., 2003 г. и 2005 г., бяха преподписани с нова начална дата през 2011 г. с
цел да бъде отчетено разделянето на държавите.
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КОМИСИЯ

Въведение в новата номенклатура след 2020 г.
Новите програми за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г., представени от Комисията в съобщенията от май
2018 г. (1)и 2020 г. (2), наложиха съществена промяна в начина на структуриране на бюджета. Комисията използва тази възможност, за да
направи бюджетната номенклатура по-ясна, по-информативна и по-добре съобразена с функциите и програмите по новата МФР.
От 2021 г. бюджетната номенклатура е структурирана по програмен клъстер (област на политиката), който съответства на
„предназначението“ по смисъла на член 47 от Финансовия регламент.
Първите 15 дяла съответстват на програмните клъстери във функции 1—6 от МФР, представени в предложенията за МФР за периода
2021—2027 г. от май 2018 г. и 2020 г. Дял 16 включва разходи извън годишните тавани, определени в МФР, главно специални
инструменти.
В рамките на тези първи 16 дяла структурата на главите е хармонизирана, както следва:
— Глава 01 групира разходите за подкрепа, финансирани от финансовите пакети на програмите, включени в дяла, както се изисква от
Финансовия регламент.
Разходите за подкрепа на всяка програма са класифицирани по статии (и допълнително разбити до равнище на позиции, където е
необходимо) съгласно последователността на оперативните глави.
Оперативните субсидии за изпълнителните агенции, които се начисляват към пакетите на делегираните им програми, са представени
под формата на стандартизирани позиции, които им позволяват да бъдат лесно идентифицирани в рамките на цялата номенклатура:
XX 01 XX 6X.
— Глави 02—07 (броят варира от един дял в друг) групират оперативните разходи за програмите, включени в дяла, с разбивка по статии
(и позиции), които съответстват на конкретните цели, определени в секторните правни основания.
— Глава 10 групира вноските на Съюза в децентрализираните агенции, включени в дяла.
— Глава 20 групира следните видове разходи:
— Статия 01 включва общите разходи на пилотните проекти по дяла;
— Статия 02 включва общите разходи за подготвителните действия по дяла;
— Статия 03 включва разходи, които не са част от програма, но за които съществува основен акт;
— Статия 04 включва разходите, свързани с действията, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните
правомощия, предоставени на Комисията.
Дял 20 включва административните разходи на Комисията, а дял 21 — пенсиите (на бивши служители и членове на всички институции
на Съюза) и на вноските за Европейските училища. Тези две дялове включват разходите по функция 7 от МФР „Европейска публична
администрация“.
На последно място, дял 30 представлява делът „Провизии“, предвиден в член 49 от Финансовия регламент.
Две взаимно допълващи се номенклатури
Основната номенклатура на Комисията се допълва от две номенклатури по приложения 1 и 2 от нейния раздел:
— в съответствие с член 65 от Финансовия регламент в приложение 1 се посочват по-подробно разходите за шестте служби (от O1 до
O6). Това приложение следва структура по служби, сходна на тази по дял 20 от основната номенклатура, при която общите разходи
за всяка служба се вписват в специални бюджетни редове (по глава 3);
(1) Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава – Многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г., (COM
(2018) 321, 2.5.2018 г., стр. 29).
(2) Бюджетът на ЕС осигурява ресурс за плана за възстановяването на Европа (COM (2020) 442, 27.5.2020 г., стр. 19).
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— Приложение 2 представя всеки отделен текущ пилотен проект и подготвително действие със следната стандартизирана структура:
— отделен дял за пилотните проекти „ПП“ и за подготвителните действия „ПД“;
— в рамките на всеки от тези два дяла — главите, съответстващи на програмния клъстер, от който се финансират пилотните проекти
и подготвителните действия. Общите разходи по глави в приложение 2 съответстват на размера на разходите, представени по
статии XX 20 01 и XX 20 02 от основната номенклатура съответно за пилотни проекти и подготвителни действия;
— в рамките на всяка глава статиите съответстват на бюджетната година, през която са били приети пилотните проекти и
подготвителните действия.
Таблици на съответствията
Описаната по-горе нова структура доведе до пълно изменение на съществуващата номенклатура за бюджета за 2020 г.
Таблиците по-долу представят за всяка от трите номенклатури (основна — пилотни проекти и подготвителни действия — служби)
съответствията на равнище бюджетни редове между бюджета за 2020 г. и проектобюджета за 2021 г. и в двете посоки.
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Таблица на съответствията, подредена в съответствие с номенклатурата от проектобюджета за 2021 г.
Основна структура

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

Научни изследвания и иновации
02 01 05 01
05 01 05 01
06 01 05 01
01 01 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи програма „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

01 01 01 02

Външен персонал, изпълняващ програма „Хоризонт Европа“ —
непреки научни изследвания

Прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

08 01 05 01
09 01 05 01
15 01 05 01
18 01 05 01
32 01 05 01
02 01 05 02
05 01 05 02
06 01 05 02
08 01 05 02
09 01 05 02
15 01 05 02
18 01 05 02
32 01 05 02
02 01 05 03
05 01 05 03
06 01 05 03
08 01 05 03
09 01 05 03
15 01 05 03
18 01 05 03
32 01 05 03
02 04 50 01
02 04 50 02
05 09 50 01
06 03 50 01
06 03 50 02
08 02 50 01
08 02 50 02
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

09 04 50 01
09 04 50 02
15 03 50 01
15 03 50 02
18 05 50 01
18 05 50 02
26 01 22 02
26 01 22 03
26 01 22 06
26 01 23 02
26 01 23 03
26 01 23 06
32 04 50 01
32 04 50 02
10 01 05 01

01 01 01 11

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи програма „Хоризонт Европа“ — преки
научни изследвания

Прехвърлено

10 01 05 02

01 01 01 12

Външен персонал, изпълняващ програма „Хоризонт Европа“ —
преки научни изследвания

Прехвърлено

01 01 01 13

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — преки
научни изследвания

Прехвърлено

01 01 01 13

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — преки
научни изследвания

Частично прехвърлено

08 01 06 01

01 01 01 61

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски
съвет — финансов принос от „Хоризонт Европа“ за приключване Прехвърлено
на предходни програми

08 01 06 02

01 01 01 62

Изпълнителна агенция за научни изследвания — финансов при
нос от „Хоризонт Европа“ за приключване на предходни про
Прехвърлено
грами

08 01 06 03

01 01 01 63

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия —
финансов принос от „Хоризонт Европа“ за приключване на
предходни програми

Прехвърлено

08 01 06 04

01 01 01 64

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи — финансов при
нос от „Хоризонт Европа“ за приключване на предходни про
грами

Прехвърлено

01 01 01 71

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски
съвет — принос от „Хоризонт Европа“

Ново

01 01 01 72

Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания —
финансов принос от „Хоризонт Европа“

Ново

10 01 05 03
10 01 05 04
26 01 22 02
26 01 22 03
26 01 22 06
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

01 01 01 73

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и
цифровизацията — финансов принос от „Хоризонт Европа“

01 01 01 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата
Ново
и околната среда — финансов принос от „Хоризонт Европа“

01 01 01 76

Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за
Ново
МСП — финансов принос от „Хоризонт Европа“

08 01 05 11

01 01 02 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи „Програмата на Евратом за научни изс
ледвания и обучение“ — непреки научни изследвания

08 01 05 12

01 01 02 02

Външен персонал, изпълняващ „Програмата на Евратом за
Прехвърлено
научни изследвания и обучение“ — непреки научни изследвания

08 01 05 13

Ново

Прехвърлено

Прехвърлено

08 03 50 01
08 03 50 02
01 01 02 03
26 01 22 02

Други разходи за управление за „Програмата на Евратом за
научни изследвания и обучение“ — непреки научни изследвания

Частично прехвърлено

26 01 22 03
26 01 22 06
10 01 05 11

01 01 02 11

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи „Програмата на Евратом за научни изс
ледвания и обучение“ — преки научни изследвания

Прехвърлено

10 01 05 12

01 01 02 12

Външен персонал, изпълняващ „Програмата на Евратом за
научни изследвания и обучение“ — преки научни изследвания

Прехвърлено

10 01 05 13
01 01 02 13

Други разходи за управление за „Програмата на Евратом за
научни изследвания и обучение“ — преки научни изследвания

Прехвърлено

10 01 05 14
26 01 22 02
01 01 02 13

Други разходи за управление за „Програмата на Евратом за
научни изследвания и обучение“ — преки научни изследвания

Частично прехвърлено

32 01 05 21

01 01 03 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи ITER

Прехвърлено

32 01 05 22

01 01 03 02

Външен персонал, изпълняващ ITER

Прехвърлено

26 01 22 03
26 01 22 06

32 01 05 23

Прехвърлено

26 01 22 02
26 01 22 03
26 01 23 02
01 01 03 03
26 01 23 03
26 01 23 06
32 05 50 01
32 05 50 02

Други разходи за управление за ITER
Частично прехвърлено
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

01 02 01 01

Европейски научноизследователски съвет

Ново

01 02 01 02

Действия „Мария Склодовска-Кюри“

Ново

01 02 01 03

Научноизследователски инфраструктури

Ново

01 02 02 10

Клъстер „Здравеопазване“

Ново

01 02 02 20

Клъстер „Култура, творчество и приобщаващо общество“

Ново

01 02 02 30

Клъстер „Гражданска сигурност за обществото“

Ново

01 02 02 31

Клъстер „Гражданска сигурност за обществото“ — Европейски
център за промишлени, технологични и изследователски екс
пертни познания в областта на киберсигурността

Ново

01 02 02 40

Клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо прос
транство“

Ново

01 02 02 41

Клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо прос
транство“ — Съвместно предприятие за европейски високо
производителни изчислителни технологии (EuroHPC)

Ново

01 02 02 50

Клъстер „Климат, енергия и мобилност“

Ново

01 02 02 60

Клъстер „Храни, биоикономика, природни ресурси, селско сто
панство и околна среда“

Ново

01 02 02 70

Преки действия на Съвместния изследователски център извън
ядрената област

Ново

01 02 03 01

Европейски съвет по иновациите

Ново

01 02 03 02

Европейски иновационни екосистеми

Ново

01 02 03 03

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Ново

01 02 04 01

Разширяване на участието и разпространяване на високите
научни постижения

Ново

01 02 04 02

Реформиране и засилване на европейската система за научни
изследвания и иновации

Ново

01 02 05

Хоризонтални оперативни дейности

Ново

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

02 04 02 02
02 04 02 03
02 04 03 01
02 04 51
02 04 52
02 04 53
06 03 07 31
06 03 07 32
06 03 07 33
06 03 07 34
06 03 51
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

08 02 01 01
08 02 01 02
08 02 01 03
08 02 02 01
08 02 02 03
08 02 03 04
08 02 03 05
08 02 03 06
08 02 04
08 02 05
08 02 06
08 02 07 31
08 02 07 32
08 02 07 33
08 02 07 34
08 02 07 35
08 02 07 36
08 02 07 37
08 02 07 38
08 02 08
08 02 51
08 02 52
09 04 01 01
09 04 01 02
09 04 03 01
09 04 03 02
09 04 03 03
09 04 07 31
09 04 07 32
09 04 07 33
09 04 07 34
09 04 51
09 04 52
09 04 53 01
09 04 53 02

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

10 02 01
10 02 50 01
10 02 50 02
10 02 51
10 02 52
15 03 01 01
15 03 05
15 03 51
18 05 03 01
18 05 51
32 04 51
32 04 52
32 04 54
02 04 02 01
02 04 50 01
02 04 50 02
05 09 03 01
05 09 50 01
06 03 03 01
06 03 50 01
06 03 50 02
08 02 02 02
08 02 03 01
08 02 03 02
08 02 03 03
08 02 50 01
08 02 50 02
09 04 02 01
09 04 50 01
09 04 50 02
15 03 50 01
15 03 50 02
18 05 50 01
18 05 50 02

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

32 04 03 01
32 04 50 01
32 04 50 02
01 03 01

Научни изследвания и разработки в областта на термоядрения
синтез

Ново

01 03 02

Ядрено делене, безопасност и радиационна защита (непреки
действия)

Ново

01 03 03

Преки действия на Съвместния изследователски център (JRC) в
ядрената област

Ново

01 03 99 01

Приключване на предишни програми на Евратом за научни изс
Прехвърлено
ледвания (преди 2021 г.)

01 03 99 01

Приключване на предишни програми на Евратом за научни изс
Частично прехвърлено
ледвания (преди 2021 г.)

01 04 01

Изграждане, работа и експлоатация на съоръженията на ITER —
Европейско съвместно предприятие за „ITER“ — и развитието на Ново
термоядрената енергия

01 04 99 01

Приключване на предишни дейности на ITER (преди 2021 г.)

Прехвърлено

01 04 99 01

Приключване на предишни дейности на ITER (преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

01 20 01

Пилотни проекти

Ново

01 20 02

Подготвителни действия

Ново

08 05 01

01 20 03 01

Изследователска програма за стомана

Прехвърлено

08 05 02

01 20 03 02

Изследователска програма за въглища

Прехвърлено

10 04 02

01 20 03 03

Предоставяне на услуги и извършване на работа от името на
външни органи — Съвместен изследователски център

Прехвърлено

10 04 03

01 20 03 04

Научно-техническа подкрепа на конкурентни начала за полити
Прехвърлено
ките на Съюза — Съвместен изследователски център

10 04 04 01

01 20 03 05

Експлоатация на реактора с висока плътност на потока (HFR) —
Прехвърлено
допълнителна изследователска програма за HFR

08 03 01 01
08 03 51
08 03 52
10 03 01
10 03 50 01
10 03 50 02
10 03 51
10 03 52
08 03 01 02
08 03 50 01
08 03 50 02

32 05 01 01
32 05 01 02
32 05 51
32 05 50 01
32 05 50 02
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

10 04 04 02

Проектобюджет за
2021 г.

01 20 99 01

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

Приключване на предишни допълнителни изследователски про
Прехвърлено
грами за HFR (преди 2020 г.)

Европейски стратегически инвестиции
02 01 10

Разходи за подкрепа на програмата „InvestEU“

Ново

06 01 04 01

02 01 21 01

Разходи за подкрепа на „Механизма за свързване на Европа –
транспорт“

Прехвърлено

06 01 06 01

02 01 21 64

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи — bинансов при
нос от „Механизъм за свързване на Европа“ за приключване на
предходни програми

Прехвърлено

02 01 21 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата
и околната среда — bинансов принос от „Механизъм за
Ново
свързване на Европа — Транспорт“

02 01 22 01

Разходи за подкрепа на „Механизма за свързване на Европа –
енергетика“

02 01 22 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата
и околната среда — Финансов принос от „Механизъм за
Ново
свързване на Европа — Енергетика“

02 01 23 01

Разходи за подкрепа на „Механизма за свързване на Европа –
Цифрови технологии“

02 01 23 73

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и
цифровизацията — финансов принос от „Механизъм за свързване Ново
на Европа — Цифрови технологии“

02 01 30 01

Разходи за подкрепа на „програмата „Цифрова Европа“

Прехвърлено

02 01 30 73

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и
цифровизацията — финансов принос от програмата „Цифрова
Европа“

Ново

02 01 40 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата
и околната среда — финансов принос от „Механизъм за финан Ново
сиране на енергията от възобновяеми източници“

02 02 01

Гаранция за фонда InvestEU

Ново

02 02 02

Гаранция на ЕС – от фонда InvestEU – провизиране на общия
фонд „Провизии“

Ново

02 02 03

Консултантски център InvestEU, портал InvestEU и съпътстващи
Ново
мерки

02 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на малките и
средните предприятия, включително Програмата за конкурен
тоспособност на предприятията и малките и средните пред
приятия (COSME) (преди 2021 г.) – финансови инструменти

02 02 99 02

Приключване на Програмата на Европейския съюз за заетост и
социални иновации (EaSI) (преди 2021 г.) – финансови инстру Частично прехвърлено
менти по ос „Микрофинансиране/социално предприемачество“

32 01 04 01

09 01 04 01

26 01 04 01

01 04 51
02 02 02

04 03 02 03

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

32 04 53

Действие

Прехвърлено

02 04 02 01
05 09 03 01
06 03 03 01
06 03 50 01
08 02 02 02

02 02 99 03

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.) – финансови инструменти

Частично прехвърлено

08 02 03 01
08 02 03 02
08 02 03 03
09 04 02 01
32 04 03 01
08 03 01 02

02 02 99 04

Приключване на предишни програми за научни изследвания на
Частично прехвърлено
Евратом (преди 2021 г.) - финансови инструменти

32 02 01 04

02 02 99 05

Приключване на предишни програми по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – енергетика“ (преди 2021 г.) –
финансови инструменти

02 02 99 06

Приключване на предишни програми по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – транспорт“ (преди 2021 г.) –
финансови инструменти

06 02 01 05
06 02 51

Прехвърлено
Прехвърлено
Частично прехвърлено

09 03 02

02 02 99 07

Приключване на предишни програми по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – ИКТ“ (преди 2021 г.) – финансови Прехвърлено
инструменти

15 04 01

02 02 99 08

Приключване на предишни действия и програми, свързани с
Частично прехвърлено
медии, култура и език (преди 2021 г.) – финансови инструменти

02 02 99 09

Приключване на предишни програми в областта на околната
среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.) – финан
сови инструменти

15 02 01 01

02 02 99 10

Приключване на предишни програми „Еразъм“ (преди 2021 г.) –
Частично прехвърлено
финансови инструменти

32 02 52

02 02 99 11

Приключване на предишни „Енергийни проекти за подпомагане
на икономическото възстановяване“ (2007—2013 г.) – финан Частично прехвърлено
сови инструменти

01 04 04

02 02 99 12

Приключване на „Европейски фонд за стратегически инвестиции
Прехвърлено
(ЕФСИ)“

02 03 01

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) — транспорт

Ново

02 03 02

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) – енергетика

Ново

02 03 03 01

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) – цифрови технологии Ново

07 02 02
34 02 01

Частично прехвърлено

34 02 02

01 04 05
01 04 06
01 04 07
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

02 03 03 02

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни
изчислителни технологии (EuroHPC)

02 03 99 01

Приключване на предишни дейности по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – Tранспорт“ (преди 2021 г.)

Действие

Ново

06 02 01 01
06 02 01 02
06 02 01 03

Прехвърлено

06 02 52
06 02 51

Частично прехвърлено

32 02 01 01
32 02 01 02
02 03 99 02

Приключване на предишни дейности по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – енергетика“ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

02 03 99 03

Приключване на предишни дейности по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – ИКТ“ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

32 02 52

02 03 99 04

Приключване на предишни „Енергийни проекти за подпомагане
Частично прехвърлено
на икономическото възстановяване“ (2007—2013 г.)

09 03 51 02

02 03 99 05

Приключване на програмата на Общността за насърчаване на
по-безопасното използване на интернет и на новите онлайн
технологии“ (2007—2013 г.)

Прехвърлено

02 04 01 10

Киберсигурност

Ново

02 04 01 11

Европейски център за промишлени, технологични и изследова
телски експертни познания в областта на киберсигурността

Ново

02 04 02 10

Високопроизводителни изчислителни технологии

Ново

02 04 02 11

Съвместно предприятие за високопроизводителни изчислителни
Ново
технологии (EuroHPC)

02 04 03

Изкуствен интелект

Ново

02 04 04

Умения

Ново

02 04 05 01

Внедряване

Ново

02 04 05 02

Внедряване/Оперативна съвместимост

Ново

02 04 99 01

Приключване на предишни програми в областта на решенията за
оперативна съвместимост за публичните администрации, пред Прехвърлено
приятията и гражданите (ISA) (преди 2021 г.)

09 03 05 31

02 04 99 02

Приключване на Съвместното предприятие за европейски висо
копроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC) по пре
Прехвърлено
дишната програма „Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) –
ИКТ“ (преди 2021 г.)

06 02 02

02 10 01

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) Прехвърлено

32 02 01 03
32 02 51
09 03 01
09 03 03
09 03 04
09 03 51 01

26 03 01
26 03 51

L 93/1768

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

06 02 03 01
02 10 02

Европейска агенция за морска безопасност (ЕАМБ)

Прехвърлено

06 02 04

02 10 03

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

Прехвърлено

09 02 03

02 10 04

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)

Прехвърлено

09 02 04

02 10 05

Орган на европейските регулатори в областта на електронните
съобщения (ОЕРЕС) – Служба

Прехвърлено

32 02 10

02 10 06

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регула
Прехвърлено
торите на енергия (ACER)

02 20 01

Пилотни проекти

Ново

02 20 02

Подготвителни действия

Ново

01 04 01 01

02 20 03 01

Европейски инвестиционен фонд - обезпечаване на изплатени
акции от записания капитал

Прехвърлено

01 04 01 02

02 20 03 02

Европейски инвестиционен фонд - изискуема част от записания
Прехвърлено
капитал

01 04 02

02 20 03 03

Ядрена безопасност – сътрудничество с Европейската инвести
ционна банка

02 20 03 04

Механизъм на Съюза за финансиране на енергията от възобнов
Ново
яеми източници

02 20 04 01

Дейности за подкрепа на европейската транспортна политика,
транспортната сигурност и правата на пътниците, включително
комуникационни дейности

Прехвърлено

02 20 04 02

Дейности за подкрепа на европейската енергийна политика и
вътрешния енергиен пазар

Прехвърлено

02 20 04 03

Определяне и изпълнение на политиката на Съюза в областта на
Прехвърлено
електронните комуникации

03 01 01 01

Разходи за подкрепа за Програмата за единния пазар

Прехвърлено

03 01 01 63

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия —
Финансов принос от Програмата за единния пазар за
приключване на предходни програми

Прехвърлено

03 01 01 66

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селс
кото стопанство и храните — Финансов принос от Програмата за Прехвърлено
единния пазар за приключване на предходни програми

03 01 01 66

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селс
кото стопанство и храните — Финансов принос от Програмата за Частично прехвърлено
единния пазар за приключване на предходни програми

06 02 03 02

06 02 05
06 02 06
32 02 02
32 02 03
09 02 01

Прехвърлено

Единен пазар
02 01 04 01
02 01 04 02
17 01 04 03
29 01 04 01
33 01 04 03
02 01 06 01
17 01 06 03
33 01 06 01
02 01 06 01
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

03 01 01 73

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и
цифровизацията — Финансов принос от Програмата за единния Ново
пазар

03 01 01 76

Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за
Ново
МСП — Финансов принос от Програмата за единния пазар

14 01 04 02

03 01 02

Разходи за подкрепа на „Фискалис“

Прехвърлено

14 01 04 01

03 01 03

Разходи за подкрепа за „Митници“

Прехвърлено

03 02 01 01

Функциониране и развитие на вътрешния пазар за стоки и
услуги

Ново

03 02 01 02

Механизми за управление на вътрешния пазар

Ново

03 02 01 03

Подкрепа за регулаторната работа в областта на данъчното
облагане и митническия съюз — Осъществяване и развитие на
вътрешния пазар

Ново

03 02 01 04

Дружествено право

Ново

03 02 01 05

Политика в областта на конкуренцията за по-силен Съюз в ерата
Ново
на цифровите технологии

03 02 01 06

Осъществяване и развитие на единния пазар на финансови
услуги

Ново

03 02 01 07

Пазарен надзор

Ново

03 02 02

Подобряване на конкурентоспособността на предприятията,
по-специално на МСП, и подкрепа за достъпа им до пазари

Ново

03 02 03 01

Европейска стандартизация

Ново

03 02 03 02

Международни стандарти за финансово отчитане и одит

Ново

03 02 04 01

Осигуряване на високо равнище на защита на потребителите и
безопасност на продуктите

Ново

03 02 04 02

Участие на крайните ползватели в изготвянето на политиката в
областта на финансовите услуги

Ново

03 02 05

Изготвяне и разпространение на висококачествена статистика за
Ново
Европа

03 02 06

Допринасяне за високо ниво на защита на здравето и благосъс
Ново
тоянието на хората, животните и растенията

03 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на малките и
средните предприятия, включително „Програмата за конкурен
тоспособност на предприятията и малките и средните пред
приятия (COSME)“ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

03 02 99 02

Приключване на предишни мерки в областите безопасност на
храните и фуражите, здраве на животните, хуманно отношение
към животните и здраве на растенията (преди 2021 г.)

Прехвърлено

02 02 01
02 02 51
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 51
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

33 04 01

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

03 02 99 03

Приключване на предишни дейности и програми в областта на
потребителите (преди 2021 г.)

03 02 99 04

Приключване на предишни програми, свързани със стандартиза
цията, финансовото отчитане и финансовите услуги, одита и
Прехвърлено
статистиката (преди 2021 г.)

03 02 99 05

Приключване на предишни дейности в областта на вътрешния
пазар и финансовите услуги (преди 2021 г.)

03 02 99 06

Приключване на предишни програми, свързани с дружественото
Прехвърлено
право (преди 2021 г.)

03 03 01

Предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всички други
Ново
незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на ЕС

03 03 02

Подкрепа за докладването на нередности, включително на
измами

Ново

03 03 03

Предоставяне на финансиране за действия, извършвани в съот
ветствие с Регламент 515/97

Ново

03 03 99 01

Приключване на предишни действия в областта на борбата с
измамите (преди 2021 г.)

Прехвърлено

03 04 01

Сътрудничество в областта на данъчното облагане ( „Фискалис“) Ново

03 04 99 01

Приключване на предишни програми в областта на данъчното
облагане (преди 2021 г.)

Прехвърлено

03 05 01

Сътрудничество в областта на митниците ( „Митници“)

Ново

03 05 99 01

Приключване на предишни програми в областта на митниците
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

02 03 03

03 10 01 01

Европейска агенция по химикали — законодателство в областта
Прехвърлено
на химикалите

17 04 07

03 10 01 02

Европейска агенция по химикали — Дейности в областта на
законодателството за биоцидите

Прехвърлено

12 02 04

03 10 02

Европейски банков орган (ЕБО)

Прехвърлено

12 02 05

03 10 03

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване (EIOPA)

Прехвърлено

12 02 06

03 10 04

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Прехвърлено

33 04 51

Прехвърлено

02 03 02 01
02 03 02 02
12 02 03
12 02 08
29 02 01
29 02 51
02 03 01
02 03 04
12 02 01

Прехвърлено

14 04 01
33 02 03 01

24 02 01
24 02 51
24 04 01

14 03 01

14 02 01
14 02 51
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

26 02 01

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

03 20 01

Пилотни проекти

Ново

03 20 02

Подготвителни действия

Ново

03 20 03 01

Процедури за възлагане и публикуване на обществени поръчки
за доставки, строителство и услуги

Прехвърлено

04 01 01

Разходи за подкрепа за „Космическа програма на Съюза“

Прехвърлено

04 02 01

„Галилео“ / EGNOS

Ново

04 02 02

„Коперник“

Ново

04 02 03

GOVSATCOM/SSA

Ново

04 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на спътниковата
Прехвърлено
навигация (преди 2021 г.)

04 02 99 02

Приключване на програма „Коперник“ (2014—2020 г.)

Прехвърлено

04 10 01

Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Прехвърлено

04 20 01

Пилотни проекти

Ново

Космическо пространство
02 01 04 03
02 01 04 04

02 05 01
02 05 02
02 05 51
02 06 01
02 06 02
02 05 11

Регионално развитие и сближаване
05 01 01 01

Разходи за подкрепа за „Европейския фонд за регионално разви
Прехвърлено
тие“

05 01 01 76

Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за
МСП — Финансов принос от програмата „Междурегионални
Ново
иновационни инвестиции“

13 01 04 03

05 01 02 01

Разходи за подкрепа за „Кохезионния фонд“

06 01 06 03

05 01 02 64

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи — Финансов при
нос от „Кохезионен фонд“ за приключване на предходни про
Прехвърлено
грами

05 01 02 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата
Ново
и околната среда — Финансов принос от „Кохезионен фонд“

05 01 03

Разходи за подкрепа за „Подкрепата за общността на кипърските
Прехвърлено
турци“

05 02 01

ЕФРР — Оперативни разходи

Ново

05 02 02

ЕФРР — Оперативна техническа помощ

Ново

05 02 03

Европейска инициатива за градовете

Ново

05 02 04

Фонд за справедлив преход (ФСП) — Принос от „Европейския
фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

Ново

05 02 05 01

ЕФРР — Оперативни разходи — Финансиране по REACT-EU

Ново

13 01 04 01

13 01 04 02

Прехвърлено
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

05 02 05 02

ЕФРР — Оперативна техническа помощ — Финансиране по
REACT-EU

Ново

05 02 99 01

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — Оперативни разходи (преди 2021 г.)

Прехвърлено

05 02 99 02

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — Оперативна техническа помощ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

13 03 65 02

05 02 99 03

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — статия 25 — статия 11 (преди 2021 г.)

Прехвърлено

13 03 66

05 02 99 04

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — Иновативни действия в сферата на устойчивото
градско развитие (преди 2021 г.)

Прехвърлено

05 03 01

Кохезионен фонд (КФ) — Оперативни разходи

Ново

05 03 02

Кохезионен фонд (КФ) — Оперативна техническа помощ

Ново

05 03 03

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) — Транспорт — Раз
пределени средства по Кохезионния фонд (КФ)

Ново

13 03 01
13 03 02
13 03 03
13 03 04
13 03 05
13 03 06
13 03 07
13 03 13
13 03 16
13 03 17
13 03 18
13 03 19
13 03 60
13 03 61
13 03 62
13 03 63
13 03 64 01
13 05 03 01
13 05 63 01
22 04 03 02
22 04 52
13 03 20
13 03 31
13 03 65 01
13 03 67
13 03 68

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1773
КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

13 04 01
05 03 99 01

Приключване на „Кохезионния фонд (КФ)“ — Оперативни
разходи (преди 2021 г.)

Прехвърлено

13 04 61 01

05 03 99 02

Приключване на „Кохезионния фонд (КФ)“ — Оперативна
техническа помощ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

06 02 01 04

05 03 99 03

Приключване на „Механизма за свързване на Европа (МСЕ)“ —
Разпределени средства по Кохезионния фонд (КФ) (2014—2020 Прехвърлено
г.)

13 04 61 02

05 03 99 04

Приключване на „Кохезионния фонд (КФ)“ — статия 25 —
статия 11 (преди 2021 г.)

05 04 01

Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие
Ново
на общността на кипърските турци

05 04 99 01

Приключване на предоставяната по-рано финансова подкрепа за
насърчаване на икономическото развитие на общността на
Прехвърлено
кипърските турци (преди 2021 г.)

05 20 01

Пилотни проекти

Ново

05 20 02

Подготвителни действия

Ново

05 20 99 01

Приключване на предишни дейности, свързани с
Международния фонд за Ирландия

Прехвърлено

06 01 01

Разходи за подкрепа за Механизма за възстановяване и устой
чивост (включително инструмент за техническа подкрепа)

Прехвърлено

06 01 02

Разходи за подкрепа за защита на еврото срещу фалшифициране Ново

06 01 03

Разходи за подкрепа за Инструмента на Европейския съюз за
възстановяване (EURI)

Ново

06 01 04

Разходи за подкрепа за Механизма за гражданска защита на
Съюза (rescEU)

Ново

17 01 04 02

06 01 05 01

Разходи за подкрепа за програмата EU4Health

Прехвърлено

17 01 06 02

06 01 05 66

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селс
кото стопанство и храните — финансов принос от програмата Прехвърлено
EU4Health за приключване на предходни програми

06 01 05 73

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и
цифровизацията — финансов принос от програмата EU4Health

Ново

06 01 06

Разходи за подкрепа за спешна подкрепа в рамките на Съюза

Прехвърлено

06 02 01

Механизъм за възстановяване и устойчивост — безвъзмездни
средства

Ново

06 02 02

Инструмент за техническа подкрепа

Ново

13 04 02
13 04 60

13 07 01

13 03 12

Прехвърлено

Възстановяване и устойчивост
13 01 04 04

18 01 04 05
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

06 02 99 01

Приключване на Програмата за подкрепа на структурните
реформи за периода — оперативна техническа помощ, прехвър
лена от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Евро Прехвърлено
пейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионен фонд (КФ) (преди
2021 г.)

06 02 99 02

Приключване на Програмата за подкрепа на структурните
реформи за периода — оперативна техническа помощ, прехвър
Прехвърлено
лена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) (преди 2021 г.)

06 03 01

Защита на еврото срещу фалшифициране

Ново

06 03 99 01

Приключване на Програмата за обмен, помощ и обучение за
защита на еврото срещу фалшифициране (програмата „Перикъл
2020“) (2014—2020 г.)

Прехвърлено

06 04 01

Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (EURI) —
периодични плащания по купона и възстановяване при падеж

Ново

06 05 01

Механизъм за гражданска защита на Съюза (rescEU)

Ново

06 05 99 01

Приключване на предишни програми и дейности в областта на
гражданската защита в рамките на Съюза (преди 2021 г.)

Прехвърлено

06 05 99 02

Приключване на предишни програми и дейности в областта на
гражданската защита в рамките на Съюза (преди 2021 г.)

Прехвърлено

06 06 01

Програма EU4Health

Ново

06 06 99 01

Приключване на програмите за обществено здравеопазване
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

18 07 01

06 07 01

Спешна подкрепа в рамките на Съюза

Прехвърлено

17 03 10

06 10 01

Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията Прехвърлено

17 03 11

06 10 02

Европейски орган за безопасност на храните

Прехвърлено

17 03 12 01

06 10 03 01

Вноска на Съюза за Европейската агенция по лекарствата

Прехвърлено

17 03 12 02

06 10 03 02

Специална вноска за „лекарствата сираци“

Прехвърлено

06 20 01

Пилотни проекти

Ново

06 20 02

Подготвителни действия

Ново

06 20 04 01

Координация, надзор и комуникация, свързани с икономическия
Частично прехвърлено
и паричен съюз, включително еврото

13 08 01

13 08 02

01 02 04

23 03 01 01
23 03 01 03
23 03 02 01
23 03 51
23 03 01 02
23 03 02 02

17 03 01
17 03 51

01 02 01
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

Инвестиране в хората, социалното сближаване и ценностите
04 01 04 01
07 01 01 01

Разходи за подкрепа за „Европейски социален фонд+ - Споделено
Прехвърлено
управление“

04 01 04 02

07 01 01 02

Разходи за подкрепа за „Заетост и социални иновации“

Прехвърлено

15 01 04 01

07 01 02 01

Разходи за подкрепа за „Еразъм+“

Прехвърлено

15 01 06 01

07 01 02 65

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура —
финансов принос от „Еразъм+“ за приключване на предишни
Прехвърлено
програми

07 01 02 75

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура —
финансов принос от „Еразъм+“

Ново

07 01 03 01

Разходи за подкрепа за „Европейски корпус за солидарност“

Прехвърлено

07 01 03 65

Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура
— финансов принос от „Европейски корпус за солидарност“ за Прехвърлено
приключване на предишни програми

07 01 03 75

Европейската изпълнителна агенция за образование и култура —
Ново
финансов принос от „Европейски корпус за солидарност“

07 01 04 01

Разходи за подкрепа за „Творческа Европа“

07 01 04 65

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура —
финансов принос от „Творческа Европа“ за приключване на
Прехвърлено
предишни програми

07 01 04 75

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура —
финансов принос от „Творческа Европа“

Ново

07 01 05 01

Разходи за подкрепа за „Права и ценности“

Прехвърлено

07 01 05 65

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура —
финансов принос от „Права и ценности“ за приключване на
Прехвърлено
предишни програми

07 01 05 75

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура —
финансов принос от „Права и ценности“

Ново

07 01 06

Разходи за подкрепа за „Правосъдие“

Прехвърлено

07 02 01

Направление на ЕСФ+ под споделено управление - Оперативни
разходи

Ново

07 02 02

Направление на ЕСФ+ под споделено управление - Оперативна
техническа помощ

Ново

07 02 03

Фонд за справедлив преход (ФСП) - Принос от „Европейски
социален фонд+ (ЕСФ+)“

Ново

07 02 04

ЕСФ+ - Направление „Заетост и социални иновации“

Ново

04 01 04 05

15 01 04 03
15 01 06 03
23 01 06 01

09 01 04 02
Прехвърлено

15 01 04 02

15 01 06 02

18 01 04 03
33 01 04 01

18 01 06 01

33 01 04 02
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КОМИСИЯ
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

07 02 05 01

ЕСФ - Оперативни разходи - Финансиране по REACT-EU

Ново

07 02 05 02

ЕСФ - Оперативна техническа помощ - Финансиране по REAC
Ново
T-EU

07 02 06 01

ФЕПНЛ - Оперативни разходи - Финансиране по REACT-EU

Ново

07 02 06 02

ФЕПНЛ - Оперативна техническа помощ - Финансиране по
REACT-EU

Ново

07 02 99 01

Приключване на „Европейски социален фонд (ЕСФ)“ - Опера
тивни разходи (преди 2021 г.)

Прехвърлено

07 02 99 02

Приключване на „Европейски социален фонд (ЕСФ)“ - Опера
тивна техническа помощ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

07 02 99 03

Приключване на „Инициатива за младежка заетост“ (2014—
2020 г.)

Прехвърлено

07 02 99 04

Приключване на „Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица (ФЕПНЛ)“ (2014—2020 г.)

Прехвърлено

07 02 99 05

Приключване на програмата „Заетост и социални иновации
(ЗСИ)“ и на други свързани с нея предишни дейности (преди
2021 г.)

Прехвърлено

04 02 01
04 02 02
04 02 03
04 02 04
04 02 05
04 02 06
04 02 07
04 02 08
04 02 09
04 02 17
04 02 18
04 02 19
04 02 60
04 02 61
04 02 62
04 02 10
04 02 11
04 02 20
04 02 63 01
04 02 65
04 02 64
04 06 01
04 06 02
04 03 02 01
04 03 02 02
04 03 51
04 03 52
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КОМИСИЯ
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

04 03 53
04 03 02 03
04 02 63 02

Частично прехвърлено
07 02 99 06

Приключване на „Европейски социален фонд (ЕСФ)“ - Член 25
(преди 2021 г.)

07 03 01 01

Насърчаване на мобилността с учебна цел за граждани, както и
сътрудничеството, приобщаването, високите постижения,
творчеството и иновациите на равнището на организациите и
Ново
политиките в областта на образованието и обучението – Непряко
управление

07 03 01 02

Насърчаване на мобилността с учебна цел за граждани, както и
сътрудничеството, приобщаването, високите постижения,
творчеството и иновациите на равнището на организациите и
Ново
политиките в областта на образованието и обучението – Пряко
управление

07 03 02

Насърчаване на мобилността с цел неформално учене и актив
ното участие сред младите хора, както и сътрудничеството,
приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на
организациите и политиките в областта на младежта

07 03 03

Насърчаване на мобилността с учебна цел на спортни треньори и
спортен персонал, както и сътрудничеството, приобщаването,
Ново
творчеството и иновациите на равнището на спортните органи
зации и политиките в областта на спорта

07 03 99 01

Приключване на предишни програми „Еразъм“ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

Ново

15 02 01 02
15 02 02
15 02 03

Прехвърлено

15 02 51
15 02 53
15 02 01 01

Частично прехвърлено
07 04 01

Европейски корпус за солидарност

Ново

15 05 01

07 04 99 01

Приключване на „Европейски корпус за солидарност“ (2018—
2020 г.)

Прехвърлено

23 04 01

07 04 99 02

Приключване на „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ Укрепване на способността на Съюза за реагиране при
хуманитарни кризи“ (2014—2020 г.)

Прехвърлено

07 05 01

„Култура“

Ново

07 05 02

„МЕДИА“

Ново

07 05 03

„Междусекторно направление“

Ново

07 05 99 01

Приключване на предишни действия и програми, свързани с
МЕДИА, културата и езиците (преди 2021 г.)

09 05 01
09 05 51
15 04 02

Прехвърлено

15 04 51
15 04 01

Частично прехвърлено
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

07 05 99 02

Приключване на предишни мерки във връзка с цифровото
съдържание, аудио-визуалната индустрия и други медии (2014
—2020 г.)

Прехвърлено

07 06 01

Насърчаване на равенството и правата

Ново

07 06 02

Насърчаване на ангажираността и участието на гражданите в
демократичния живот на Съюза

Ново

07 06 03

„Дафне“

Ново

07 06 04

Защита и утвърждаване на ценностите на Съюза

Ново

07 06 99 01

Приключване на предишни програми и инициативи „Европа за
гражданите“ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

07 06 99 02

Приключване на предишни действия в областта на правата,
гражданството и равенството (преди 2021 г.)

Прехвърлено

07 07 01

Насърчаване на съдебното сътрудничество

Ново

07 07 02

Подкрепа за съдебното обучение

Ново

07 07 03

Насърчаване на реалния достъп до правосъдие

Ново

07 07 99 01

Приключване на предишни програми и действия в областта на
програмата „Правосъдие“ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

04 03 11

07 10 01

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и
труд

Прехвърлено

04 03 12

07 10 02

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Прехвърлено

04 03 13

07 10 03

Европейски център за развитие на професионалното обучение
(Cedefop)

Прехвърлено

33 02 06

07 10 04

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Прехвърлено

33 02 07

07 10 05

Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Прехвърлено

04 03 14

07 10 06

Европейска фондация за обучение (ETF)

Прехвърлено

33 03 04

07 10 07

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на
наказателното правосъдие (Евроюст)

Прехвърлено

33 03 05

07 10 08

Европейска прокуратура

Прехвърлено

04 03 15

07 10 09

Европейски орган по труда (ЕОТ)

Прехвърлено

07 20 01

Пилотни проекти

Ново

07 20 02

Подготвителни действия

Ново

04 03 01 03

07 20 03 01

Свободно движение на работници, координиране на схемите за
социална сигурност и мерки за мигрантите, включително
Прехвърлено
мигрантите от трети държави

09 05 05

07 20 04 01

Мултимедийни действия

09 02 05

18 04 01 01
18 04 01 02
18 04 51
33 02 01
33 02 02
33 02 51

33 03 01
33 03 02
33 03 51

Прехвърлено
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

16 01 04 02
16 03 02 02

07 20 04 02

Услуги за комуникация на висше управленско равнище и за
институционална комуникация

Прехвърлено

07 20 04 02

Услуги за комуникация на висше управленско равнище и за
институционална комуникация

Частично прехвърлено

07 20 04 03

Представителства на Комисията

Частично прехвърлено

07 20 04 04

Комуникационни услуги за гражданите

Прехвърлено

07 20 04 04

Комуникационни услуги за гражданите

Частично прехвърлено

07 20 04 05

Дом на европейската история

Прехвърлено

07 20 04 06

Специфични компетенции в областта на социалната политика,
включително социалния диалог

Прехвърлено

07 20 04 07

Други дейности в областта на основните права

Прехвърлено

16 03 02 05
16 01 02 01
16 01 60
16 03 01 02
16 03 01 04
16 03 02 03
16 03 01 02
16 03 01 03
16 03 01 04
16 03 01 05
16 03 02 03
16 03 02 01
16 03 02 04
16 03 01 03
16 03 01 04
16 03 02 03
15 04 04
04 03 01 01
04 03 01 04
04 03 01 06
04 03 01 08
33 02 03 02
04 03 01 01

Частично прехвърлено

04 03 01 04
07 20 04 08
04 03 01 06

Анализ и проучвания на социалното положение, демографските
данни и семейството

04 03 01 08
04 03 01 05

Частично прехвърлено
Частично прехвърлено
Частично прехвърлено

Мерки за информиране и обучение на работнически организа
ции

Прехвърлено

08 01 01 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за гарантиране на
земеделието

Прехвърлено

08 01 01 66

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селс
кото стопанство и храните — финансов принос от Европейския
Прехвърлено
фонд за гарантиране на земеделието за приключване на пре
дишни програми

07 20 04 09

Селско стопанство и морска политика
05 01 04 01

05 01 06 01
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

08 01 01 72

Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания —
финансов принос от Европейския фонд за гарантиране на земе
делието

05 01 04 04

08 01 02

Разходи за подкрепа за Европейския земеделски фонд за развитие
Прехвърлено
на селските райони

11 01 04 01

08 01 03 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за морско дело и
рибарство

Прехвърлено

11 01 06 01

08 01 03 63

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия —
финансов принос от Европейския фонд за морско дело и
рибарство за приключване на предишни програми

Прехвърлено

08 01 03 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата
и околната среда — финансов принос от Европейския фонд за Ново
морско дело и рибарство

08 02 01

Селскостопански резерв за кризи и извънредни мерки за под
крепа на пазара

Ново

08 02 02

Секторни видове интервенции по линия на стратегическите
планове по ОСП

Ново

05 02 11 04

08 02 03 01

POSEI и малките острови в Егейско море (с изключение на
директните плащания)

Прехвърлено

05 02 10 01

08 02 03 02

Насърчаване на селскостопански продукти — обикновени про
грами при споделено управление

Прехвърлено

05 02 10 02

08 02 03 03

Насърчаване на селскостопански продукти — многонационални
програми и действия, изпълнявани от Комисията при пряко
Прехвърлено
управление

05 02 18

08 02 03 04

Училищни схеми

Прехвърлено

05 02 06 05

08 02 03 05

Маслиново масло

Прехвърлено

05 02 08 03

08 02 03 06

Плодове и зеленчуци

Прехвърлено

05 02 09 08

08 02 03 07

Вино

Прехвърлено

05 02 15 06

08 02 03 08

Пчеларство

Прехвърлено

05 02 11 03

08 02 03 09

Хмел

Прехвърлено

08 02 03 10

Мерки за публично и частно складиране

Прехвърлено

Ново

05 02 01 02
05 02 02 02
05 02 05 08
05 02 06 03
05 02 07 02
05 02 12 02
05 02 12 04
05 02 12 06
05 02 13 02
05 02 14 01
05 02 15 02
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

08 02 03 11

Извънредни мерки

Ново

08 02 04

Видове интервенции под формата на директни плащания по
линия на стратегическите планове по ОСП

Ново

08 02 05 01

POSEI и малките острови в Егейско море (директни плащания)

Прехвърлено

05 03 01 02

08 02 05 02

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Прехвърлено

05 03 01 07

08 02 05 03

Преразпределително плащане

Прехвърлено

05 03 01 10

08 02 05 04

Схема за основно плащане

Прехвърлено

05 03 01 11

08 02 05 05

Плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата
Прехвърлено
и околната среда

05 03 01 12

08 02 05 06

Плащане за земеделски стопани в райони с природни ограни
чения

Прехвърлено

05 03 01 13

08 02 05 07

Плащане за млади земеделски стопани

Прехвърлено

05 03 02 40

08 02 05 08

Специално плащане за култура — памук

Прехвърлено

05 03 02 60

08 02 05 09

Схема за доброволно обвързано с производството подпомагане

Прехвърлено

05 03 02 61

08 02 05 10

Схема за дребни земеделски стопани

Прехвърлено

05 03 10

08 02 05 11

Резерв за кризи в селскостопанския сектор

Прехвърлено

05 03 09

08 02 05 12

Възстановяване на директни плащания за земеделски стопани от
пренесени бюджетни кредити във връзка с финансовата
Прехвърлено
дисциплина

08 02 06 01

Финансови корекции в полза на държавите членки вследствие на
решения за уравняване на сметките и за уравняване по съот
Прехвърлено
ветствие

08 02 06 02

Уреждане на спорове

Прехвърлено

08 02 06 03

ЕФГЗ — Оперативна техническа помощ

Прехвърлено

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 03 02 50
05 03 02 52

05 07 01 06
05 07 01 07
05 07 02
05 07 01 02
05 08 01
05 08 02
05 08 03
05 02 01 01
05 02 01 99
05 02 02 01
05 02 02 99
05 02 03
05 02 04 99
05 02 05 01
05 02 05 03
05 02 05 99
05 02 06 99
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

05 02 07 03
05 02 07 99
05 02 08 11
05 02 08 12
05 02 08 99
05 02 09 99
05 02 10 99
05 02 11 99
05 02 12 01
05 02 12 08
05 02 12 99
05 02 13 01
05 02 13 04
05 02 13 99
05 02 14 99
05 02 15 01
05 02 15 04
05 02 15 05
05 02 15 99
05 03 01 99
05 03 02 99
05 04 01 14
05 04 03 02
05 08 06

08 02 99 02

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — пряко управление

Прехвърлено

08 03 01 01

Видове интервенции в областта на развитието на селските
райони по линия на стратегическите планове по ОСП

Ново

08 03 01 02

Видове интервенции в областта на развитието на селските
райони — програми за периода 2014—2022 г.

Прехвърлено

08 03 01 03

Видове интервенции в областта на развитието на селските
райони, финансирани от Инструмента на Европейския съюз за
възстановяване (ИЕСВ)

Ново

08 03 02

ЕЗФРСР — оперативна техническа помощ

Ново

08 03 03

ЕЗФРСР — Оперативна техническа помощ, финансирана от
Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (ИЕСВ)

Ново

05 08 09

05 04 60 01
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

05 04 05 01
08 03 99 01

Приключване на предишни програми за развитие на селските
райони — оперативни разходи (преди 2014 г.)

Прехвърлено

08 03 99 02

Приключване на Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) — оперативна техническа помощ
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

08 04 01

ЕФМДР — оперативни разходи при споделено управление

Ново

08 04 02

ЕФМДР — оперативни разходи при пряко и непряко управление Ново

08 04 03

ЕФМДР — оперативна техническа помощ

Ново

08 04 99 01

Приключване на Европейския фонд за рибарство и на Евро
пейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) — опера
тивни разходи при споделено управление (преди 2021 г.)

Прехвърлено

08 04 99 02

Приключване на Европейския фонд за рибарство и на Евро
пейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) — опера
тивни разходи при пряко управление (преди 2021 г.)

Прехвърлено

08 04 99 03

Приключване на Европейския фонд за рибарство и на Евро
пейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) — опера
тивна техническа помощ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

08 05 01

Установяване на рамка за управление на риболовните дейности,
извършвани от риболовните кораби на Съюза във водите на
Прехвърлено
трети държави

11 03 02

08 05 02

Насърчаване на устойчивото развитие чрез управление на
рибарството и морското дело в съответствие с целите на Общата
Прехвърлено
политика в областта на рибарството (задължителни вноски в
международните органи)

11 06 64

08 10 01

Европейска агенция за контрол на рибарството

Прехвърлено

08 20 01

Пилотни проекти

Ново

08 20 02

Подготвителни действия

Ново

05 04 51
05 04 52
05 04 05 02
05 04 60 02
05 04 60 04

11 06 12
11 06 13
11 06 51
11 06 52
11 06 60
11 06 09
11 06 14
11 06 15
11 06 61
11 06 62 01
11 06 62 02
11 06 62 03
11 06 62 04
11 06 62 05
11 06 11
11 06 63 01
11 03 01
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

05 02 12 09

08 20 03 01

Разпределение на млечни продукти като спешна реакция на
хуманитарните кризи

Прехвърлено

05 08 80

08 20 04 01

Участие на Съюза в световното изложение „Изхранването на
планетата: енергия за живот“ (Милано, 2015 г.)

Прехвърлено

09 01 01 01

Разходи за подкрепа за Програмата за околната среда и дейст
вията по климата (LIFE)

Прехвърлено

09 01 01 63

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия —
финансов принос от Програмата за околната среда и действията Прехвърлено
по климата (LIFE) за приключване на предишни програми

09 01 01 74

Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструкту
рата и околната среда — финансов принос от Програмата за
околната среда и действията по климата (LIFE)

Ново

09 01 02

Разходи за подкрепа за Фонда за справедлив преход

Ново

09 01 03 01

Разходи за подкрепа за Механизма за отпускане на заеми в
Ново
публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

09 01 03 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата
и околната среда — финансов принос от Механизма за отпус
Ново
кане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за
справедлив преход

09 02 01

Природа и биологично разнообразие

Ново

09 02 02

Кръгова икономика и качество на живот

Ново

09 02 03

Смекчаване на последиците от изменението на климата и прис
Ново
пособяване към него

09 02 04

Преход към чиста енергия

Ново

09 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на околната
среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.)

Прехвърлено

09 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на околната
среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

09 03 01

Фонд за справедлив преход (ФСП) — оперативни разходи

Ново

09 03 02

Фонд за справедлив преход (ФСП) — оперативна техническа
помощ

Ново

Околна среда и действия по климата
07 01 04 01
34 01 04 01
07 01 06 01

07 02 01
07 02 03
07 02 07
07 02 51
34 02 03
34 02 05
34 02 51
07 02 02
34 02 01
34 02 02
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

09 04 01

Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките
Ново
на Механизма за справедлив преход (МСП)

07 02 05

09 10 01

Европейска агенция по химикали — директиви и международни
Прехвърлено
конвенции в областта на околната среда

07 02 06

09 10 02

Европейска агенция за околната среда

Прехвърлено

09 20 01

Пилотни проекти

Ново

09 20 02

Подготвителни действия

Ново

10 01 01

Разходи за подкрепа за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ Прехвърлено

10 02 01

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

Миграция
18 01 04 02

18 03 01 01

Ново
Прехвърлено

18 03 01 02
10 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на миграцията
(отпреди 2021 г.)

10 10 01

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) Прехвърлено

10 20 01

Пилотни проекти

Ново

10 20 02

Подготвителни действия

Ново

11 01 01

Разходи за подкрепа за Фонда за интегрирано управление на
границите – Инструмент за финансово подпомагане за управле
нието на границите и за визите

Частично прехвърлено

11 01 02

Разходи за подкрепа за Фонда за интегрирано управление на
границите – инструмент за финансово подпомагане за оборуд
ване за митнически контрол

Ново

11 02 01

Инструмент за финансово подпомагане за управлението на гра
ниците и за визите

Ново

11 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на границите,
визите и информационните системи (отпреди 2021 г.)

Прехвърлено

11 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на границите,
визите и информационните системи (отпреди 2021 г.)

Частично прехвърлено

11 03 01

Инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митни
Ново
чески контрол

18 02 03

11 10 01

Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

Прехвърлено

18 02 07

11 10 02

Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на
широкомащабни информационни системи в пространството на
свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)

Прехвърлено

18 03 03
18 03 51
18 03 02

Управление на границите
18 01 04 01

18 02 01 01
18 02 01 03
18 02 02
18 02 08
18 02 09
18 02 51
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КОМИСИЯ
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

Сигурност
18 01 04 04

Прехвърлено
12 01 01

Разходи за подкрепа за фонд „Вътрешна сигурност“

18 01 04 01

Частично прехвърлено
12 01 02

Разходи за подкрепа за извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения за Литва

12 01 03

Разходи за подкрепа за ядрена безопасност и извеждане от екс
плоатация на ядрени съоръжения, включително за България и Частично прехвърлено
Словакия

12 02 01

Фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС)

12 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на сигурността и
политиката по отношение на наркотиците (преди 2021 г.)

32 01 04 02

Частично прехвърлено

Ново

18 02 01 02
18 06 01
18 06 51
18 02 51

Частично прехвърлено
12 03 01

Подкрепа за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения
Ново
за Литва

12 03 99 01

Приключване на предишни програми за извеждане от експлоа
тация на ядрени съоръжения в Литва (преди 2021 г.)

32 03 03
32 03 51

10 05 01

Прехвърлено

Прехвърлено
Частично прехвърлено

12 04 01

Програма „Козлодуй“

Ново

12 04 02

Програма „Бохунице“

Ново

12 04 03

Програма за извеждане от експлоатация и управление на
отпадъците на Съвместния изследователски център (JRC)

Ново

12 04 99 01

Приключване на извеждането от експлоатация на остарели
ядрени съоръжения на Евратом и окончателно обезвреждане на Прехвърлено
отпадъците (2014—2020 г.)

32 03 04 01
32 03 04 02

12 04 99 02

32 03 51

Приключване на предишни програми за ядрена безопасност и
Прехвърлено
извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в България и
Словакия (преди 2021 г.)
Частично прехвърлено

18 02 04

12 10 01

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на
правоприлагането (Европол)

18 02 05

12 10 02

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на право
Прехвърлено
прилагането (CEPOL)

18 06 02

12 10 03

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
(ЕЦМНН)

Прехвърлено

12 20 02

Подготвителни действия

Ново

32 03 01

12 20 04 01

Контрол на ядрената безопасност

Прехвърлено

32 03 02

12 20 04 02

Ядрена безопасност и радиационна защита

Прехвърлено

13 01 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за отбрана —
Ненаучна дейност

Прехвърлено

Прехвърлено

Отбрана
02 01 04 05
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

13 01 02 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи Европейския фонд за отбрана — Научни
изследвания

13 01 02 02

Външен персонал, изпълняващ Европейския фонд за отбрана —
Ново
Научни изследвания

13 01 02 03

Други разходи за управление за Европейския фонд за отбрана —
Ново
Научни изследвания

13 01 03 01

Разходи за подкрепа за военна мобилност

13 01 03 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата
и околната среда — Финансов принос от Механизма за
Ново
свързване на Европа (Транспорт) за военна мобилност

13 02 01

Развитие на способности

13 02 99 01

Приключване на Европейската програма за промишлено развитие
Прехвърлено
в областта на отбраната (EDIDP) (2019—2020 г.)

13 03 01

Научни изследвания в областта на отбраната

Ново

13 04 01

Военна мобилност

Ново

13 20 02

Подготвителни действия

Ново

14 01 01 01

Разходи за подкрепа за „Инструмента за съседство, сътрудни
чество за развитие и международно сътрудничество“

Прехвърлено

14 01 01 65

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура —
финансов принос от „Инструмента за съседство, сътрудничество
Прехвърлено
за развитие и международно сътрудничество“ за приключване на
предишни програми

14 01 01 75

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура —
финансов принос от „Инструмента за съседство, сътрудничество Ново
за развитие и международно сътрудничество“

23 01 04 01

14 01 02

Разходи за подкрепа за хуманитарната помощ

19 01 04 02

14 01 03

Разходи за подкрепа за общата външна политика и политика на
Прехвърлено
сигурност

21 01 04 06

14 01 04

Разходи за подкрепа за отвъдморските страни и територии

Прехвърлено

21 01 04 05

14 01 05

Разходи за подкрепа на Европейския инструмент за сътрудни
чество в областта на ядрената безопасност

Прехвърлено

14 02 01 10

Южно съседство

Ново

02 07 01

Ново

Ново

Ново

Външна дейност
19 01 04 01
19 01 04 03
19 01 04 04
21 01 04 01
21 01 04 03
21 01 04 04
22 01 04 02
19 01 06 01
21 01 06 01
22 01 06 02

Прехвърлено
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

14 02 01 11

Източно съседство

Ново

14 02 01 12

Съседство — трансгранично, териториално сътрудничество и
мерки за подкрепа

Ново

14 02 01 20

Западна Африка

Ново

14 02 01 21

Източна и Централна Африка

Ново

14 02 01 22

Южната част на африканския континент и Индийският океан

Ново

14 02 01 30

Близкият изток и Централна Азия

Ново

14 02 01 31

Южна и Източна Азия

Ново

14 02 01 32

Тихоокеанският басейн

Ново

14 02 01 40

Северна и Южна Америка

Ново

14 02 01 41

Карибският басейн

Ново

14 02 01 50

„Еразъм+“ — вноска от ИССРМС

Ново

14 02 01 60

Европейски фонд за развитие - обратни постъпления от Инвес
тиционния инструмент за АКТБ

Ново

14 02 01 70

ИССРМС — обезпечаване на общия фонд „Провизии“

Ново

14 02 02 10

Мисии за наблюдение на избори — права на човека и демокра
Ново
ция

14 02 02 11

Основни права и свободи — права на човека и демокрация

Ново

14 02 02 20

Организации на гражданското общество

Ново

14 02 02 30

Стабилност и мир

Ново

14 02 02 40

Хора — глобални предизвикателства

Ново

14 02 02 41

Планета — глобални предизвикателства

Ново

14 02 02 42

Просперитет — глобални предизвикателства

Ново

14 02 02 43

Партньорства — глобални предизвикателства

Ново

14 02 03 10

Реакция при кризи

Ново

14 02 03 20

Устойчивост

Ново

14 02 03 30

Нужди на външната политика

Ново

14 02 04

Резерв за нововъзникващи предизвикателства и приоритети

Ново

14 02 99 01

Приключване на предишни действия в рамките на програмата
„Европейска политика за съседство и отношения с Русия“ (преди Частично прехвърлено
2021 г.)

14 02 99 01

Приключване на предишни действия в рамките на програмата
„Европейска политика за съседство и отношения с Русия“ (преди Прехвърлено
2021 г.)

01 03 06
01 03 08
13 03 64 03
22 04 01 01
22 04 01 02
22 04 01 03
22 04 01 04
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

22 04 02 01
22 04 02 02
22 04 02 03
22 04 03 01
22 04 03 03
22 04 03 04
22 04 20
22 04 51
01 03 06
14 02 99 02

Приключване на предишни инструменти за сътрудничество за
развитие (преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

14 02 99 02

Приключване на предишни инструменти за сътрудничество за
развитие (преди 2021 г.)

Прехвърлено

01 03 08
21 02 01
21 02 02
21 02 03
21 02 04
21 02 05
21 02 06
21 02 07 01
21 02 07 02
21 02 07 03
21 02 07 04
21 02 07 05
21 02 08 01
21 02 08 02
21 02 09
21 02 20
21 02 51 01
21 02 51 02
21 02 51 03
21 02 51 04
21 02 51 05
21 02 51 06
21 02 51 07
21 02 51 08
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

19 05 01
19 05 20
19 05 51
14 02 99 03

Приключване на отношения с трети държави по линия на Инс
трумента за партньорство и Инструмента за сътрудничество с
Прехвърлено
индустриализираните страни (преди 2021 г.)

14 02 99 04

Приключване на „Европейския инструмент за демокрация и
права на човека“ и на предишни действия в областта на мисиите Прехвърлено
за наблюдение на избори (преди 2021 г.)

14 02 99 05

Приключване на предишни действия в областта на глобалните
заплахи за сигурността, реагирането и готовността за реагиране
при кризи (преди 2021 г.)

Прехвърлено

23 02 01

14 03 01

Хуманитарна помощ

Прехвърлено

23 02 02

14 03 02

Предотвратяване на бедствия, намаляване на риска от бедствия и
Прехвърлено
повишаване на подготвеността за тях

19 03 01 02

14 04 01 01

EULEX Kosovo

Прехвърлено

19 03 01 01

14 04 01 02

Мисия за наблюдение в Грузия

Прехвърлено

Други мисии по линия на гражданското измерение на ОПСО

Прехвърлено

21 09 51 01
21 09 51 02
21 09 51 03
19 04 01
19 04 51
21 04 01
21 04 51
19 02 01
19 02 02
19 02 51
21 05 01
21 05 51

19 03 01 03
14 04 01 03
19 03 01 04
19 03 01 05

14 04 01 04

Спешни мерки по линия на гражданското измерение на ОПСО

Прехвърлено

19 03 01 06

14 04 01 05

Подготвителни мерки по линия на гражданското измерение на
ОПСО

Прехвърлено

19 03 01 07

14 04 02

Специални представители на Европейския съюз

Прехвърлено

19 03 02

14 04 03

Неразпространение на оръжия за масово унищожение и
разоръжаване

Прехвърлено

14 05 01

Всички отвъдморски страни и територии

Ново

14 05 02

Отвъдморски страни и територии, с изключение на Гренландия Ново

14 05 03

Гренландия

14 05 99 01

Приключване на сътрудничеството с Гренландия (преди 2021 г.) Прехвърлено

14 06 01

Ядрена безопасност, радиационна защита и гаранции

Ново

14 06 02

EINS — обезпечаване на общия фонд „Провизии“

Ново

21 07 01

Ново

17.3.2021 г.
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L 93/1791
КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

21 06 01
14 06 99 01

Приключване на предишни действия за сътрудничество в
областта на ядрената безопасност (преди 2021 г.)

Прехвърлено

14 20 01

Пилотни проекти

Ново

14 20 02

Подготвителни действия

Ново

01 03 02

14 20 03 01

Безвъзмездни средства за макрофинансова помощ (МФП)

Прехвърлено

01 03 03

14 20 03 02

Гаранция за външна дейност за ИССРМС, EINS, ИПП III и МФП Прехвърлено

14 20 03 03

Обезпечаване на общия фонд „Провизии“ - обратни постъпления Ново

01 03 01 01

14 20 03 04

Европейска банка за възстановяване и развитие - обезпечаване на
Прехвърлено
изплатени акции от записания капитал

01 03 01 02

14 20 03 05

Европейска банка за възстановяване и развитие - изискуема част
Прехвърлено
от записания капитал

14 20 03 06

Международни организации и споразумения

Прехвърлено

05 06 02

14 20 04 01

Международни организации по лозарство и винарство

Прехвърлено

20 02 01

14 20 04 02

Външнотърговски отношения и помощ за търговията

Прехвърлено

14 20 04 03

Информационна политика и стратегическа комуникация във
връзка с външната дейност

Ново

14 20 04 03

Информационна политика и стратегическа комуникация във
връзка с външната дейност

Прехвърлено

21 06 02
21 06 51

01 03 04
01 03 05
01 03 07

05 06 01
07 02 04
14 02 02
14 03 02
17 03 13
17 04 10
21 02 30
21 02 40
34 02 04

20 02 03

19 06 01
21 08 02
21 08 01

Частично прехвърлено
14 20 04 04

Стратегически оценки и одит

Прехвърлено

14 20 04 05

Насърчаване на сътрудничеството между Европейския съюз и
държавите членки в областта на сътрудничеството за развитие и Ново
хуманитарната помощ

L 93/1792

Официален вестник на Европейския съюз
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17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

21 08 02

Проектобюджет за
2021 г.

14 20 04 05

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

Насърчаване на сътрудничеството между Европейския съюз и
държавите членки в областта на сътрудничеството за развитие и Частично прехвърлено
хуманитарната помощ

Предприсъединителна помощ
04 01 04 03
05 01 04 03

15 01 01 01

Разходи за подкрепа за ИПП

Прехвърлено

15 01 01 65

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура
— финансов принос от ИПП за приключване на предишни
програми

Прехвърлено

15 01 01 75

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура —
финансов принос от ИПП

Ново

15 02 01 01

Подготовка за присъединяване

Ново

15 02 01 02

„Еразъм+“ — Вноска от ИПП III

Ново

15 02 02 01

Подготовка за присъединяване

Ново

15 02 02 02

Преход към правилата на Съюза

Ново

15 02 02 03

ИПП III — провизиране на общия фонд „Провизии“

Ново

15 02 03

Териториално и трансгранично сътрудничество

Ново

15 02 99 01

Приключване на предишни инструменти за предприсъедини
телна помощ (отпреди 2021 г.)

Прехвърлено

22 01 04 01
22 01 06 01

04 05 01 01
04 05 01 02
04 05 02 01
04 05 02 02
04 05 03 01
04 05 03 02
04 05 51
05 05 01 01
05 05 01 02
05 05 02
05 05 03 01
05 05 03 02
05 05 04 01
05 05 04 02
13 03 64 02
13 05 01 01
13 05 01 02
13 05 02

17.3.2021 г.
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L 93/1793
КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

13 05 03 02
13 05 60 01
13 05 60 02
13 05 61 01
13 05 61 02
13 05 62 01
13 05 62 02
13 05 63 02
22 02 01 01
22 02 01 02
22 02 02 01
22 02 02 02
22 02 03 01
22 02 03 02
22 02 04 01
22 02 04 02
22 02 04 03
22 02 51
01 03 06

15 02 99 01

Приключване на предишни инструменти за предприсъедини
телна помощ (отпреди 2021 г.)

Частично прехвърлено

15 20 01

Пилотни проекти

Ново

15 20 02

Подготвителни действия

Ново

Разходи извън годишните тавани, определени в многогодишната финансова рамка
04 01 04 04

16 01 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за приспособяване към
Прехвърлено
глобализацията

34 01 06 01

16 01 02 64

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи — финансов при
нос от Фонда за иновации за приключване на предходни про
грами

16 01 02 74

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата
Ново
и околната среда — финансов принос от Фонда за иновации

16 01 03

Разходи за подкрепа за Европейския механизъм за подкрепа на
мира

16 01 04

Разходи за подкрепа за управляваните от Комисията доверителни
Прехвърлено
фондове

16 01 05

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за развитие

21 01 04 08
22 01 04 03
21 01 04 07

Прехвърлено

Ново

Прехвърлено

L 93/1794
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

13 06 01

16 02 01 01

Помощ за държавите членки във връзка със събития, които са
допустими за финансиране по фонд „Солидарност“ на Европейс Прехвърлено
кия съюз (ФСЕС)

13 06 02

16 02 01 02

Помощ за държавите, водещи преговори за присъединяване, във
връзка със събития, които са допустими за финансиране по фонд Прехвърлено
„Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС)

16 02 02

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) Ново

16 02 03

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) Ново

04 04 01

16 02 99 01

Приключване на Европейския фонд за приспособяване към гло
Прехвърлено
бализацията (преди 2021 г.)

34 03 01

16 03 01

Фонд за иновации (ФИ) — оперативни разходи

01 02 02

16 04 01 01

Гаранция на Европейския съюз за заеми на Съюза в подкрепа на
Прехвърлено
платежния баланс

01 04 03

16 04 02 01

Гаранция за заеми на Евратом

01 02 03

16 04 03 01

Гаранция на Европейския съюз за заеми на Съюза за финансова
помощ съгласно европейския механизъм за финансово стабили Прехвърлено
зиране (ЕМФС)

01 02 05

16 04 03 02

Приходи във връзка със засиленото бюджетно наблюдение,
които трябва да бъдат прехвърлени на европейския механизъм за Прехвърлено
финансово стабилизиране (ЕМФС)

16 04 04 01

Гаранция на Европейския съюз за заеми на Съюза за финансова
Ново
помощ съгласно SURE

16 04 05 01

Гаранция на Европейския съюз за заеми на Съюза за финансова
Ново
помощ съгласно ИЕСВ

16 05 01

Дефицит, пренесен от предходната финансова година

27 02 01

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено

Административни разходи на Европейската комисия
25 01 01 03

20 01 01 01

Заплати, надбавки и плащания на членовете на институцията

Частично прехвърлено

25 01 02 13

20 01 01 02

Други разходи за управление на членовете на институцията

Прехвърлено

20 01 01 03

Надбавки за бивши членове

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

30 01 13 01
30 01 13 03
01 01 01
02 01 01
03 01 01
04 01 01
05 01 01
06 01 01
07 01 01
08 01 01
09 01 01

17.3.2021 г.
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L 93/1795
КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

11 01 01
12 01 01
13 01 01
14 01 01
15 01 01
16 01 01
17 01 01
18 01 01
19 01 01 01
20 01 01 01
21 01 01 01
22 01 01 01
23 01 01
25 01 01 01
26 01 01
27 01 01
28 01 01
29 01 01
31 01 01
32 01 01
33 01 01
34 01 01
01 01 01
02 01 01
03 01 01
04 01 01
05 01 01
06 01 01
20 01 02 02
07 01 01
08 01 01
09 01 01
11 01 01
12 01 01
13 01 01

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

L 93/1796
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

14 01 01
15 01 01
16 01 01
17 01 01
18 01 01
19 01 01 01
20 01 01 01
21 01 01 01
22 01 01 01
23 01 01
25 01 01 01
26 01 01
27 01 01
28 01 01
29 01 01
31 01 01
32 01 01
33 01 01
34 01 01
19 01 01 02
20 01 01 02
20 01 02 03

Възнаграждения и надбавки — делегации на Съюза

Частично прехвърлено

20 01 02 04

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения — деле Частично прехвърлено
гации на Съюза

20 01 03

Длъжностни лица, временно назначени в национални държавни
администрации, в международни организации или в публични Прехвърлено
или частни институции или предприятия

20 01 04

Длъжностни лица в неактивна заетост, пенсионирани в интерес
Прехвърлено
на службата или уволнени

20 01 05 01

Медицинска служба

21 01 01 02
22 01 01 02
19 01 01 02
20 01 01 02
21 01 01 02
22 01 01 02
26 01 60 06
30 01 14 01
30 01 14 02
30 01 14 03
26 01 60 01
16 01 03 03

Прехвърлено
Частично прехвърлено

17.3.2021 г.
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L 93/1797
КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

19 01 02 12
20 01 02 12
21 01 02 12
22 01 02 12
26 01 60 04

20 01 05 02

Детски заведения

Частично прехвърлено

20 01 05 03

Други социални разходи

Частично прехвърлено

20 01 05 04

Мобилност

Частично прехвърлено

20 01 05 05

Разходи за конкурси, подбори и назначения

Прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

19 01 02 12
20 01 02 12
21 01 02 12
22 01 02 12
26 01 23 04
26 01 60 04
16 01 03 03
26 01 22 04
26 01 23 04
26 01 60 02
01 01 02 01
02 01 02 01
03 01 02 01
04 01 02 01
05 01 02 01
06 01 02 01
07 01 02 01
08 01 02 01
09 01 02 01
11 01 02 01
12 01 02 01
13 01 02 01
14 01 02 01
15 01 02 01
16 01 02 01
17 01 02 01
18 01 02 01
19 01 02 01
20 01 02 01

L 93/1798
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

21 01 02 01
22 01 02 01
23 01 02 01
25 01 02 01
26 01 02 01
27 01 02 01
27 01 02 09
28 01 02 01
29 01 02 01
31 01 02 01
32 01 02 01
33 01 02 01
34 01 02 01
01 01 02 01
02 01 02 01
03 01 02 01
04 01 02 01
05 01 02 01
06 01 02 01
07 01 02 01
08 01 02 01
09 01 02 01
11 01 02 01
12 01 02 01
13 01 02 01
14 01 02 01
15 01 02 01
16 01 02 01
17 01 02 01
18 01 02 01
19 01 02 01
20 01 02 01
21 01 02 01
22 01 02 01

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

17.3.2021 г.
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L 93/1799
КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

23 01 02 01
25 01 02 01
26 01 02 01
27 01 02 01
27 01 02 09
28 01 02 01
29 01 02 01
31 01 02 01
32 01 02 01
33 01 02 01
34 01 02 01
01 01 02 01
02 01 02 01
03 01 02 01
04 01 02 01
05 01 02 01
06 01 02 01
07 01 02 01
08 01 02 01
09 01 02 01
11 01 02 01
12 01 02 01
13 01 02 01
14 01 02 01
15 01 02 01
16 01 02 01
17 01 02 01
18 01 02 01
19 01 02 01
20 01 02 01
21 01 02 01
22 01 02 01
23 01 02 01
25 01 02 01

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

L 93/1800

Официален вестник на Европейския съюз
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17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

26 01 02 01
27 01 02 01
27 01 02 09
28 01 02 01
29 01 02 01
31 01 02 01
32 01 02 01
33 01 02 01
34 01 02 01
20 02 02 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 02 02

Местни служители

Частично прехвърлено

20 02 02 03

Временен персонал, нает чрез агенции

Частично прехвърлено

20 02 02 04

Извънреден труд на външен персонал

Частично прехвърлено

20 02 03 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 03 02

Местен персонал

Частично прехвърлено

20 02 03 03

Временен персонал, нает чрез агенции

Частично прехвърлено

20 02 03 04

Обучение на младши експерти и командировани национални
експерти

Частично прехвърлено

20 02 03 05

Разходи за други служители и плащания за други услуги

Частично прехвърлено

20 02 04

Разходи за провеждане на стажове в институцията

Прехвърлено

16 01 02 03

19 01 02 02
20 01 02 02
21 01 02 02
22 01 02 02
19 01 02 02
20 01 02 02
21 01 02 02
22 01 02 02
19 01 02 02
20 01 02 02
21 01 02 02
22 01 02 02
19 01 02 02
20 01 02 02
21 01 02 02
22 01 02 02
19 01 02 02
20 01 02 02
21 01 02 02
22 01 02 02
15 01 61

17.3.2021 г.
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L 93/1801
КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

25 01 02 03

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 02 05

Специални съветници

Прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

01 01 02 11
02 01 02 11
03 01 02 11
04 01 02 11
05 01 02 11
06 01 02 11
07 01 02 11
08 01 02 11
09 01 02 11
11 01 02 11
12 01 02 11
13 01 02 11
14 01 02 11
15 01 02 11
16 01 02 11
17 01 02 11
18 01 02 11
19 01 02 11
20 01 02 11
21 01 02 11
22 01 02 11
23 01 02 11
25 01 02 11
26 01 02 11
27 01 02 11
27 01 02 19
28 01 02 11
29 01 02 11
31 01 02 11
32 01 02 11
33 01 02 11
34 01 02 11

L 93/1802
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

01 01 02 11
02 01 02 11
03 01 02 11
04 01 02 11
05 01 02 11
06 01 02 11
07 01 02 11
08 01 02 11
09 01 02 11
11 01 02 11
12 01 02 11
13 01 02 11
14 01 02 11
15 01 02 11
16 01 02 11
17 01 02 11
20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

18 01 02 11
19 01 02 11
20 01 02 11
21 01 02 11
22 01 02 11
23 01 02 11
25 01 02 11
26 01 02 11
27 01 02 11
27 01 02 19
28 01 02 11
29 01 02 11
31 01 02 11
32 01 02 11
33 01 02 11
34 01 02 11
01 01 02 11
02 01 02 11

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

03 01 02 11
04 01 02 11
05 01 02 11
06 01 02 11
07 01 02 11
08 01 02 11
09 01 02 11
11 01 02 11
12 01 02 11
13 01 02 11
14 01 02 11
15 01 02 11
16 01 02 11
17 01 02 11
18 01 02 11
19 01 02 11
20 01 02 11
21 01 02 11
22 01 02 11
23 01 02 11
25 01 02 11
26 01 02 11
27 01 02 11
27 01 02 19
29 01 02 11
31 01 02 11
32 01 02 11
33 01 02 11
34 01 02 11
01 01 02 11
02 01 02 11
03 01 02 11
04 01 02 11
05 01 02 11

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

L 93/1804

Официален вестник на Европейския съюз
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17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

06 01 02 11
07 01 02 11
08 01 02 11
09 01 02 11
11 01 02 11
12 01 02 11
13 01 02 11
14 01 02 11
15 01 02 11
16 01 02 11
17 01 02 11
18 01 02 11
19 01 02 11
20 01 02 11
21 01 02 11
22 01 02 11
23 01 02 11
25 01 02 11
26 01 02 11
27 01 02 11
27 01 02 19
28 01 02 11
29 01 02 11
31 01 02 11
32 01 02 11
33 01 02 11
34 01 02 11
01 01 02 11
02 01 02 11
03 01 02 11
04 01 02 11
05 01 02 11
06 01 02 11
07 01 02 11

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

17.3.2021 г.
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L 93/1805
КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

08 01 02 11
09 01 02 11
11 01 02 11
12 01 02 11
13 01 02 11
14 01 02 11
15 01 02 11
16 01 02 11
17 01 02 11
18 01 02 11
19 01 02 11
20 01 02 11
21 01 02 11
22 01 02 11
23 01 02 11
25 01 02 11
26 01 02 11
27 01 02 11
27 01 02 19
28 01 02 11
29 01 02 11
31 01 02 11
31 01 07 02
32 01 02 11
33 01 02 11
34 01 02 11
19 01 02 12
20 01 02 12
20 02 07 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 07 02

Допълнително обучение

Частично прехвърлено

20 02 08

Езикови курсове

Прехвърлено

21 01 02 12
22 01 02 12
19 01 02 12
20 01 02 12
21 01 02 12
22 01 02 12
26 01 60 09

L 93/1806

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

26 01 22 02

20 03 01 01

Придобиване и наемане на сгради

Частично прехвърлено

26 01 22 03

20 03 01 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

26 01 22 04

20 03 01 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

20 03 01 04

Услуги и други оперативни разходи

26 01 60 08

Прехвърлено

26 01 22 05

Частично прехвърлено

26 01 23 02

20 03 02 01

Придобиване и наемане на сгради

Частично прехвърлено

26 01 23 03

20 03 02 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

26 01 23 04

20 03 02 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

26 01 23 05

20 03 02 04

Услуги и други оперативни разходи

Прехвърлено

20 03 03 01

Придобиване и наемане на сгради

Частично прехвърлено

20 03 03 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

20 03 03 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

20 03 03 04

Услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено

20 03 04 01

Придобиване и наемане на сгради

Частично прехвърлено

20 03 04 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

20 03 04 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

20 03 04 04

Услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено

20 03 05 01

Придобиване, наемане и свързани с това разходи

Частично прехвърлено

20 03 05 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

20 03 05 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

20 03 06

Проекти на Комисията в областта на недвижимата собственост
— авансови плащания

Прехвърлено

20 03 07 01

Сигурност и наблюдение — централа

Частично прехвърлено

26 01 22 06

20 03 07 02

Охрана на сгради — Брюксел

Частично прехвърлено

26 01 23 06

20 03 07 03

Охрана на сгради — Люксембург

Частично прехвърлено

17 01 03 03

16 01 03 03

19 01 03 02
20 01 03 02
21 01 03 02
22 01 03 02
19 01 03 02
20 01 03 02
21 01 03 02
22 01 03 02
19 01 03 02
20 01 03 02
21 01 03 02
22 01 03 02
26 01 29
26 01 23 06
26 01 40

17.3.2021 г.
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L 93/1807
КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

17 01 03 03

20 03 07 04

Сигурност — Грейндж

Частично прехвърлено

16 01 03 03

20 03 07 05

Сигурност — представителства на Комисията

Частично прехвърлено

20 03 07 06

Сигурност — делегации на Съюза

Частично прехвърлено

19 01 03 02
20 01 03 02
21 01 03 02
22 01 03 02
27 01 07
25 01 11

Прехвърлено
20 03 08 01

Публикации
Частично прехвърлено

26 01 22 05
15 01 60

20 03 08 02

Библиотечни и електронни ресурси

27 01 12 03

Прехвърлено
Прехвърлено

01 01 03 04
16 01 03 03
20 03 08 03

Закупуване на информация

16 01 60

Частично прехвърлено

26 01 22 05
31 01 08 02
25 01 10

20 03 08 04

Вноска на Съюза за функционирането на историческите архиви
Прехвърлено
на Съюза

25 01 08

20 03 09 01

Правни съвети, съдебни спорове и нарушения — правни разходи Прехвърлено

16 01 03 03

20 03 09 02

Правни разходи — представителства на Комисията

Частично прехвърлено

26 01 60 07

20 03 09 03

Щети

Прехвърлено

03 01 07

20 03 09 04

Искания за обезщетения за вреди в резултат на съдебни дела
срещу решения на Комисията в областта на конкуренцията

Прехвърлено

20 03 10 01

Финансови разходи

27 01 12 01

Прехвърлено

01 02 01

Частично прехвърлено

27 01 12 02

20 03 10 02

Управление на паричните средства

Прехвърлено

27 01 11

20 03 10 03

Извънредни разходи за кризи

Прехвърлено

31 01 07 01

20 03 11 01

Разходи за устен превод

Прехвърлено

31 01 07 02

20 03 11 02

Професионална подкрепа

Частично прехвърлено

31 01 09

20 03 11 03

Междуинституционално сътрудничество — устен превод

Частично прехвърлено

31 01 03 04

20 03 12 01

Техническо оборудване и услуги за конферентни зали на Коми
Прехвърлено
сията

31 01 03 05

20 03 12 02

Разходи за организиране на конференции

Прехвърлено

31 01 08 01

20 03 13 01

Разходи за писмен превод

Прехвърлено

31 01 09

20 03 13 02

Междуинституционално сътрудничество — писмен превод

Частично прехвърлено

L 93/1808
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17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

32 01 07

20 03 14 01

Вноска на Евратом за дейността на Агенцията за снабдяване към
Прехвърлено
Евратом

08 01 06 05

20 03 14 62

Изпълнителна агенция за научни изследвания — финансов при
нос за приключване на предходни програми без връзка с
Прехвърлено
научните изследвания

20 03 14 72

Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания —
финансов принос за изпълнението на научноизследователската
Ново
програма за въглища и стомана и програми без връзка с научните
изследвания

26 01 09

20 03 15 01

Служба за публикации

Прехвърлено

26 01 20

20 03 15 02

Европейска служба за подбор на персонал

Прехвърлено

26 01 21

20 03 16 01

Служба за управление и плащане по индивидуални права

Прехвърлено

26 01 22 01

20 03 16 02

Служба за инфраструктура и логистика — Брюксел

Прехвърлено

26 01 23 01

20 03 16 03

Служба за инфраструктура и логистика — Люксембург

Прехвърлено

24 01 07

20 03 17

Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

Прехвърлено

24 01 08

20 03 18

Разходи, произтичащи от мандата на Надзорния съвет на Евро
пейската служба за борба с измамите

Прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

01 01 02 11
01 01 03 01
01 01 03 04
02 01 02 11
02 01 03
03 01 02 11
03 01 03
04 01 02 11
04 01 03
05 01 02 11
05 01 03
06 01 02 11
06 01 03
07 01 02 11
07 01 03
08 01 02 11
08 01 03
09 01 02 11
09 01 03

17.3.2021 г.
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L 93/1809
КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

11 01 02 11
11 01 03
12 01 02 11
12 01 03
13 01 02 11
13 01 03
14 01 02 11
14 01 03
15 01 02 11
15 01 03
16 01 02 11
16 01 03 01
17 01 02 11
17 01 03 01
18 01 02 11
18 01 03
19 01 02 11
19 01 03 01
20 01 02 11
20 01 03 01
21 01 02 11
21 01 03 01
22 01 02 11
22 01 03 01
23 01 02 11
23 01 03
25 01 02 11
25 01 03
25 01 11
26 01 02 11
26 01 03
26 01 40
27 01 02 11
27 01 02 19
27 01 03

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

L 93/1810

Официален вестник на Европейския съюз
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17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

28 01 02 11
28 01 03
29 01 02 11
29 01 03
31 01 02 11
31 01 03 01
31 01 07 03
31 01 08 02
31 01 09
32 01 02 11
32 01 03
33 01 02 11
33 01 03
34 01 02 11
34 01 03
01 01 03 01
02 01 03
03 01 03
04 01 03
05 01 03
06 01 03
07 01 03
08 01 03
09 01 03
11 01 03
12 01 03
13 01 03
14 01 03
15 01 03
16 01 03 01
16 01 03 03
16 03 01 05
17 01 03 01
17 01 03 03

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1811
КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

18 01 03
19 01 03 01
20 01 03 01
21 01 03 01
22 01 03 01
23 01 03
25 01 03
26 01 02 11
26 01 03
27 01 03
28 01 03
29 01 03
31 01 03 01
31 01 07 03
32 01 03
33 01 03
34 01 03
01 01 03 01
02 01 03
03 01 03
04 01 03
05 01 03
06 01 03
07 01 03
08 01 03
09 01 03
11 01 03
12 01 03
13 01 03
14 01 03
15 01 03
16 01 03 01
16 01 03 03
17 01 03 01

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

L 93/1812
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

17 01 03 03
18 01 03
19 01 03 01
20 01 03 01
21 01 03 01
22 01 03 01
23 01 03
25 01 03
26 01 03
27 01 03
28 01 03
29 01 03
31 01 03 01
32 01 03
33 01 03
34 01 03
31 01 10

20 10 01

Център за преводи за органите на Европейския съюз

Прехвърлено

20 20 01

Пилотни проекти

Ново

20 20 02

Подготвителни действия

Ново

21 01 01

Пенсии и обезщетения

Прехвърлено

30 01 16 01

21 01 02 01

Пенсии на бившите членове на Европейския парламент

Прехвърлено

30 01 16 02

21 01 02 02

Пенсии на бившите председатели на Европейския съвет и на
бившите генерални секретари на Съвета на Европейския съюз

Прехвърлено

21 01 02 03

Пенсии на бившите членове на Комисията

Европейски училища и пенсии
30 01 15 01
30 01 15 02
30 01 15 03

30 01 16 03

Прехвърлено

25 01 01 03

Частично прехвърлено

30 01 16 04

21 01 02 04

Пенсии на бившите членове на Съда на Европейския съюз

Прехвърлено

30 01 16 05

21 01 02 05

Пенсии на бившите членове на Сметната палата

Прехвърлено

30 01 16 06

21 01 02 06

Пенсии на бившите европейски омбудсмани

Прехвърлено

30 01 16 07

21 01 02 07

Пенсии на бившите европейски надзорни органи за защита на
данните

Прехвърлено

17.3.2021 г.
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Проектобюджет за
2021 г.

Бюджет за 2020 г (1)

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

26 01 70 01

21 02 01 01

Кабинет на главния секретар на Европейските училища
(Брюксел)

Прехвърлено

26 01 70 02

21 02 01 02

Брюксел I (Юкл)

Прехвърлено

26 01 70 03

21 02 01 03

Брюксел II (Уолюе)

Прехвърлено

26 01 70 04

21 02 01 04

Брюксел III (Иксел)

Прехвърлено

26 01 70 05

21 02 01 05

Брюксел IV (Лакен)

Прехвърлено

26 01 70 11

21 02 01 06

Люксембург I

Прехвърлено

26 01 70 12

21 02 01 07

Люксембург II

Прехвърлено

26 01 70 21

21 02 01 08

Мол (Белгия)

Прехвърлено

26 01 70 22

21 02 01 09

Франкфурт на Майн (Германия)

Прехвърлено

26 01 70 23

21 02 01 10

Карлсруе (Германия)

Прехвърлено

26 01 70 24

21 02 01 11

Мюнхен (Германия)

Прехвърлено

26 01 70 25

21 02 01 12

Аликанте (Испания)

Прехвърлено

26 01 70 26

21 02 01 13

Варезе (Италия)

Прехвърлено

26 01 70 27

21 02 01 14

Берхен (Нидерландия)

Прехвърлено

26 01 70 28

21 02 01 15

Кълам (Обединено кралство)

Прехвърлено

21 02 01 16

Брюксел V (Евер)

Ново

21 02 02

Вноска на Съюза за Европейските училища от тип 2

Прехвърлено

40 01 40

30 01 01

Административен резерв

Прехвърлено

40 01 42

30 01 02

Резерв за непредвидени разходи

Прехвърлено

40 02 40

30 02 01

Едногодишни бюджетни кредити

Прехвърлено

40 02 41

30 02 02

Многогодишни бюджетни кредити

Прехвърлено

40 03 01

30 03 01

Отрицателен резерв

Прехвърлено

40 02 42

30 04 01

Резерв за солидарност и спешна помощ (SEAR)

Прехвърлено

40 02 43

30 04 02

Резерв за Европейския фонд за приспособяване към глобализа
цията (ЕФПГ)

Прехвърлено

30 04 03

Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит
(BAR)

Ново

O1 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

O1 02 01 01

Официален вестник на Европейския съюз (серии L и C)

Прехвърлено

O1 02 01 02

Други задължителни публикации

Частично прехвърлено

26 01 70 31
Резерви

Служба за публикации
26 01 10
26 01 12
26 01 11
26 01 10
26 01 12
(1) Бюджетът за 2020 г. включва коригиращи бюджети 1—8 и проект на коригиращ бюджет № 10.
(2) С изключение на заличените през 2021 г. бюджетни редове, чието наименование съответства на това в бюджета за 2020 г.
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Пилотни проекти и подготвителни действия

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

Научни изследвания и иновации
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ
09 04 77 01

PP 01 14 01

Пилотен проект — Отворени технологии за знания: Класифи
циране и валидиране на знания

08 02 77 05

PP 01 16 01

Пилотен проект — Имунизация на майките: запълване на про
пуските в знанията с цел насърчаване на имунизацията на май Прехвърлено
ките с ниски доходи

09 04 77 07

PP 01 16 02

Пилотен проект — Развитие на използването на нови технологии
Прехвърлено
и на цифрови инструменти в областта на образованието

09 04 77 06

PP 01 16 03

Пилотен проект — Цифрови умения: нови професии, нови
образователни методи, нови работни места

Прехвърлено

02 04 77 04

PP 01 17 01

Пилотен проект — Космически технологии

Прехвърлено

09 04 77 10

PP 01 17 02

Пилотен проект — Рамка за най-добри практики за решаване на
Прехвърлено
проблема със сексуалното насилие над деца

09 04 77 11

PP 01 17 03

Пилотен проект — Инициатива за повишаване на осведоме
ността за алгоритмите

09 04 77 15

PP 01 17 04

Пилотен проект — Прилагане по подразбиране на изискванията
за достъпност на уебсайтовете при инструментите за редактиране Прехвърлено
и платформите (интернет достъп по подразбиране)

09 04 77 12

PP 01 17 05

Пилотен проект — Цифрови катализатори в МСП: подкрепа за
цифровизацията за увеличаване на капацитета на МСП да излязат Прехвърлено
на международния пазар и да въвеждат иновации

PP 01 17 06

Пилотен проект — Европейска платформа за уязвимите лица в
информационното общество: картографиране на най-добри
практики и на социално-икономическото въздействие за увели Прехвърлено
чаване на възможностите за уязвимите общности чрез информа
ционните и комуникационните технологии (ИКТ)

09 04 77 17

PP 01 17 07

Пилотен проект — Клъстер от стартиращи предприятия. Еко
система, основана на стартиращи предприятия (свързваща уни
верситети, предприемачи и център за стартиращи предприятия в Прехвърлено
Западна Померания), мобилизираща регионален потенциал извън
основните градове в Полша

09 04 77 19

PP 01 18 01

Пилотен проект — Екосистемна графика на европейските
стартиращи и развиващи се предприятия

09 04 77 20

PP 01 18 02

Пилотен проект — Изкуството и цифровата среда: разгръщане на
творчеството в полза на промишлеността, регионите и
Прехвърлено
обществото в Европа

09 04 77 21

PP 01 18 03

Пилотен проект — Европейска екосистема за технологии на
разпределения регистър за социално и обществено благо

Прехвърлено

10 02 77 02

PP 01 18 04

Пилотен проект — Организиране на широкомащабни събития
—

Прехвърлено

02 04 77 05

PP 01 19 01

Пилотен проект — Изпитване на технологии за преоборудване

Прехвърлено

02 04 77 06

PP 01 19 02

Пилотен проект – Управление на движението в космоса

Прехвърлено

09 04 77 16

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено
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08 02 77 10

PP 01 19 03

Пилотен проект – Идентифициране на пътищата на въздействие
и разработване на показатели за проследяване и измерване на
социалното въздействие на финансираната от ЕС
Прехвърлено
научноизследователска и развойна дейност в областта на биоме
дицината

08 05 77 01

PP 01 19 04

Пилотен проект — Научни изследвания за намаляване на еми
сиите на СО2 при производството на стомана

09 04 77 22

PP 01 19 05

Пилотен проект — НТИМ за момичета в Европа (Girls 4 STEM) Прехвърлено

09 04 77 24

PP 01 19 06

Пилотен проект – Цифрова европейска платформа за доставчици
Прехвърлено
на качествено съдържание

09 04 77 25

PP 01 19 07

Пилотен проект – Свързано с четенето увреждане и достъп до
документи, възможен подход

Прехвърлено

10 02 77 04

PP 01 19 08

Пилотен проект — Интегрирани техники за сеизмично укреп
ване и енергийна ефективност на съществуващи сгради

Прехвърлено

10 02 77 03

PP 01 19 09

Пилотен проект – Прилагане на изследователската методология Прехвърлено

02 04 77 08

PP 01 20 01

Пилотен проект – Устойчивост на въздухоплаването по отно
шение на заглушаване и киберзаплахи срещу глобални навига
ционни спътникови системи (ГНСС)

Прехвърлено

02 05 77 01

PP 01 20 02

Пилотен проект – Използване на

Прехвърлено

09 04 77 28

PP 01 20 03

Пилотен проект — Изкуствата и цифровата среда: разгръщане на
Прехвърлено
творчеството с цел управление на европейските води

09 04 77 29

PP 01 20 04

Пилотен проект — Приобщаващ достъп до интернет за лица с
когнитивни увреждания (уеб приобщаване: достъп за всички)

PP 01 21 01

Пилотен проект — Проучване на осъществимостта на
технологии за намаляване на свързаните с транспорта емисии от Ново
прахови частици чрез монтирани на превозните средства филтри

PP 01 21 02

Пилотен проект — Служба за подкрепа на ръководени от
граждани проекти за саниране

PP 01 21 03

Пилотен проект — Насърчаване в световен мащаб на европейски
Ново
начин за цифрови иновации, свързан с културата

PP 01 21 04

Пилотен проект – общоевропейски решения за използване на
безплатен софтуер с отворен код от страна на публичните
служби в Съюза

PP 01 21 05

Пилотен проект — Европейска платформа за електронно обу
чение по предприемачество, която помага на МСП да се адапти Ново
рат към настоящия контекст

Прехвърлено

Прехвърлено

Ново

Ново

Европейски стратегически инвестиции
06 02 77 07

PP 02 15 01

Пилотен проект — Избягване на задръстванията чрез интели
гентни интегрирани транспортни решения за пътна инфраструк Прехвърлено
тура infrastructure

32 02 77 08

PP 02 15 02

Пилотен проект — Горивна/енергийна бедност — Оценка на
въздействието на кризата и преглед на съществуващите и
възможните нови мерки в държавите членки

Прехвърлено

06 02 77 15

PP 02 17 01

Пилотен проект — Повишаване на осведомеността за алтерна
тивите на личния автомобил

Прехвърлено
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06 02 77 16

PP 02 17 02

Пилотен проект — Устойчива споделена мобилност, която е
взаимосвързана с обществения транспорт в европейските селски Прехвърлено
райони (развитие на концепцията за

06 02 77 17

PP 02 17 03

Пилотен проект — Архитектура на въздушното пространство

Прехвърлено

06 02 77 18

PP 02 17 04

Пилотен проект — Картографиране на достъпен транспорт за
лицата с намалена подвижност

Прехвърлено

06 02 77 19

PP 02 17 05

Пилотен проект — Охраняеми паркинги за товарни автомобили Прехвърлено

06 02 77 20

PP 02 18 01

Пилотен проект — Човешкото поведение във връзка с автоном
Прехвърлено
ното шофиране

06 02 77 21

PP 02 18 02

Пилотен проект – Общоевропейска кампания за повишаване на
осведомеността относно безопасността на движението по пъти Прехвърлено
щата

06 02 77 22

PP 02 18 03

Пилотен проект – OREL – Европейска система за ограничаване
на измамите с километражните броячи: ускорена процедура за
техническа изправност в Съюза

32 02 77 11

PP 02 18 04

Пилотен проект – Проучване за осъществимост на технологията
Прехвърлено
на разпределения регистър на европейския енергиен пазар

06 02 77 23

PP 02 19 01

Пилотен проект — TachogrApp: проучване за осъществимост и
анализ на разходите за разработването на сертифицирано при Прехвърлено
ложение, което да се използва като тахограф

32 02 77 14

PP 02 19 02

Пилотен проект – Постигане на напредък по отношение на
декарбонизацията на промишлеността чрез оценка на използва
Прехвърлено
нето на енергия от възобновяеми източници в промишлените
процеси

32 02 77 15

PP 02 19 03

Пилотен проект — Споразумение на кметовете като инструмент
Прехвърлено
за справяне с енергийната бедност

09 02 77 12

PP 02 19 04

Пилотен проект – Общоевропейски конкурс за програмиране

09 02 77 11

PP 02 19 05

Пилотен проект — Платформа за интегрирани цифрови услуги за
Прехвърлено
гражданите и предприятията

01 04 77 03

PP 02 20 01

Пилотен проект — Модели на подходи за социално въздействие
към социалното жилищно настаняване и овластяването на
Прехвърлено
ромите: тестване на употребата на иновативни финансови инс
трументи за постигане на по-добри социални резултати

06 02 77 25

PP 02 20 02

Пилотен проект – Екомаркировка за въздухоплаването/Демонс
трационен проект за въвеждане на доброволна система за еко
маркировка във въздухоплаването

Прехвърлено

06 02 77 26

PP 02 20 03

Пилотен проект – Взаимно свързване на градската мобилност с
инфраструктурата на въздушния транспорт

Прехвърлено

06 02 77 27

PP 02 20 04

Пилотен проект – Съживяване на трансграничните нощни вла
кове

Прехвърлено

06 02 77 28

PP 02 20 05

Пилотен проект – Капацитет за екологизиране на европейските
морски пристанища

Прехвърлено

32 02 77 18

PP 02 20 06

Пилотен проект — Регистър на енергийните общности —
Мониторинг и подкрепа за енергийните общности в Съюза

Прехвърлено

32 02 77 19

PP 02 20 07

Пилотен проект — Ангажиране на дружествата за осъществяване
Прехвърлено
на енергиен преход

Прехвърлено

Прехвърлено
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09 03 77 02

PP 02 20 08

Пилотен проект — Разработване на изкуствен интелект за диаг
Прехвърлено
ностика и лечение на педиатрични онкологични заболявания

09 02 77 15

PP 02 20 09

Пилотен проект — Интелигентна градска мобилност, включваща
Прехвърлено
автономни превозни средства

09 05 77 12

PP 02 20 10

Пилотен проект — Разработване на стратегическа програма за
изследвания, иновации и изпълнение и на пътна карта за пос
тигане на пълно равенство между езиците в цифровата сфера в
Европа до 2030 г.

PP 02 20 11

Пилотен проект — Подкрепа за задълбочаване на сътрудни
чеството между сектора, неправителствените организации и
Прехвърлено
органите на държавите членки за бързото премахване на онлайн
материали, съдържащи сексуално насилие над деца

PP 02 21 01

Пилотен проект – Завършване на екологичния и цифровия пре
Ново
ход: Европейски зелен цифров алианс

PP 02 21 02

Пилотен проект — Осигуряване на устойчиво управление и
развитие на пристанищата в басейна на реките Рейн, Майн и
Дунав

Ново

PP 02 21 03

Пилотен проект — Насърчаване на цифровизацията на
публичния сектор и на екологичния преход в Европа чрез
използването на иновативната европейска платформа GovTech

Ново

PP 02 21 04

Пилотен проект — RESTwithEU

Ново

PP 02 21 05

Пилотен проект — Устойчива мобилност в селските райони с
цел устойчивост срещу COVID-19 и подкрепа за екотуризма

Ново

PP 02 21 06

Пилотен проект — Интелигентно промишлено

Ново

PP 02 21 07

Пилотен проект — Интелигентни договори — Европейски стан
дарти за протоколите за автоматични трансакции в изпълнение Ново
на договори

PP 02 21 08

Пилотен проект — Единно европейско железопътно прос
транство — прототипен коридор Мюнхен — Верона

Ново

PP 02 21 09

Пилотен проект — Проект

Ново

PP 02 21 10

Пилотен проект — Ефект на енергоефективните и произ
веждащите слънчева енергия превозни средства върху мрежовия Ново
капацитет и инфраструктурата за зареждане

33 04 77 04

PP 03 15 01

Пилотен проект — Обучение на МСП относно правата на
потребителите в ерата на цифровите технологии

Прехвърлено

02 02 77 18

PP 03 15 02

Пилотен проект — Жени бизнес ангели

Прехвърлено

14 03 77 02

PP 03 16 01

Пилотен проект — Изграждане на капацитет, програмно разви
тие и комуникация в контекста на борбата с избягването данъци, Прехвърлено
отклонението от данъчно облагане и данъчните измами

02 02 77 24

PP 03 16 02

Пилотен проект — Марката

09 05 77 13

Прехвърлено

Единен пазар

Прехвърлено
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02 02 77 25

PP 03 16 03

Пилотен проект — Изграждане на предприемачески капацитет за
Прехвърлено
млади мигранти

02 02 77 26

PP 03 16 04

Пилотен проект — Инициатива за стартиращи предприятия в
областта на икономиката на споделянето — Финансиране на
бъдещето на европейското предприемачество

33 04 77 05

PP 03 16 05

Пилотен проект — Предоставяне на повече права и обучение на
потребителите във връзка с безопасността на продуктите и
Прехвърлено
наблюдението на пазара в рамките на единния цифров пазар

02 02 77 28

PP 03 16 06

Пилотен проект — Инструмент за МСП за увеличаване на
участието на жените

14 03 77 01

PP 03 16 07

Пилотен проект — Плащането на данъци и цифрова система за
Прехвърлено
фискално образование

02 02 77 30

PP 03 17 01

Пилотен проект —Постигане на лидерство в предприемачеството
Прехвърлено
и възможности за сътрудничество (А.Л.Е.К.О.)

02 03 77 05

PP 03 17 02

Пилотен проект — Динамично развитие на трансграничната
електронна търговия чрез ефикасни варианти за доставка на
колети

Прехвърлено

12 02 77 06

PP 03 17 03

Пилотен проект – Хоризонтална оперативна група за
технологията на дистрибутирания регистър и прилагането ѝ от
държавните органи

Прехвърлено

17 04 77 05

PP 03 17 04

Пилотен проект — Създаване на хармонизиран вътрешен пазар
на свинско месо, получено от животни, които не са
хирургически кастрирани

Прехвърлено

17 04 77 06

PP 03 17 05

Пилотен проект — Мониторинг с помощта на медоносни пчели
Прехвърлено
за използването на пестициди в околната среда

02 02 77 34

PP 03 18 01

Пилотен проект – Увеличаване на капацитета за интернациона
лизация чрез европейски мрежи на МСП

02 03 77 07

PP 03 18 02

Пилотен проект – Независими пътни изпитвания на емисиите
при реални условия с цел гарантиране на обширна информация Прехвърлено
и прозрачност за по-добър надзор на пазара

02 03 77 08

PP 03 18 03

Пилотен проект — Оценяване на предполагаемите различия в
качеството на продуктите, продавани на единния пазар

12 02 77 07

PP 03 18 04

Пилотен проект — Създаване на истински банков съюз —
Проучване на разликите в законовите и подзаконовите актове в
областта на банковото дело в държавите-членки от еврозоната и Прехвърлено
необходимостта от хармонизирането им в рамките на банков
съюз

12 02 77 08

PP 03 18 05

Пилотен проект – Европейски фонд за инвестиции чрез колек
тивно финансиране

Прехвърлено

02 02 77 39

PP 03 19 01

Пилотен проект — Качество на услугите в туризма

Прехвърлено

02 02 77 40

PP 03 19 02

Пилотен проект — Широколентов достъп до интернет с цел
осигуряване на мултимедийно образователно съдържание за
несвързани училища

Прехвърлено

02 03 77 09

PP 03 19 03

Пилотен проект – Отстраняване на пропуските в данните и
подготовка за действия в областта на пожарната безопасност на Прехвърлено
европейско равнище

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено
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PP 03 19 04

Пилотен проект — Изграждане на капацитет за разработване на
методологични етапи за интегриране на рисковете за околната
Прехвърлено
среда и климата в пруденциалната рамка за банковия сектор в
Съюза

14 03 77 03

PP 03 19 05

Пилотен проект – Мониторинг на размера на богатството, скрито
от физически лица в офшорни финансови центрове, и на
Прехвърлено
въздействието на най-новите международно договорени стан
дарти за данъчна прозрачност върху борбата с отклонението от
данъчно облагане

33 04 77 06

PP 03 19 06

Пилотен проект – Ограничаване на разликите в качеството и
укрепване на организациите на потребителите в Съюза

Прехвърлено

02 02 77 42

PP 03 20 01

Пилотен проект – Интелигентни дестинации

Прехвърлено

02 03 77 11

PP 03 20 02

Пилотен проект — Оценка на предизвикателствата и
възможностите за дейностите по надзор на пазара във връзка с
новите технологии и цифровата верига на доставки

Прехвърлено

12 02 77 11

PP 03 20 03

Пилотен проект — Проучване на възможностите за създаване на
европейски регистър на активите в контекста на борбата с
Прехвърлено
изпирането на пари и данъчните измами

17 04 77 07

PP 03 20 04

Пилотен проект — Хуманно отношение към млечните говеда,
включително мерки за защита на неотбитите млечни телета и
животните в края на полезния им живот

17 04 77 08

PP 03 20 05

Пилотен проект — Най-добри практики при прехода към
осигуряващи по-хуманно отношение системи за производство на Прехвърлено
яйца от безклетъчно отглеждани кокошки

PP 03 21 01

Пилотен проект — Европейски форум по въпросите на
разхищението на храна от потребителите

Ново

PP 03 21 02

Пилотен проект – Механизъм за мониторинг на собствеността
върху медиите

Ново

PP 03 21 03

Пилотен проект — Мониторинг на въздействието на свободните
зони и насоки за бъдеща модернизация в контекста на Евро
Ново
пейския зелен пакт

12 02 77 09

Прехвърлено

Космическо пространство
PP 04 21 01

Пилотен проект — Управление на пандемията на равнището на
Ново
Съюза

Регионално развитие и сближаване

13 03 77 21

PP 05 17 01

Пилотен проект — Стратегия на Европейския съюз за региона на
Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR): генериране и подго
Прехвърлено
товка на инициативи и проекти с действителна добавена стой
ност за региона като цяло

13 03 77 24

PP 05 18 01

Пилотен проект – Измерване на значимото за гражданите на ЕС:
Прехвърлено
социалния прогрес в европейските региони

13 03 77 25

PP 05 19 01

Пилотен проект – Отключване на потенциала за колективно
финансиране за европейските структурни и инвестиционни
фондове

PP 05 20 01

Пилотен проект — Насърчаване на градски партньорства в све
товен мащаб за изпълнение на Новата програма за градовете на
Организацията на обединените нации, с особен акцент върху
Прехвърлено
сътрудничеството по въпроси и политики, свързани с кръговата
икономика, както и по въпросите за качеството на въздуха,
енергийния преход и интеграцията на мигрантите и бежанците

13 03 77 27

Прехвърлено
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13 03 77 30
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Пилотен проект — BEST

Действие

Прехвърлено

Възстановяване и устойчивост
PP 06 14 01

Пилотен проект — Намаляване на неравнопоставеността в здра
Прехвърлено
веопазването: натрупване на опит и оценка на действията

17 03 77 16

PP 06 15 01

Пилотен проект — Последиците от прилагането на различни
форми на лечение, практики за дарение на органи и трансплан
тационни практики при хроничните бъбречни заболявания по Прехвърлено
отношение на разходите за здравеопазване и резултатите за
пациентите

17 03 77 17

PP 06 15 02

Пилотен проект — Платформа за насърчаване на донорството на
органи в Европейския съюз и съседните страни: Eudonorg 2015 Прехвърлено
—2016

17 03 77 20

PP 06 16 01

Пилотен проект — Създаване на регистър на редките вродени
малформации (като част от регистъра на редките заболявания)
въз основа на структурата, организацията и опита на Полския
регистър на вродените малформации

Прехвърлено

17 03 77 22

PP 06 16 02

Пилотен проект — MentALLY

Прехвърлено

17 03 77 23

PP 06 16 03

Пилотен проект — Тежки психични разстройства и рискът от
насилие: пътища чрез полагане на грижи и ефективни стратегии Прехвърлено
за лечение

17 03 77 25

PP 06 16 04

Пилотен проект — INTEGRATE: разработване на интегрирани
стратегии за наблюдение и лечение на хроничните и ревма
тичните заболявания: ролята на показателите за качество и
докладваните от пациентите резултати като допълнение към
медицинската оценка за активността на заболяването и вредите
от него

17 03 77 26

PP 06 16 05

Пилотен проект — Курсове за първична профилактика за
Прехвърлено
момичета, живеещи в райони със завишен риск от рак на гърдата

17 03 77 27

PP 06 16 06

Пилотен проект — Преразпределяне на храни

17 03 77 28

PP 06 17 01

Пилотен проект — Rare 2030 — Прогнозно проучване, осно
вано на участието, с цел разработване на политиката в областта Прехвърлено
на редките заболявания

17 03 77 29

PP 06 19 01

Пилотен проект — Доверие на пациентите, семействата и
общностите във ваксините

17 03 77 12

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено

Инвестиране в хората, социалното сближаване и ценностите
16 03 77 04

PP 07 07 01

Приключване на пилотния проект

Прехвърлено

04 03 77 21

PP 07 13 01

Пилотен проект — Информационно приложение и услуга на
Европейския съюз за превод на жестомимичен език в реално
време

Прехвърлено

33 02 77 06

PP 07 13 02

Пилотен проект — Разработване на показатели за контрол на
изпълнението на Европейската харта за равнопоставеност на
мъжете и жените в живота на местно ниво

Прехвърлено

33 02 77 09

PP 07 14 01

Пилотен проект — Изграждане на капацитет за ромското
гражданско общество и засилване на неговото участие в кон
трола на националните стратегии за интегриране на ромите

Прехвърлено

33 03 77 04

PP 07 14 02

Пилотен проект — Повишаване на осведомеността на децата за
Прехвърлено
техните права при съдебни производства
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09 05 77 02

PP 07 14 03

Пилотен проект — Насърчаване на европейската интеграция чрез
културата, като се излъчват нови версии със субтитри на избрани Прехвърлено
телевизионни програми на територията на Европа

33 02 77 08

PP 07 14 04

Пилотен проект — Платформа за обмен на знания, насочена към
специалисти по въпросите, свързани с гениталното осакатяване Прехвърлено
на жени

04 03 77 17

PP 07 15 01

Пилотен проект — Социалноосигурителна карта

Прехвърлено

33 02 77 10

PP 07 15 02

Пилотен проект — Преглед на инструментите и програмите за
събиране на данни на Съюза от гледна точка на зачитането на
основите права

Прехвърлено

04 03 77 24

PP 07 16 01

Пилотен проект — Качествена заетост чрез предприемачество за
Прехвърлено
лица, намиращи се в началото на своя трудов път

04 03 77 26

PP 07 16 02

Пилотен проект — Европейска рамка за мобилност на обу
чаващите се работници: развитие на европейско гражданство и
умения чрез интеграция на младите хора на пазара на труда

Прехвърлено

15 02 77 10

PP 07 16 03

Пилотен проект — Насърчаване на укрепваща здравето физи
ческа активност в Европа

Прехвърлено

33 02 77 14

PP 07 16 04

Пилотен проект — Електронно гласуване: оптимално използване
на съвременните технологии за по-активни и демократични
Прехвърлено
процедури на гласуване

09 05 77 04

PP 07 16 05

Пилотен проект — Медийна грамотност за всички

Прехвърлено

33 02 77 13

PP 07 16 06

Пилотен проект — Европа на различията

Прехвърлено

15 02 77 17

PP 07 17 01

Пилотен проект — Награда

Прехвърлено

15 02 77 18

PP 07 17 02

Пилотен проект — Спортът като средство за интеграция и
социално приобщаване на бежанците

Прехвърлено

15 02 77 19

PP 07 17 03

Пилотен проект — Мониторинг и напътствия чрез спорт на
млади хора, изложени на риск от радикализация

Прехвърлено

15 04 77 13

PP 07 17 04

Пилотен проект — Борба срещу незаконния трафик на
паметници на културата

Прехвърлено

33 03 77 05

PP 07 17 05

Пилотен проект — Дружествата — пощенски кутии

Прехвърлено

33 02 77 16

PP 07 17 06

Пилотен проект — Европейско проучване на основаното на пола
Прехвърлено
насилие

04 03 77 27

PP 07 18 01

Пилотен проект — Насърчаване на кооперациите от домашни
работници и схемите за ваучери за услуги

Прехвърлено

09 02 77 07

PP 07 18 02

Пилотен проект — Обмен на медийни

Прехвърлено

09 02 77 06

PP 07 18 03

Пилотен проект — Медийните съвети в ерата на цифровите
технологии

Прехвърлено

09 05 77 07

PP 07 18 04

Пилотен проект — Стажове за журналисти, работещи на
малцинствени езици, различни от европейските езици

Прехвърлено

15 04 77 19

PP 07 18 05

Пилотен проект — Финансиране, учене, иновации и патентоване
Прехвърлено
за културните и творческите индустрии

15 04 77 16

PP 07 18 06

Пилотен проект — Опазване на еврейските гробища в Европа:
процес на цялостно картографиране с научни изследвания и
наблюдение и остойностени индивидуални предложения за
опазване

33 03 77 07

PP 07 18 07

Пилотен проект — Координационен център в полза на жертвите
Прехвърлено
на тероризма

Прехвърлено
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15 04 77 21

PP 07 19 01

Пилотен проект — Измерване на културните и творческите
индустрии в Съюза

09 02 77 09

PP 07 19 02

Пилотен проект — Общоевропейски механизъм за бързо реаги
ране при нарушения на свободата на пресата и свободата на
Прехвърлено
медиите

09 05 77 09

PP 07 19 03

Пилотен проект — Платформа(и) за иновации в областта на
културното съдържание

09 05 77 10

PP 07 19 04

Пилотен проект — Подкрепа за разследващата журналистика и
Прехвърлено
свободата на медиите в ЕС

15 02 77 24

PP 07 19 05

Пилотен проект — Първа стъпка към създаването на европейска
Прехвърлено
рамка за мобилност на инициаторите на креативни пространства

15 02 77 26

PP 07 19 06

Пилотен проект — Награда

Прехвърлено

15 04 77 20

PP 07 19 07

Пилотен проект — Проект за цифров регистър на еврейското
културно наследство

Прехвърлено

04 03 77 29

PP 07 20 01

Пилотен проект — Роля на минималната работна заплата при
създаването на

Прехвърлено

09 04 77 26

PP 07 20 02

Пилотен проект — Разработване и изпитване на инфраструктура
за механизмите за защита на правата на детето в онлайн прос
транството въз основа на Общия регламент относно защитата на Прехвърлено
данните и друго законодателство на Съюза, свързано с децата в
онлайн пространството

09 02 77 13

PP 07 20 03

Пилотен проект — Безвъзмездни средства от Съюза за малки по
мащаб онлайн медии: подкрепа за качествени новинарски про Прехвърлено
дукти и борба с фалшивите новини

09 02 77 14

PP 07 20 04

Пилотен проект — Почтеност на социалните медии

Прехвърлено

09 02 77 16

PP 07 20 05

Пилотен проект — Обзор на собствеността върху медиите

Прехвърлено

09 05 77 11

PP 07 20 06

Пилотен проект — Европейска публична сфера: нова онлайн
медийна оферта за младите европейци

Прехвърлено

PP 07 21 01

Пилотен проект – Изграждане на капацитет за разследване с цел
Ново
по-ефективна борба с допинга в спорта в Европа

PP 07 21 02

Пилотен проект – Европейска обсерватория на наративите за
борба с дезинформацията след COVID-19

Ново

PP 07 21 03

Пилотен проект — Интегрирана инициатива за реагиране при
трансгранични кризи

Ново

PP 07 21 04

Пилотен проект — Проучване на самотата с акцент върху пси
хичното здраве

Ново

PP 07 21 05

Пилотен проект – Разбиране на стойността на европейското
общество за видеоигри

Ново

PP 07 21 06

Пилотен проект — Постигане на бюджетиране, съобразено в
по-голяма степен с равенството между половете, в следващата
МФР чрез оценка на въздействието по признак пол

Ново

PP 07 21 07

Пилотен проект — Карти за плащане по електронен път (Е-pay) с
гарантиран основен доход (Basic Income Guarantee) за марги
нализирани лица: иновативен финансов инструмент и инстру
Ново
мент на политиките за насърчаване на по-ефективно изплащане
на социални обезщетения на хората в крайна бедност

PP 07 21 08

Пилотен проект – Медийно представителство и приобщаване на
Ново
бежанците и мигрантите

Прехвърлено

Прехвърлено
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PP 07 21 09

Пилотен проект — Временни граждански асамблеи: преобразу
ване на обществения консенсус в начин на действие и
утвърждаване на най-добри практики за по-активно участие на
гражданите в обществения живот в ЕС

Ново

PP 07 21 10

Пилотен проект – Образователна платформа по въпросите на
правовата държава

Ново

PP 07 21 11

Пилотен проект – Интернационализация на опита и моделите на Ново

PP 07 21 12

Пилотен проект — Подобряване на заетостта на хората с
увреждания чрез модела на приобщаващите предприятия

Ново

PP 07 21 13

Пилотен проект — Домашно насилие — оценка на въздейст
вието на програмите, насочени към извършителите, като инс
трумент за предотвратяване на нови прояви на насилие в раз
лични европейски държави

Ново

PP 07 21 14

Пилотен проект — Изграждане на Европа с помощта на местните
Ново
органи

PP 07 21 15

Пилотен проект — Създаване на приложение на равнище ЕС за
Ново
жертвите на домашно насилие

Селско стопанство и морска политика

11 06 77 02

PP 08 12 01

Пилотен проект — Механизми за съвместно и устойчиво управ
ление на рибарството: насърчаване на научните изследвания в
Прехвърлено
условията на сътрудничество между учени и заинтересовани
страни

05 08 77 10

PP 08 14 01

Пилотен проект — Агропол: развитие на европейски трансгра
ничен модел на агроиндустриален регион

PP 08 14 02

Пилотен проект — Въвеждане в действие на мрежа от морски
защитени зони, които са създадени или ще бъдат създадени
съгласно националното и международното законодателството в
областта на околната среда или рибарството, с оглед подобря
Прехвърлено
ване на производствените възможности във връзка с риболовните
дейности на Съюза в Средиземно море въз основа на принципите
за максимален устойчив улов и екосистемен подход към управ
лението на рибарството

11 06 77 09

PP 08 15 01

Пилотен проект — Разработване на новаторски офшорни рибо
ловни практики със слабо въздействие върху околната среда,
предназначени за дребномащабни кораби в най-отдалечените
Прехвърлено
региони, включително обмен на добри практики и риболовни
проучвания

05 08 77 12

PP 08 16 01

Пилотен проект — Социално екосело

Прехвърлено

05 08 77 13

PP 08 16 02

Пилотен проект — Усъвършенстване на критериите и страте
гиите за предотвратяване и управление на кризи в селскосто
панския сектор

Прехвърлено

05 08 77 14

PP 08 16 03

Пилотен проект — Преструктуриране на веригата за произ
водство на мед и програма за развъждане и селекция на медо
носни пчели, устойчиви на акара Varroa

Прехвърлено

05 08 77 15

PP 08 16 04

Пилотен проект — Анализ на най-добрите начини, по които
организации на производителите могат да бъдат създавани, да
изпълняват своите дейности и да получават подкрепа

Прехвърлено

11 06 77 14

PP 08 18 01

Пилотен проект— Грамотност по отношение на океаните за
всички

Прехвърлено

11 06 77 07

Прехвърлено
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11 06 77 15

PP 08 18 02

Пилотен проект — Наръчник за добри практики за круизните
пътувания

Прехвърлено

11 06 77 16

PP 08 18 03

Пилотен проект – Платформа на Съюза за организациите на
производители на продукти от риболов и аквакултури

Прехвърлено

11 06 77 17

PP 08 18 04

Пилотен проект – Схема за контрол на улова от любителски
риболов на лаврак

Прехвърлено

05 08 77 17

PP 08 19 01

Пилотен проект — Разработване на набор от инструменти за
земеделските стопани за практики, основаващи се на интегрира Прехвърлено
ното управление на вредителите, от целия Съюз

PP 08 19 02

Пилотен проект – оперативна програма: структуриране на
хранително-вкусовите сектори за осигуряване на предаването на
Прехвърлено
семейните стопанства и устойчивостта на местното селско сто
панство

05 08 77 18

Околна среда и действия по климата
PP 09 13 01

Пилотен проект — Опазване на биологичното разнообразие чрез
Прехвърлено
плащания за постигнати резултати в областта на околната среда

07 02 77 28

PP 09 15 01

Пилотен проект — Установяване на точка на равновесие между
правото на държавата да определя законни обществено-полити
чески цели, правата на инвеститорите да защитават своите
инвестиции и правата на гражданите по отношение на околната Прехвърлено
среда и общественото здраве предвид Трансатлантическото спо
разумение за партньорство в областта на търговията и инвести
циите

07 02 77 29

PP 09 15 02

Пилотен проект — Изграждане на капацитет, програмно разви
тие и комуникация в областта на екологичното данъчно обла Прехвърлено
гане и бюджетната реформа

07 02 77 30

PP 09 16 01

Пилотен проект — Насърчаване на екологосъобразна кръгова
икономика в Европа чрез изграждане на капацитет, работа в
мрежа и обмен на иновативни решения — Преодоляване на
недостига на зелени иновации

07 02 77 31

PP 09 16 02

Пилотен проект — Смекчаване на въздействието на
инфекциозните заболявания с цел противодействие на загубата
Прехвърлено
на европейско биологично разнообразие съгласно изискванията
на Директивата за местообитанията

07 02 77 32

PP 09 16 03

Пилотен проект — Протоколи за създаването на схеми за оценка
Прехвърлено
на екологосъобразна инфраструктура в Съюза

07 02 77 33

PP 09 16 04

Пилотен проект — Смекчаване на въздействието на вятърните
турбини върху популациите от прилепи и птици и техните
миграционни маршрути

07 02 77 34

PP 09 16 05

Пилотен проект — Опис на видовете и местообитанията в найПрехвърлено
отдалечените френски региони

07 02 77 35

PP 09 17 01

Пилотен проект — Картографиране и оценяване на състоянието
на екосистемите и услугите, които те предоставят, в най-отдале
Прехвърлено
чените региони и в отвъдморските страни и територии: създаване
на връзки и обединяване на ресурси

07 02 77 36

PP 09 17 02

Пилотен проект — Мрежа на европейските зелени градове

07 02 77 37

PP 09 17 03

Пилотен проект — Последици от изгарянето на твърди битови
отпадъци за качеството на атмосферния въздух в Европа и евен Прехвърлено
туални смекчаващи мерки

07 02 77 22

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено
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07 02 77 39

PP 09 17 04

Пилотен проект — Създаване на регионални или локални плат
форми относно съвместното съществуване между хората и едрите
Прехвърлено
хищници с акцент върху основни действия за едрите хищници в
области с високи равнища на конфликт

07 02 77 40

PP 09 17 05

Пилотен проект — Към основани на факти подобрения в при
лагането на Директивата за птиците и Директивата за местооби Прехвърлено
танията: систематичен преглед и метаанализ

07 02 77 41

PP 09 17 06

Пилотен проект — Насърчаване на алтернативи на изпитванията
Прехвърлено
върху животни

34 02 77 03

PP 09 17 07

Пилотен проект — Проучване на жизнения цикъл на електри
ческите превозни средства, превозните средства, задвижвани с
биогорива, и превозните средства, задвижвани с традиционни
горива

07 02 77 42

PP 09 18 01

Пилотен проект — Наблюдение на пеперудите в Съюза и пока
Прехвърлено
затели за тях

07 02 77 43

PP 09 18 02

Пилотен проект – Използване на сателитни изображения за
подобряване на функционирането на мрежата

07 02 77 44

PP 09 18 03

Пилотен проект – Карта с решения, най-добри практики и
средства за обеззаразяване от отпадъците от пестицида линдан в Прехвърлено
Съюза

07 02 77 46

PP 09 18 04

Пилотен проект – Оценка, определяне, обмен и разпространение
на най-добри практики за хуманно управление на инвазивни
Прехвърлено
чужди видове

07 02 77 47

PP 09 18 05

Пилотен проект – Интегриране на интелигентни сензори и
Прехвърлено
моделиране за наблюдение на качеството на въздуха в градовете

07 02 77 48

PP 09 18 06

Пилотен проект – Основани на природата решения за
смекчаване на последиците от изменението на климата и
замърсяването на водата в селскостопанските райони

Прехвърлено

07 02 77 49

PP 09 19 01

Пилотен проект — Разработване на европейска маркировка за
превозните средства с извънредно ниски емисии (ULEV)

Прехвърлено

07 02 77 50

PP 09 19 02

Пилотен проект — Проучване за осъществимост относно обща
отворена платформа за данни за безопасност на химичните
вещества

Прехвърлено

07 02 77 51

PP 09 19 03

Пилотен проект — Насърчаване на гражданското общество да
споделя знания и най-добри практики във връзка със зелените
градове и зелената градска среда

Прехвърлено

07 02 77 52

PP 09 19 04

Пилотен проект — Инвазивни чужди видове: По-добро разби
ране и комуникация

Прехвърлено

07 02 77 56

PP 09 20 01

Пилотен проект — Осигуряване на проходимост през язовирите
Прехвърлено
‘Железни врата’ за дунавската есетра

PP 09 20 02

Пилотен проект — Подобряване на насоките и обмен на знания
между лицата, стопанисващи земи, природозащитниците и
Прехвърлено
местните общности с цел опазване на културните ландшафти и
наследство по програмата

PP 09 21 01

Пилотен проект — Интегриране на ИИ в кръговата икономика

PP 09 21 02

Пилотен проект — BEST BELT — Повече сила за Зеления пояс Ново

PP 09 21 03

Пилотен проект — Оценка на възможностите за използване на
водород в корабоплаването

07 02 77 59

Прехвърлено

Прехвърлено

Ново

Ново
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Миграция

PP 10 11 01

Пилотен проект — Мрежа за контакти и дискусии между целеви
общини и местните органи относно опита и най-добрите прак Прехвърлено
тики в областта на презаселването и интеграцията на бежанците

21 02 77 15

PP 14 13 01

Пилотен проект — Стратегически инвестиции за траен мир и
демократизация в Африканския рог

Прехвърлено

21 02 77 16

PP 14 14 01

Пилотен проект — Укрепване на ветеринарните служби в раз
виващите се страни

Прехвърлено

21 02 77 18

PP 14 14 02

Пилотен проект — Инвестиране в устойчиво възстановяване на
мира и общностите в областта Каука — Колумбия

Прехвърлено

21 02 77 22

PP 14 15 01

Пилотен проект — Интегриран подход за разработване и при
лагане на здравни решения за борба с пренебрегваните тропи
чески болести в ендемичните райони

Прехвърлено

21 02 77 23

PP 14 15 02

Пилотен проект — Достъп до правосъдие и обезщетение за
жертвите на най-тежките престъпления, извършени в Демокра
тична република Конго (ДРК)

Прехвърлено

21 02 77 24

PP 14 16 01

Пилотен проект — Картографиране на глобалната заплаха,
породена от антимикробната резистентност

Прехвърлено

21 02 77 25

PP 14 16 02

Пилотен проект — Утвърждаване на правата на детето, закрилата
и достъпа до образование за децата и младежите, разселени в
Прехвърлено
Гватемала, Хондурас и Ел Салвадор

21 02 77 26

PP 14 16 03

Пилотен проект — Образователни услуги за деца, които са били
свързани с въоръжени сили и групи в административен район Прехвърлено
Голям Пибор в Южен Судан

21 02 77 27

PP 14 16 04

Пилотен проект — Пилотни действия за използването на осно
Прехвърлено
вано на участието управление на пасищата в Кения и Танзания

21 02 77 28

PP 14 17 01

Пилотен проект — Подпомагане на градското измерение на
сътрудничеството за развитие: увеличаване на финансовия капа
Прехвърлено
цитет на градове в развиващите се държави за ползотворно и
устойчиво градско развитие

21 02 77 31

PP 14 17 02

Пилотен проект — Здраве за всички — съвместен проект,
осъществен от асоциациите AIMES-Afrique (Того) и Aktion PiT- Прехвърлено
Togohilfe e.V.

22 04 77 06

PP 14 17 03

Пилотен проект — Развитие на европейска журналистика,
основана на знанията, по отношение на съседните на Европа
Прехвърлено
държави чрез образователни дейности, предоставяни от центъра
на Колежа на Европа в Натолин

20 02 77 02

PP 14 18 01

Пилотен проект — Жените и търговията: създаване на модел за
глава относно равенството между половете в споразуменията за
свободна търговия въз основа на данни относно жените,
Прехвърлено
участващи в търговията, и жените, участващи във вътрешната
икономика

21 02 77 33

PP 14 18 02

Пилотен проект — Насърчаване на прозрачност и оценка на
въздействието за местните органи в Гватемала

18 03 77 04

Външна дейност

Прехвърлено
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23 02 77 01

PP 14 18 03

Пилотен проект — Гарантиране на ефективна помощ за жертвите
на сексуално и основано на пола насилие в ситуации на
Прехвърлено
хуманитарна криза

21 02 77 35

PP 14 19 01

Пилотен проект — Разширяване на обхвата на всеобщото
здравно осигуряване в Мавритания

PP 14 21 01

Пилотен проект – Европейска обсерватория за борба с безнака
Ново
заността

Прехвърлено

Предприсъединителна помощ
22 02 77 01

PP 15 08 01

Пилотен проект — Опазване и възстановяване на културното
наследство в райони на конфликт

Прехвърлено

Административни разходи на Европейската комисия
PP 20 15 01

Пилотен проект — Криптирани електронни комуникации на
институциите на Съюза

Прехвърлено

PP 20 17 01

Пилотен проект — Нови технологии и инструменти на инфор
мационните и комуникационните технологии (ИКТ) за
осъществяването и опростяването на Европейската гражданска
инициатива (ЕГИ)

Прехвърлено

26 03 77 07

PP 20 17 02

Пилотен проект — Въвеждане на онлайн електронна идентифи
кация и електронни подписи чрез прилагане на Регламента
Прехвърлено
относно електронната идентификация и удостоверителните
услуги от Европейския парламент и Комисията

25 01 77 06

PP 20 19 01

Пилотен проект — Повторно използване на цифровите стан
дарти в подкрепа на сектора на МСП

26 03 77 04

25 01 77 04

Прехвърлено

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ
Научни изследвания и иновации
PA 01 16 01

Подготвително действие — Отворени технологии за знания:
класифициране и валидиране на знания

09 04 77 08

PA 01 16 02

Подготвително действие — REIsearch (Рамка за иновации във
върховите научноизследователски постижения) — Повишаване
на конкурентоспособността на Европейското
Прехвърлено
научноизследователско пространство чрез увеличаване на кому
никацията между изследователите, гражданите, промишлеността
и политиците

09 04 77 09

PA 01 16 03

Подготвително действие — Интелигентни фабрики в Източна
Европа

Прехвърлено

09 04 77 13

PA 01 17 01

Подготвително действие — Мрежа за цифрови центрове

Прехвърлено

09 04 77 14

PA 01 17 02

Подготвително действие — Цифрова трансформация на евро
пейската промишленост

Прехвърлено

09 04 77 18

PA 01 18 01

Подготвително действие — Създаване на европейска цифрова
академия

Прехвърлено

02 04 77 07

PA 01 19 01

Подготвително действие – Подготовка на новата програма на ЕС
Прехвърлено
за правителствени сателитни комуникации (Govsatcom)

09 04 77 23

PA 01 19 02

Подготвително действие — Прилагане по подразбиране на
изискванията за достъпност на уебсайтовете при инструментите
Прехвърлено
за редактиране и платформите (интернет достъп по подразби
ране)

09 04 77 27

PA 01 20 01

Подготвително действие — Изкуството и цифровизацията:
разгръщане на творчеството в полза на промишлеността, регио
ните и обществото в Европа

PA 01 21 01

Подготвително действие — Осигуряване на факти за създаването
Ново
на политики на европейско, регионално и местно равнище

09 04 77 05

Прехвърлено

Прехвърлено
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PA 01 21 02

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Подготвително действие — Увеличаване на достъпа до образо
вателни инструменти в области и общности с ниска степен на
свързаност или достъп до технологии

Действие

Ново

Европейски стратегически инвестиции
PA 02 15 01

Подготвително действие — Към единна и иновативна европейска
Прехвърлено
транспортна система

06 02 77 12

PA 02 16 01

Подготвително действие — Интегриране на дистанционно
управляеми летателни системи (ДУЛС) в европейското въздушно
Прехвърлено
пространство с активна услуга за предупреждения при навлизане
в определена географска зона (geofencing)

32 02 77 09

PA 02 17 01

Подготвително действие — Засилване на сътрудничеството в
действията в областта на климата между островите в Съюза и
Прехвърлено
отвъд него чрез създаване на островна идентичност в рамките на
Световния конвент на кметовете

32 02 77 12

PA 02 18 01

Подготвително действие — Установяване на цялостна подкрепа
за регионите с високо потребление на въглища и високи въгле
родни емисии в преход

Прехвърлено

32 02 77 13

PA 02 18 02

Подготвително действие — Набори от инструменти за
участниците в диалога в рамките на платформа за въглищата,
които да се използват за разработването и подпомагането на
местни стратегии за преход

Прехвърлено

06 02 77 24

PA 02 19 01

Подготвително действие — Лесен за ползване инструмент за
информация относно схемите за регулиране на достъпа на пре
возни средства в градовете и регионите

Прехвърлено

32 02 77 16

PA 02 20 01

Подготвително действие — Обучение на органите и общностите
от островните държави за участие в тръжни процедури за
Прехвърлено
проекти за енергия от възобновяеми източници

32 02 77 17

PA 02 20 02

Подготвително действие — Засилване на сътрудничеството в
действията в областта на климата между селата във и извън ЕС
Прехвърлено
чрез създаване на идентичност на селските райони в рамките на
Конвента на кметовете

09 03 77 04

PA 02 20 03

Подготвително действие — Изкуственият интелект и големите
информационни масиви при цифровата трансформация на
публичните администрации в Европа: европейска платформа на
регионите

09 03 77 03

PA 02 20 04

Подготвително действие — Интелигентно местно администри
ране, основаващо се на интернет на нещата, изкуствен интелект,
Прехвърлено
виртуална реалност и инструменти за машинно самообучение, с
цел доближаване до гражданите

02 02 77 03

PA 03 09 01

Подготвително действие — Еразъм за млади предприемачи

Прехвърлено

02 02 77 10

PA 03 12 01

Подготвително действие — Новаторски предприемачи за
промяна по линия на Евро-средиземноморското партньорство
(Euromed)

Прехвърлено

02 02 77 21

PA 03 15 01

Подготвително действие — Транснационален европейски турис
Прехвърлено
тически продукт, свързан с културата

02 02 77 29

PA 03 17 01

Подготвително действие — Европейска столица на туризма

Прехвърлено

02 02 77 31

PA 03 18 01

Подготвително действие – Култура на Европа: Насърчаване на
съкровищата на Европа

Прехвърлено

02 02 77 32

PA 03 18 02

Подготвително действие — Световен туризъм

Прехвърлено

06 02 77 14

Прехвърлено

Единен пазар
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02 02 77 33

PA 03 18 03

Подготвително действие — Изграждане на предприемачески
капацитет за млади мигранти

Прехвърлено

02 02 77 35

PA 03 18 04

Подготвително действие — Ускоряване на модернизирането на
промишлеността чрез подобряване на подкрепата за
общоевропейски демонстрационни съоръжения – триизмерен
печат

Прехвърлено

02 02 77 36

PA 03 18 05

Подготвително действие — Cir©Lean: Мрежа, създаваща благо
приятни условия за стопанска дейност за МСП в Съюза, с цел
Прехвърлено
използване на бизнес възможностите, предоставяни от кръговата
икономика

02 02 77 38

PA 03 19 01

Подготвително действие — Намаляване на младежката
безработица — създаване на кооперации за увеличаване на
възможностите за работа в Съюза

02 02 77 41

PA 03 20 01

Подготвително действие — Еразъм за млади предприемачи в
международен план/Постигане на лидерство в предприема
Прехвърлено
чеството и възможности за сътрудничество (Achieve Leadership
in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities)

02 03 77 10

PA 03 20 02

Подготвително действие – Независими изпитвания на емисиите в
реални условия на движение с цел гарантиране на обширна
Прехвърлено
информация и прозрачност за по-добър надзор на пазара

12 02 77 10

PA 03 20 03

Подготвително действие – Анализиране на последиците от
общата собственост на институционалните инвеститори

14 03 77 04

PA 03 20 04

Подготвително действие — Обсерватория на ЕС за данъчните и
финансовите престъпления — Изграждане на капацитет за под
Прехвърлено
крепа на изготвянето на политика на Съюза в областта на
данъчното облагане

33 04 77 07

PA 03 20 05

Подготвително действие — Оценяване на предполагаемите раз
личия в качеството на продуктите, продавани на вътрешния
пазар

PA 03 21 01

Подготвително действие — Европейски механизъм за управление
Ново
на кризи в сектора на туризма

PA 03 21 02

Подготвително действие — Разработване на методи за
зашеметяване на прасетата с по-малко страдания

Ново

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено

Регионално развитие и сближаване
13 03 77 03

PA 05 08 01

Подготвително действие — Насърчаване на по-благоприятна
среда за микрокредитирането в Европа

13 03 77 12

PA 05 13 01

Подготвително действие — Към обща регионална идентичност,
помирение между народите и икономическо и социално
Прехвърлено
сътрудничество, което включва Паневропейска платформа за
експертен опит и върхови постижения в Дунавския макрорегион

13 03 77 15

PA 05 14 01

Подготвително действие — Световни градове: сътрудничество
между ЕС и трети държави в областта на градското развитие

Прехвърлено

13 03 77 17

PA 05 16 01

Подготвително действие — Сътрудничество между ЕС и
Общността на латиноамериканските и карибските държави
(CELAC) по въпросите на териториалното сближаване

Прехвърлено

13 03 77 18

PA 05 16 02

Подготвително действие — Политиката на сближаване и взаи
модействията с фондовете за научни изследвания и развитие:

Прехвърлено

13 03 77 19

PA 05 16 03

Подготвително действие — Подкрепа за растеж и управление в
региони, чието развитие изостава

Прехвърлено

13 03 77 20

PA 05 16 04

Подготвително действие — Икономическите конкурентни пре
димства и потенциал за интелигентна специализация на регио
нално равнище в Румъния

Прехвърлено
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

13 03 77 22

PA 05 17 01

Подготвително действие — Макрорегионална стратегия 2014—
Прехвърлено
2020 г.: стратегия на Европейския съюз за Алпийския регион

13 03 77 23

PA 05 17 02

Подготвително действие — Програма на ЕС за градско развитие Прехвърлено

13 03 77 28

PA 05 20 01

Подготвително действие — Продължение на АдриатическоЙонийската мрежа от университети, региони, търговски камари Прехвърлено
и градове

13 03 77 29

PA 05 20 02

Подготвително действие – Стратегията на ЕС за региона на
Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR): генериране и подго
Прехвърлено
товка на инициативи и проекти за подкрепа на многостепенното
управление и партньорствата с добавена стойност за региона

Възстановяване и устойчивост
17 03 77 15

PA 06 14 01

Подготвително действие — Европейско проучване на бремето и
Прехвърлено
грижите във връзка с епилепсията

01 02 77 01

PA 06 16 01

Подготвително действие — Изграждане на капацитет и инсти
туционално изграждане в подкрепа на провеждането на иконо Прехвърлено
мически реформи

23 03 77 04

PA 06 18 01

Подготвително действие — Мрежа на европейските центрове за
Прехвърлено
гражданска защита и управление на бедствия

Инвестиране в хората, социалното сближаване и ценностите
PA 07 15 01

Подготвително действие — Социална солидарност за социална
интеграция

04 03 77 19

PA 07 15 02

Подготвително действие — Подкрепа за активното приобщаване
на мигрантите в неравностойно положение в Европа чрез разви
Прехвърлено
тието и изпитването на местни центрове за социална и иконо
мическа интеграция

09 02 77 04

PA 07 15 03

Подготвително действие — Европейски център за свобода на
печата и медиите

15 04 77 11

PA 07 15 04

Подготвително действие — Ново наративно послание за Европа Прехвърлено

09 05 77 03

PA 07 15 05

Подготвително действие — Действие във връзка със субтитрира
нето, включително краудсорсинг, с цел увеличаване на разпрос Прехвърлено
транението на европейски произведения

04 03 77 23

PA 07 16 01

Подготвително действие —

Прехвърлено

09 05 77 05

PA 07 16 02

Подготвително действие — Субтитриране на свързано с култу
рата европейско телевизионно съдържание в цяла Европа

Прехвърлено

15 04 77 12

PA 07 16 03

Подготвително действие — Европа за фестивалите, фестивалите
за Европа

Прехвърлено

04 03 77 25

PA 07 17 01

Подготвително действие — Схема за гаранция за децата/Създа
ване на Европейска гаранция за децата и финансова подкрепа за Прехвърлено
нея

15 02 77 16

PA 07 17 02

Подготвително действие — Оценка на програмите за висше
образование в областта на предприемачеството

15 04 77 14

PA 07 17 03

Подготвително действие — Отворени модели на микропред
приятията за иновации в сектора на европейските семейни къщи Прехвърлено
с културна и историческа стойност

15 02 77 20

PA 07 18 01

Подготвително действие — DiscoverEU: безплатна абонаментна
карта за пътуване за европейски граждани при навършване на
Прехвърлено
18-годишна възраст

04 03 77 18

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено
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КОМИСИЯ
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

15 02 77 21

PA 07 18 02

Подготвително действие — Обмен и мобилност в спорта

Прехвърлено

15 02 77 22

PA 07 18 03

Подготвително действие – Sportue, насърчаване на европейските
Прехвърлено
ценности чрез спортни инициативи на общинско равнище

15 04 77 18

PA 07 18 04

Подготвително действие – Music Moves Europe: насърчаване на
Прехвърлено
музикалното многообразие и на музикалния талант в Европа

09 02 77 08

PA 07 18 05

Подготвително действие — Мониторинг на медийния плура
лизъм в ерата на цифровите технологии

Прехвърлено

09 05 77 06

PA 07 18 06

Подготвително действие — Медийна грамотност за всички

Прехвърлено

15 04 77 17

PA 07 18 07

Подготвително действие — Европейски домове на културата

Прехвърлено

33 03 77 06

PA 07 18 08

Подготвително действие — Фонд на Съюза за финансово под
помагане за съдебни дела, свързани с нарушения на демокра
цията, принципите на правовата държава и основните права

Прехвърлено

09 02 77 10

PA 07 19 01

Подготвително действие – Фонд за трансгранична разследваща
журналистика

Прехвърлено

09 05 77 08

PA 07 19 02

Подготвително действие — Кината като иновационни центрове
за местните общности

Прехвърлено

15 02 77 23

PA 07 19 03

Подготвително действие – Мониторинг и напътствия чрез спорт
Прехвърлено
на млади хора, изложени на риск от радикализация

15 02 77 25

PA 07 19 04

Подготвително действие – Награда

15 02 77 27

PA 07 19 05

Подготвително действие – Признаване на периоди на училищно
Прехвърлено
образование в чужбина

15 02 77 28

PA 07 19 06

Подготвително действие – Спортът като средство за интеграция и
Прехвърлено
социално приобщаване на бежанците

33 03 77 08

PA 07 19 07

Подготвително действие — Изграждане на капацитет, програмно
развитие и комуникация в контекста на борбата с изпирането на Прехвърлено
пари и финансовите престъпления

09 02 77 17

PA 07 20 01

Подготвително действие — Медийни съвети в цифровата ера

15 02 77 29

PA 07 20 02

Подготвително действие — Програми за масов спорт и иновации
Прехвърлено
в областта на инфраструктурата

15 04 77 22

PA 07 20 03

Подготвително действие — Финансиране, учене, иновации и
патентоване за културните и творческите индустрии

15 04 77 23

PA 07 20 04

Подготвително действие — Опазване на еврейските гробища в
Европа: процес на цялостно картографиране, придружен от
Прехвърлено
научни изследвания, наблюдение и остойностени индивидуални
предложения за опазване на гробищата

15 04 77 24

PA 07 20 05

Подготвително действие — Разработване на политики

33 02 77 17

PA 07 20 06

Подготвително действие — Roma Civil Monitor — Укрепване на
капацитета и участието на ромското и проромското гражданско Прехвърлено
общество в мониторинга и прегледа на политиките

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

PA 07 21 01

Подготвително действие — Европейски медийни платформи

Ново

PA 07 21 02

Подготвително действие – Общоевропейски механизъм за бързо
реагиране при нарушения на свободата на печата и свободата на Ново
медиите

PA 07 21 03

Подготвително действие — Да пишем за Европа

Ново

PA 07 21 04

Подготвително действие — Фонд за спешна подкрепа за
разследващи журналисти и медийни организации с цел гаран
тиране на свободата на медиите в Съюза

Ново

Селско стопанство и морска политика
05 08 77 09

PA 08 13 01

Подготвително действие — Растителни и животински генетични
Прехвърлено
ресурси на Съюза

11 06 77 06

PA 08 13 02

Подготвително действие — Пазители на морето

Прехвърлено

05 08 77 16

PA 08 18 01

Подготвително действие — Интелигентни селски райони през
ХХI век

Прехвърлено

11 06 77 18

PA 08 20 01

Подготвително действие — Харта на добрите практики за
круизните пътувания

Прехвърлено

Прехвърлено

Околна среда и действия по климата

07 02 77 45

PA 09 18 01

Подготвително действие – Пускане в действие на изграждането
на капацитет за целите на програмното развитие и картографи
рането в областта на екологичното данъчно облагане и
бюджетната реформа

07 02 77 53

PA 09 20 01

Подготвително действие — Мониторинг на опрашителите в ЕС и
Прехвърлено
показатели за тях

07 02 77 54

PA 09 20 02

Подготвително действие — Мониторинг на околната среда с
помощта на медоносни пчели

07 02 77 55

PA 09 20 03

Подготвително действие — Измерване на пулса на европейското
биологично разнообразие посредством индекса на Червения
Прехвърлено
списък

07 02 77 57

PA 09 20 04

Подготвително действие — Насърчаване на алтернативи на
изпитванията върху животни

07 02 77 58

PA 09 20 05

Подготвително действие — Създаване на Европейска обсервато
Прехвърлено
рия за устойчивостта на суши и адаптирането към тях

PA 10 14 01

Подготвително действие — Финансиране за рехабилитацията на
Прехвърлено
жертви на изтезания

PA 12 20 01

Подготвително действие— Координирано наблюдение от ЕС на
тъмната мрежа (даркнет) с цел противодействие на престъпни
Прехвърлено
дейности

PA 13 17 01

Подготвително действие — Подготвително действие във връзка с
Прехвърлено
научни изследвания в областта на отбраната

Прехвърлено

Прехвърлено

Миграция
18 03 77 09
Сигурност
18 02 77 04
Отбрана
02 04 77 03

Предприсъединителна помощ
21 02 77 14

PA 14 07 01

Подготвително действие — Глобален фонд за енергийна ефикас
Прехвърлено
ност и възобновяеми енергийни източници

07 02 77 02

PA 14 10 01

Подготвително действие — Мониторинг на околната среда в
Черноморския басейн и обща европейска рамкова програма за
развитие на Черноморския регион

Прехвърлено
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

22 04 77 03

PA 14 12 01

Подготвително действие — Нова Евро-средиземноморска страте
Прехвърлено
гия за насърчаване на заетостта сред младите хора

21 02 77 19

PA 14 14 01

Подготвително действие — Изграждане на устойчивост за
по-добро здраве на номадските общности в следкризисни
ситуации в региона Сахел

21 02 77 20

PA 14 14 02

Подготвително действие — Повторна социо-икономическа
интеграция на децата и проституиращите жени, които живеят в
Прехвърлено
мините на Лувиндия, провинция Южно Киву, в източната част
на Демократична Република Конго

21 02 77 21

PA 14 14 03

Подготвително действие — Подготвително действие: Изграждане
и укрепване на местни партньорства за развиване на социалната
Прехвърлено
икономика и за създаване на социални предприятия в Източна
Африка

21 02 77 29

PA 14 17 01

Подготвително действие — Подкрепа за микропредприятията и
Прехвърлено
малките и средните предприятия в развиващите се държави

21 02 77 30

PA 14 17 02

Подготвително действие — Интегриран подход за разработване и
прилагане на здравни решения за борба с пренебрегваните тро Прехвърлено
пически болести в ендемичните райони

19 06 77 01

PA 14 18 01

Подготвително действие — StratCom Plus

Прехвърлено

22 04 77 07

PA 14 18 02

Подготвително действие – Подкрепа за съседните на Съюза
държави за осъществяване на възстановяване на активи

Прехвърлено

Прехвърлено

Разходи извън годишните тавани, определени в многогодишната финансова рамка

22 02 77 02

PA 15 10 01

Подготвително действие —Опазване и възстановяване на кул
турното наследство в райони на конфликт

Прехвърлено

Административни разходи на Европейската комисия

26 03 77 06

PA 20 17 01

Подготвително действие — Управление и качество на софтуерния
Прехвърлено
код — одит на свободния софтуер с отворен код

26 03 77 08

PA 20 17 02

Подготвително действие — Криптирани електронни комуника
ции на институциите на Съюза

25 01 77 05

PA 20 18 01

Подготвително действие – Свързани свободно достъпни данни в
Прехвърлено
европейската публична администрация

26 03 77 09

PA 20 18 02

Подготвително действие – Механизми за анализ на данни за
създаването на политики

Прехвърлено

Прехвърлено

(1) Бюджетът за 2020 г. включва коригиращи бюджети 1—8 и проект на коригиращ бюджет № 10.
(2) С изключение на заличените през 2021 г. бюджетни редове, чието наименование съответства на това в бюджета за 2020 г.
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Служби
Проектобюджет за
2021 г.

Бюджет за 2020 г (1)

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

Служба за публикации
A2 01 01

O1 01 01 01

Възнаграждение и надбавки

Частично прехвърлено

A2 01 01

O1 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения

Частично прехвърлено

A2 01 50

O1 01 01 03

Политика за човешките ресурси и управление на персонала

Прехвърлено

A2 01 03

O1 01 01 04

Разходи за мобилност

Частично прехвърлено

A2 01 02 01

O1 01 02

Персонал, нает чрез агенции

Прехвърлено

A2 01 02 11

O1 01 03 01

Разходи за командировки и представителни цели

Частично прехвърлено

A2 01 02 11

O1 01 03 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

A2 01 02 11

O1 01 03 03

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

A2 01 02 11

O1 01 03 04

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

A2 01 02 11

O1 01 03 05

Вътрешни срещи

Частично прехвърлено

A2 01 03

O1 01 04 01

Наеми и закупуване

Частично прехвърлено

A2 01 03

O1 01 04 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

A2 01 03

O1 01 04 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

A2 01 03

O1 01 04 04

Разходи за услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено

A2 01 03

O1 01 05

Разходи за сигурност и контрол

Частично прехвърлено

A2 01 60

O1 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи

Прехвърлено

A2 01 51

O1 01 07

Политика за инфраструктурата и управление на инфраструкту
рата

Частично прехвърлено

A2 01 51

O1 01 08

Разходи от правно естество

Частично прехвърлено

O1 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

A2 01 03

O1 01 09 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

A2 01 03

O1 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

O1 02 01 01

Официален вестник на Европейския съюз (серии L и C)

A2 01 03
A2 02 01 02
A2 02 01 03
A2 02 02
A2 02 03

A2 02 01 01

Прехвърлено

A2 02 01 03

Частично прехвърлено

A2 02 01 02

O1 02 01 02

Други задължителни публикации

Частично прехвърлено

A2 02 01 03

O1 02 01 03

Публикации от общ характер

Частично прехвърлено

A2 02 02

O1 02 02

Дългосрочно съхранение

Частично прехвърлено

O1 02 03

Достъп и повторна употреба

Частично прехвърлено

A2 01 03
A2 02 03
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

A2 10 01

O1 10 01

Временни бюджетни кредити

Прехвърлено

A2 10 02

O1 10 02

Резерв за непредвидени разходи

Прехвърлено

Европейска служба за подбор на персонал
A4 01 01

O2 01 01 01

Възнаграждения и надбавки

Частично прехвърлено

A4 01 01

O2 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения

Частично прехвърлено

A4 01 50

O2 01 01 03

Политика за човешките ресурси и управление на персонала

Прехвърлено

A4 01 02 01

O2 01 02

Външен персонал

Прехвърлено

A4 01 02 11

O2 01 03 01

Разходи за командировки и представителни цели

Частично прехвърлено

A4 01 02 11

O2 01 03 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

A4 02 01 02

O2 01 03 03

Проучвания и консултации

Прехвърлено

A4 01 02 11

O2 01 03 04

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

A4 02 01 03

O2 01 03 05

Вътрешни срещи

Прехвърлено

A4 01 03

O2 01 04 01

Наеми и закупуване

Частично прехвърлено

A4 01 03

O2 01 04 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

A4 01 03

O2 01 04 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

A4 01 03

O2 01 04 04

Услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено

A4 01 03

O2 01 05

Разходи за сигурност и контрол

Частично прехвърлено

A4 01 60

O2 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи

Прехвърлено

A4 01 51

O2 01 07

Политика за инфраструктурата и управление на инфраструкту
рата

Частично прехвърлено

A4 01 51

O2 01 08

Правни разходи

Частично прехвърлено

A4 01 03

O2 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

A4 01 03

O2 01 09 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

A4 01 03

O2 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

A4 02 01 01

O2 02 01

Междуинституционални конкурси

Прехвърлено

A4 03 01 01

O2 03 01

Обучение по управление

Прехвърлено

A4 03 01 02

O2 03 02

Въвеждащи курсове

Прехвърлено

A4 03 01 03

O2 03 03

Обучение за придобиване на сертификат

Прехвърлено

A4 10 01

O2 10 01

Временни бюджетни кредити

Прехвърлено

A4 10 02

O2 10 02

Резерв за непредвидени разходи

Прехвърлено

Служба за управление и плащане по индивидуални права
A5 01 01

O3 01 01 01

Възнаграждения и надбавки

Частично прехвърлено

A5 01 01

O3 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения

Частично прехвърлено

A5 01 02 01

O3 01 01 03

Управление на персонала и политика за човешките ресурси

Частично прехвърлено
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

A5 01 50

Действие

Прехвърлено

A5 01 02 01

O3 01 02

Външен персонал

Частично прехвърлено

A5 01 02 11

O3 01 03 01

Разходи за мисии и представителни разходи

Частично прехвърлено

A5 01 02 11

O3 01 03 02

Разходи за срещи, експертни групи конференции

Частично прехвърлено

A5 01 02 11

O3 01 03 03

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

A5 01 02 11

O3 01 03 04

Вътрешни съвещания

Частично прехвърлено

A5 01 03

O3 01 04 01

Наеми и закупуване

Частично прехвърлено

A5 01 03

O3 01 04 02

Разходи, свързани със сградите

Частично прехвърлено

A5 01 03

O3 01 04 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

A5 01 03

O3 01 04 04

Услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено

A5 01 03

O3 01 05

Разходи за сигурност и контрол

Частично прехвърлено

A5 01 60

O3 01 06

Разходи за документация и библиотека

Прехвърлено

A5 01 51

O3 01 07

Инфраструктурна политика и управление

Частично прехвърлено

A5 01 51

O3 01 08

Правни разходи, свързани с разширяването

Частично прехвърлено

A5 01 03

O3 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

A5 01 03

O3 01 09 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

A5 01 03

O3 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

A5 10 01

O3 10 01

Временни бюджетни кредити

Прехвърлено

A5 10 02

O3 10 02

Резерв за непредвидени разходи

Прехвърлено

Служба за инфраструктура и логистика — Брюксел
A6 01 01

O4 01 01 01

Възнаграждения и надбавки

Частично прехвърлено

A6 01 01

O4 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения

Частично прехвърлено

A6 01 50

O4 01 01 03

Политика за човешките ресурси и управление на персонала

Прехвърлено

A6 01 02 01

O4 01 02 01

Външен персонал — OIB

Частично прехвърлено

A6 01 02 01

O4 01 02 02

Външен персонал — Детски заведения

Частично прехвърлено

A6 01 02 11

O4 01 03 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

A6 01 02 11

O4 01 03 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

A6 01 02 11

O4 01 03 03

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

A6 01 02 11

O4 01 03 04

Вътрешни срещи

Частично прехвърлено

A6 01 03

O4 01 04 01

Наеми и закупуване

Частично прехвърлено

A6 01 03

O4 01 04 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

A6 01 03

O4 01 04 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

A6 01 03

O4 01 04 04

Услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

A6 01 03

O4 01 05

Разходи за сигурност и контрол

Частично прехвърлено

A6 01 60

O4 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи

Прехвърлено

A6 01 51

O4 01 07

Политика за инфраструктурата и управление на инфраструкту
рата

Частично прехвърлено

A6 01 51

O4 01 08

Правни разходи

Частично прехвърлено

A6 01 03

O4 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

A6 01 03

O4 01 09 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

A6 01 03

O4 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

A6 10 01

O4 10 01

Временни бюджетни кредити

Прехвърлено

A6 10 02

O4 10 02

Резерв за непредвидени разходи

Прехвърлено

Служба за инфраструктура и логистика — Люксембург
A7 01 01

O5 01 01 01

Възнаграждение и надбавки

Частично прехвърлено

A7 01 01

O5 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения

Частично прехвърлено

A7 01 50

O5 01 01 03

Политика за човешките ресурси и управление на персонала

Прехвърлено

A7 01 02 01

O5 01 02 01

Персонал, нает чрез агенции — OIL

Частично прехвърлено

A7 01 02 01

O5 01 02 02

Персонал, нает чрез агенции — детски заведения

Частично прехвърлено

A7 01 02 11

O5 01 03 01

Разходи за командировки и представителни цели

Частично прехвърлено

A7 01 02 11

O5 01 03 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

A7 01 02 11

O5 01 03 03

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

A7 01 02 11

O5 01 03 04

Вътрешни срещи

Частично прехвърлено

A7 01 03

O5 01 04 01

Наеми и закупуване

Частично прехвърлено

A7 01 03

O5 01 04 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

A7 01 03

O5 01 04 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

A7 01 03

O5 01 04 04

Разходи за услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено

A7 01 03

O5 01 05

Разходи за сигурност и контрол

Частично прехвърлено

A7 01 60

O5 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи

Прехвърлено

A7 01 51

O5 01 07

Политика за инфраструктурата и управление на инфраструкту
рата

Частично прехвърлено

A7 01 51

O5 01 08

Разходи от правно естество

Частично прехвърлено

A7 01 03

O5 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

A7 01 03

O5 01 09 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

A7 01 03

O5 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

A7 10 01

O5 10 01

Временни бюджетни кредити

Прехвърлено

A7 10 02

O5 10 02

Резерв за непредвидени разходи

Прехвърлено

Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
A3 01 01

O6 01 01 01

Възнаграждения и надбавки

Частично прехвърлено
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

A3 01 01

O6 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения

Частично прехвърлено

A3 01 50

O6 01 01 03

Политика за човешките ресурси и управление на персонала

Прехвърлено

A3 01 02 01

O6 01 02

Външен персонал

Частично прехвърлено

A3 01 02 11

O6 01 03 01

Разходи за командировки и представителни цели

Частично прехвърлено

A3 01 02 11

O6 01 03 02

Разходи за срещи и експертни групи

Частично прехвърлено

A3 01 02 11

O6 01 03 03

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

A3 01 02 11

O6 01 03 04

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

A3 01 02 11

O6 01 03 05

Вътрешни срещи

Частично прехвърлено

A3 01 03

O6 01 04 01

Наеми и закупуване

Частично прехвърлено

A3 01 03

O6 01 04 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

A3 01 03

O6 01 04 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

A3 01 03

O6 01 04 04

Услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено

A3 01 02 01

O6 01 04 05

Разходи за писмени преводи

Частично прехвърлено

A3 01 03

O6 01 05

Разходи за сигурност и контрол

Частично прехвърлено

A3 01 60

O6 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи

Прехвърлено

A3 01 51

O6 01 07

Политика за инфраструктурата и управление на инфраструкту
рата

Частично прехвърлено

A3 01 51

O6 01 08

Правни разходи

Частично прехвърлено

O6 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

O6 01 09 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

O6 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

A3 02 01

O6 02 01

Проверки, проучвания, анализи и дейности, специфични за
Европейската служба за борба с измамите

Частично прехвърлено

A3 02 03

O6 02 02

Информационни и комуникационни мерки

Прехвърлено

A3 10 01

O6 10 01

Временни бюджетни кредити

Прехвърлено

A3 10 02

O6 10 02

Резерв за непредвидени разходи

Прехвърлено

A3 01 03
A3 02 01
A3 01 03
A3 02 01
A3 01 03
A3 02 01

(1) Бюджетът за 2020 г. включва коригиращи бюджети 1—8 и проект на коригиращ бюджет № 10.
(2) С изключение на заличените през 2021 г. бюджетни редове, чието наименование съответства на това в бюджета за 2020 г.
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Таблица на съответствията, подредена в съответствие с номенклатурата от бюджета за 2020 г.
Основна структура

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

20 03 08 03

Закупуване на информация

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

06 20 04 01

Координация, надзор и комуникация, свързани с икономическия
Частично прехвърлено
и паричен съюз, включително еврото

20 03 10 01

Финансови разходи

01 02 02

16 04 01 01

Гаранция на Европейския съюз за заеми на Съюза в подкрепа на
Прехвърлено
платежния баланс

01 02 03

16 04 03 01

Гаранция на Европейския съюз за заеми на Съюза за финансова
помощ съгласно европейския механизъм за финансово стабили Прехвърлено
зиране (ЕМФС)

01 02 04

06 03 99 01

Приключване на Програмата за обмен, помощ и обучение за
защита на еврото срещу фалшифициране (програмата „Перикъл
2020“) (2014—2020 г.)

01 02 05

16 04 03 02

Приходи във връзка със засиленото бюджетно наблюдение,
които трябва да бъдат прехвърлени на европейския механизъм за Прехвърлено
финансово стабилизиране (ЕМФС)

01 03 01 01

14 20 03 04

Европейска банка за възстановяване и развитие - обезпечаване на
Прехвърлено
изплатени акции от записания капитал

01 03 01 02

14 20 03 05

Европейска банка за възстановяване и развитие - изискуема част
Прехвърлено
от записания капитал

01 01 01

01 01 02 01

01 01 02 11

01 01 03 01

01 01 03 04

01 02 01

Частично прехвърлено

Прехвърлено
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Бюджет за 2020 г (1)

01 03 02

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

14 20 03 01

Безвъзмездни средства за макрофинансова помощ (МФП)

Прехвърлено

14 20 03 02

Гаранция за външна дейност за ИССРМС, EINS, ИПП III и МФП Прехвърлено

14 02 99 01

Приключване на предишни действия в рамките на програмата
„Европейска политика за съседство и отношения с Русия“ (преди Частично прехвърлено
2021 г.)

14 02 99 02

Приключване на предишни инструменти за сътрудничество за
развитие (преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

15 02 99 01

Приключване на предишни инструменти за предприсъедини
телна помощ (отпреди 2021 г.)

Частично прехвърлено

14 20 03 02

Гаранция за външна дейност за ИССРМС, EINS, ИПП III и МФП Прехвърлено

14 02 99 01

Приключване на предишни действия в рамките на програмата
„Европейска политика за съседство и отношения с Русия“ (преди Частично прехвърлено
2021 г.)

14 02 99 02

Приключване на предишни инструменти за сътрудничество за
развитие (преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

01 04 01 01

02 20 03 01

Европейски инвестиционен фонд - обезпечаване на изплатени
акции от записания капитал

Прехвърлено

01 04 01 02

02 20 03 02

Европейски инвестиционен фонд - изискуема част от записания
Прехвърлено
капитал

01 04 02

02 20 03 03

Ядрена безопасност – сътрудничество с Европейската инвести
ционна банка

Прехвърлено

01 04 03

16 04 02 01

Гаранция за заеми на Евратом

Прехвърлено

01 04 04

02 02 99 12

Приключване на „Европейски фонд за стратегически инвестиции
Прехвърлено
(ЕФСИ)“

01 04 05

02 02 99 12

Приключване на „Европейски фонд за стратегически инвестиции
Прехвърлено
(ЕФСИ)“

01 04 06

02 02 99 12

Приключване на „Европейски фонд за стратегически инвестиции
Прехвърлено
(ЕФСИ)“

02 02 99 12

Приключване на предишни програми в областта на малките и
средните предприятия, включително Програмата за конкурен
тоспособност на предприятията и малките и средните пред
приятия (COSME) (преди 2021 г.) – финансови инструменти

Прехвърлено

02 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на малките и
средните предприятия, включително Програмата за конкурен
тоспособност на предприятията и малките и средните пред
приятия (COSME) (преди 2021 г.) – финансови инструменти

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

01 03 03
01 03 04
01 03 05

01 03 06

01 03 07

01 03 08

01 04 07

01 04 51

02 01 01
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 02 01 01

Договорно нает персонал

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

02 01 04 01

03 01 01 01

Разходи за подкрепа за Програмата за единния пазар

Прехвърлено

02 01 04 02

03 01 01 01

Разходи за подкрепа за Програмата за единния пазар

Прехвърлено

02 01 04 03

04 01 01

Разходи за подкрепа за „Космическа програма на Съюза“

Прехвърлено

02 01 04 04

04 01 01

Разходи за подкрепа за „Космическа програма на Съюза“

Прехвърлено

02 01 04 05

13 01 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за отбрана —
Ненаучна дейност

Прехвърлено

02 01 05 01

01 01 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи програма „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

02 01 05 02

01 01 01 02

Външен персонал, изпълняващ програма „Хоризонт Европа“ —
непреки научни изследвания

Прехвърлено

02 01 05 03

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

02 01 06 01

03 01 01 63

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия —
Финансов принос от Програмата за единния пазар за
приключване на предходни програми

Частично прехвърлено

02 01 06 01

03 01 01 66

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селс
кото стопанство и храните — Финансов принос от Програмата за Частично прехвърлено
единния пазар за приключване на предходни програми

02 02 01

03 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на малките и
средните предприятия, включително „Програмата за конкурен
тоспособност на предприятията и малките и средните пред
приятия (COSME)“ (преди 2021 г.)

02 01 02 01

Частично прехвърлено

02 01 02 11

02 01 03

Прехвърлено
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

02 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на малките и
средните предприятия, включително Програмата за конкурен
тоспособност на предприятията и малките и средните пред
приятия (COSME) (преди 2021 г.) – финансови инструменти

Прехвърлено

02 02 51

03 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на малките и
средните предприятия, включително „Програмата за конкурен
тоспособност на предприятията и малките и средните пред
приятия (COSME)“ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

02 03 01

03 02 99 05

Приключване на предишни дейности в областта на вътрешния
пазар и финансовите услуги (преди 2021 г.)

Прехвърлено

02 03 02 01

03 02 99 04

Приключване на предишни програми, свързани със стандартиза
цията, финансовото отчитане и финансовите услуги, одита и
Прехвърлено
статистиката (преди 2021 г.)

02 03 02 02

03 02 99 04

Приключване на предишни програми, свързани със стандартиза
цията, финансовото отчитане и финансовите услуги, одита и
Прехвърлено
статистиката (преди 2021 г.)

02 03 03

03 10 01 01

Европейска агенция по химикали — законодателство в областта
Прехвърлено
на химикалите

02 03 04

03 02 99 05

Приключване на предишни дейности в областта на вътрешния
пазар и финансовите услуги (преди 2021 г.)

Прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

02 02 99 03

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.) – финансови инструменти

Частично прехвърлено

02 02 02

02 04 02 01

02 04 02 02
02 04 02 03

Прехвърлено
01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

02 04 03 01

Прехвърлено
Прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

02 04 50 01

02 04 50 02
02 04 50 02

Частично прехвърлено

02 04 51
01 02 99 01
02 04 52

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

02 04 53

Прехвърлено
Прехвърлено
Прехвърлено

02 05 01

04 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на спътниковата
Прехвърлено
навигация (преди 2021 г.)

02 05 02

04 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на спътниковата
Прехвърлено
навигация (преди 2021 г.)

02 05 11

04 10 01

Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Прехвърлено
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

02 05 51

04 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на спътниковата
Прехвърлено
навигация (преди 2021 г.)

02 06 01

04 02 99 02

Приключване на програма „Коперник“ (2014—2020 г.)

Прехвърлено

02 06 02

04 02 99 02

Приключване на програма „Коперник“ (2014—2020 г.)

Прехвърлено

02 07 01

13 02 99 01

Приключване на Европейската програма за промишлено развитие
Прехвърлено
в областта на отбраната (EDIDP) (2019—2020 г.)

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

20 03 09 04

Искания за обезщетения за вреди в резултат на съдебни дела
срещу решения на Комисията в областта на конкуренцията

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

03 01 01

03 01 02 01

03 01 02 11

03 01 03

03 01 07

04 01 01

04 01 02 01

04 01 02 11
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Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

04 01 04 01

07 01 01 01

Разходи за подкрепа за „Европейски социален фонд+ - Споделено
Прехвърлено
управление“

04 01 04 02

07 01 01 02

Разходи за подкрепа за „Заетост и социални иновации“

Прехвърлено

04 01 04 03

15 01 01 01

Разходи за подкрепа за ИПП

Прехвърлено

04 01 04 04

16 01 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за приспособяване към
Прехвърлено
глобализацията

04 01 04 05

07 01 01 01

Разходи за подкрепа за „Европейски социален фонд+ - Споделено
Прехвърлено
управление“

04 01 03

04 02 01

Прехвърлено

04 02 02

Прехвърлено

04 02 03

Прехвърлено

04 02 04
04 02 05

Прехвърлено
07 02 99 01

Приключване на „Европейски социален фонд (ЕСФ)“ - Опера
тивни разходи (преди 2021 г.)

Прехвърлено

04 02 06

Прехвърлено

04 02 07

Прехвърлено

04 02 08

Прехвърлено

04 02 09

Прехвърлено

04 02 10

07 02 99 02

Приключване на „Европейски социален фонд (ЕСФ)“ - Опера
тивна техническа помощ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

04 02 11

07 02 99 02

Приключване на „Европейски социален фонд (ЕСФ)“ - Опера
тивна техническа помощ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

04 02 17
04 02 18

Прехвърлено
07 02 99 01

Приключване на „Европейски социален фонд (ЕСФ)“ - Опера
тивни разходи (преди 2021 г.)

04 02 19
04 02 20

Прехвърлено
07 02 99 02

Приключване на „Европейски социален фонд (ЕСФ)“ - Опера
тивна техническа помощ (преди 2021 г.)

04 02 60
04 02 61
04 02 62

Прехвърлено

Прехвърлено
Прехвърлено

07 02 99 01

Приключване на „Европейски социален фонд (ЕСФ)“ - Опера
тивни разходи (преди 2021 г.)

Прехвърлено
Прехвърлено
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04 02 63 01

07 02 99 02

Приключване на „Европейски социален фонд (ЕСФ)“ - Опера
тивна техническа помощ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

04 02 63 02

07 02 99 06

Приключване на „Европейски социален фонд (ЕСФ)“ - Член 25
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

04 02 64

07 02 99 03

Приключване на „Инициатива за младежка заетост“ (2014—
2020 г.)

Прехвърлено

04 02 65

07 02 99 02

Приключване на „Европейски социален фонд (ЕСФ)“ - Опера
тивна техническа помощ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

07 20 04 06

Специфични компетенции в областта на социалната политика,
включително социалния диалог

Частично прехвърлено

07 20 04 08

Анализ и проучвания на социалното положение, демографските
Частично прехвърлено
данни и семейството

07 20 03 01

Свободно движение на работници, координиране на схемите за
социална сигурност и мерки за мигрантите, включително
Прехвърлено
мигрантите от трети държави

04 03 01 01

04 03 01 03
04 03 01 01

Частично прехвърлено

04 03 01 04
07 20 04 06
04 03 01 06

Специфични компетенции в областта на социалната политика,
включително социалния диалог

Частично прехвърлено
Частично прехвърлено

04 03 01 08

Частично прехвърлено

04 03 01 01

Частично прехвърлено

04 03 01 04
07 20 04 08
04 03 01 06

Анализ и проучвания на социалното положение, демографските
данни и семейството

04 03 01 08

Частично прехвърлено
Частично прехвърлено
Частично прехвърлено

04 03 01 05

07 20 04 09

Мерки за информиране и обучение на работнически организа
ции

Прехвърлено

04 03 02 01

07 02 99 05

Приключване на програмата „Заетост и социални иновации
(ЗСИ)“ и на други свързани с нея предишни дейности (преди
2021 г.)

Прехвърлено

04 03 02 02

07 02 99 05

Приключване на програмата „Заетост и социални иновации
(ЗСИ)“ и на други свързани с нея предишни дейности (преди
2021 г.)

Прехвърлено

02 02 99 02

Приключване на Програмата на Европейския съюз за заетост и
социални иновации (EaSI) (преди 2021 г.) – финансови инстру Частично прехвърлено
менти по ос „Микрофинансиране/социално предприемачество“

07 02 99 05

Приключване на програмата „Заетост и социални иновации
(ЗСИ)“ и на други свързани с нея предишни дейности (преди
2021 г.)

Частично прехвърлено

04 03 11

07 10 01

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и
труд

Прехвърлено

04 03 12

07 10 02

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Прехвърлено

04 03 13

07 10 03

Европейски център за развитие на професионалното обучение
(Cedefop)

Прехвърлено

04 03 02 03
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04 03 14

07 10 06

Европейска фондация за обучение (ETF)

Прехвърлено

04 03 15

07 10 09

Европейски орган по труда (ЕОТ)

Прехвърлено

07 02 99 05

Приключване на програмата „Заетост и социални иновации
(ЗСИ)“ и на други свързани с нея предишни дейности (преди
2021 г.)

04 03 51
04 03 52

Прехвърлено

04 03 53
04 04 01

Прехвърлено
Прехвърлено

16 02 99 01

Приключване на Европейския фонд за приспособяване към гло
Прехвърлено
бализацията (преди 2021 г.)
Приключване на Европейския фонд за приспособяване към гло
Заличено
бализацията (2007—2013 г.)

04 04 51
04 05 01 01

Прехвърлено

04 05 01 02

Прехвърлено

04 05 02 01
04 05 02 02

Прехвърлено
15 02 99 01

Приключване на предишни инструменти за предприсъедини
телна помощ (отпреди 2021 г.)

Прехвърлено

04 05 03 01

Прехвърлено

04 05 03 02

Прехвърлено

04 05 51

Прехвърлено

04 06 01

07 02 99 04

Приключване на „Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица (ФЕПНЛ)“ (2014—2020 г.)

Прехвърлено

04 06 02

07 02 99 04

Приключване на „Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица (ФЕПНЛ)“ (2014—2020 г.)

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

05 01 01

05 01 02 01

05 01 02 11

05 01 03
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05 01 04 01

08 01 01 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за гарантиране на
земеделието

Прехвърлено

05 01 04 03

15 01 01 01

Разходи за подкрепа за ИПП

Прехвърлено

05 01 04 04

08 01 02

Разходи за подкрепа за Европейския земеделски фонд за развитие
Прехвърлено
на селските райони

05 01 05 01

01 01 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи програма „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

05 01 05 02

01 01 01 02

Външен персонал, изпълняващ програма „Хоризонт Европа“ —
непреки научни изследвания

Прехвърлено

05 01 05 03

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

05 01 06 01

08 01 01 66

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селс
кото стопанство и храните — финансов принос от Европейския
Прехвърлено
фонд за гарантиране на земеделието за приключване на пре
дишни програми

05 02 01 01

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 01 02

08 02 03 10

Мерки за публично и частно складиране

Прехвърлено

05 02 01 99

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 02 01

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 02 02

08 02 03 10

Мерки за публично и частно складиране

Прехвърлено

05 02 02 99

Прехвърлено

05 02 03

Прехвърлено

05 02 04 99

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 05 01

Прехвърлено

05 02 05 03

Прехвърлено

05 02 05 08

08 02 03 10

Мерки за публично и частно складиране

Прехвърлено

05 02 05 99

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 06 03

08 02 03 10

Мерки за публично и частно складиране

Прехвърлено

05 02 06 05

08 02 03 05

Маслиново масло

Прехвърлено

05 02 06 99

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 07 02

08 02 03 10

Мерки за публично и частно складиране

Прехвърлено

05 02 07 03

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено
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05 02 07 99

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 08 03

08 02 03 06

Плодове и зеленчуци

Прехвърлено

05 02 08 11
05 02 08 12

Прехвърлено
08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

05 02 08 99

Прехвърлено
Прехвърлено

05 02 09 08

08 02 03 07

Вино

Прехвърлено

05 02 09 99

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 10 01

08 02 03 02

Насърчаване на селскостопански продукти — обикновени про
грами при споделено управление

Прехвърлено

05 02 10 02

08 02 03 03

Насърчаване на селскостопански продукти — многонационални
програми и действия, изпълнявани от Комисията при пряко
Прехвърлено
управление

05 02 10 99

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 11 03

08 02 03 09

Хмел

Прехвърлено

05 02 11 04

08 02 03 01

POSEI и малките острови в Егейско море (с изключение на
директните плащания)

Прехвърлено

05 02 11 99

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 12 01

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 12 02
05 02 12 04

Прехвърлено
08 02 03 10

Мерки за публично и частно складиране

05 02 12 06

Прехвърлено
Прехвърлено

05 02 12 08

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 12 09

08 20 03 01

Разпределение на млечни продукти като спешна реакция на
хуманитарните кризи

Прехвърлено

05 02 12 99

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 13 01

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 13 02

08 02 03 10

Мерки за публично и частно складиране

Прехвърлено

05 02 13 04

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено
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Действие

05 02 13 99

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 14 01

08 02 03 10

Мерки за публично и частно складиране

Прехвърлено

05 02 14 99

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 15 01

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 15 02

08 02 03 10

Мерки за публично и частно складиране

Прехвърлено

05 02 15 04

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 15 05

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 15 06

08 02 03 08

Пчеларство

Прехвърлено

05 02 15 99

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 02 18

08 02 03 04

Училищни схеми

Прехвърлено

05 03 01 02

08 02 05 02

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Прехвърлено

05 03 01 07

08 02 05 03

Преразпределително плащане

Прехвърлено

05 03 01 10

08 02 05 04

Схема за основно плащане

Прехвърлено

05 03 01 11

08 02 05 05

Плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата
Прехвърлено
и околната среда

05 03 01 12

08 02 05 06

Плащане за земеделски стопани в райони с природни ограни
чения

Прехвърлено

05 03 01 13

08 02 05 07

Плащане за млади земеделски стопани

Прехвърлено

05 03 01 99

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 03 02 40

08 02 05 08

Специално плащане за култура — памук

Прехвърлено

05 03 02 50

08 02 05 01

POSEI и малките острови в Егейско море (директни плащания)

Прехвърлено

05 03 02 52

08 02 05 01

POSEI и малките острови в Егейско море (директни плащания)

Прехвърлено

05 03 02 60

08 02 05 09

Схема за доброволно обвързано с производството подпомагане

Прехвърлено

05 03 02 61

08 02 05 10

Схема за дребни земеделски стопани

Прехвърлено

05 03 02 99

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 03 09

08 02 05 12

Възстановяване на директни плащания за земеделски стопани от
пренесени бюджетни кредити във връзка с финансовата
Прехвърлено
дисциплина
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

05 03 10

08 02 05 11

Резерв за кризи в селскостопанския сектор

Прехвърлено

05 04 01 14

08 02 99 01

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Споделено управление

Прехвърлено

05 04 03 02

08 02 99 02

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — пряко управление

Прехвърлено

05 04 05 01

08 03 99 01

Приключване на предишни програми за развитие на селските
райони — оперативни разходи (преди 2014 г.)

Прехвърлено

05 04 05 02

08 03 99 02

Приключване на Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) — оперативна техническа помощ
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

05 04 51

08 03 99 01

Приключване на предишни програми за развитие на селските
райони — оперативни разходи (преди 2014 г.)

Прехвърлено

05 04 52

08 03 99 01

Приключване на предишни програми за развитие на селските
райони — оперативни разходи (преди 2014 г.)

Прехвърлено

05 04 60 01

08 03 01 02

Видове интервенции в областта на развитието на селските
райони — програми за периода 2014—2022 г.

Прехвърлено

08 03 99 02

Приключване на Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) — оперативна техническа помощ
(преди 2021 г.)

05 04 60 02
05 04 60 04

Прехвърлено
Прехвърлено

05 05 01 01

Прехвърлено

05 05 01 02

Прехвърлено

05 05 02

Прехвърлено

05 05 03 01

15 02 99 01

Приключване на предишни инструменти за предприсъедини
телна помощ (отпреди 2021 г.)

Прехвърлено

05 05 03 02

Прехвърлено

05 05 04 01

Прехвърлено

05 05 04 02

Прехвърлено

05 06 01

14 20 03 06

Международни организации и споразумения

Прехвърлено

05 06 02

14 20 04 01

Международни организации по лозарство и винарство

Прехвърлено

05 07 01 02

08 02 06 03

ЕФГЗ — Оперативна техническа помощ

Прехвърлено

05 07 01 06

08 02 06 01

Финансови корекции в полза на държавите членки вследствие на
решения за уравняване на сметките и за уравняване по съот
Прехвърлено
ветствие

05 07 01 07

08 02 06 01

Финансови корекции в полза на държавите членки вследствие на
решения за уравняване на сметките и за уравняване по съот
Прехвърлено
ветствие

05 07 02

08 02 06 02

Уреждане на спорове

05 08 01
05 08 02
05 08 03

Прехвърлено
Прехвърлено

08 02 06 03

ЕФГЗ — Оперативна техническа помощ

Прехвърлено
Прехвърлено
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КОМИСИЯ
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

05 08 06

08 02 99 02

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — пряко управление

Прехвърлено

05 08 09

08 02 99 02

Приключване на предишни мерки по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — пряко управление

Прехвърлено

05 08 80

08 20 04 01

Участие на Съюза в световното изложение „Изхранването на
планетата: енергия за живот“ (Милано, 2015 г.)

Прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

02 02 99 03

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.) – финансови инструменти

Частично прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

06 01 04 01

02 01 21 01

Разходи за подкрепа на „Механизма за свързване на Европа –
транспорт“

Прехвърлено

06 01 05 01

01 01 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи програма „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

06 01 05 02

01 01 01 02

Външен персонал, изпълняващ програма „Хоризонт Европа“ —
непреки научни изследвания

Прехвърлено

06 01 05 03

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

05 09 03 01

05 09 50 01

06 01 01

06 01 02 01

06 01 02 11

06 01 03
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

06 01 06 01

02 01 21 64

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи — bинансов при
нос от „Механизъм за свързване на Европа“ за приключване на
предходни програми

06 01 06 03

05 01 02 64

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи — Финансов при
нос от „Кохезионен фонд“ за приключване на предходни про
Прехвърлено
грами

02 03 99 01

Приключване на предишни дейности по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – Tранспорт“ (преди 2021 г.)

06 02 01 01
06 02 01 02

Прехвърлено

Прехвърлено

06 02 01 03

Прехвърлено
Прехвърлено

06 02 01 04

05 03 99 03

Приключване на „Механизма за свързване на Европа (МСЕ)“ —
Разпределени средства по Кохезионния фонд (КФ) (2014—2020 Прехвърлено
г.)

06 02 01 05

02 02 99 06

Приключване на предишни програми по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – транспорт“ (преди 2021 г.) –
финансови инструменти

06 02 02

02 10 01

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) Прехвърлено

02 10 02

Европейска агенция за морска безопасност (ЕАМБ)

06 02 03 01

Прехвърлено

Прехвърлено

06 02 03 02

Прехвърлено

06 02 04

02 10 03

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

Прехвърлено

06 02 05

02 20 04 01

Дейности за подкрепа на европейската транспортна политика,
транспортната сигурност и правата на пътниците, включително
комуникационни дейности

Прехвърлено

06 02 06

02 20 04 01

Дейности за подкрепа на европейската транспортна политика,
транспортната сигурност и правата на пътниците, включително
комуникационни дейности

Прехвърлено

02 02 99 06

Приключване на предишни програми по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – транспорт“ (преди 2021 г.) –
финансови инструменти

Частично прехвърленo

02 03 99 01

Приключване на предишни дейности по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – Tранспорт“ (преди 2021 г.)

Частично прехвърленo

02 03 99 01

Приключване на предишни дейности по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – Tранспорт“ (преди 2021 г.)

Прехвърленo

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърленo

02 02 99 03

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.) – финансови инструменти

Частично прехвърлено

06 02 51

06 02 52

06 03 03 01

06 03 07 31

Прехвърлено

06 03 07 32
01 02 99 01
06 03 07 33

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

06 03 07 34

Прехвърлено
Прехвърлено
Прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

06 03 50 01
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

02 02 99 03

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.) – финансови инструменти

Частично прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

07 01 04 01

09 01 01 01

Разходи за подкрепа за Програмата за околната среда и дейст
вията по климата (LIFE)

Прехвърлено

07 01 06 01

09 01 01 63

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия —
финансов принос от Програмата за околната среда и действията Прехвърлено
по климата (LIFE) за приключване на предишни програми

07 02 01

09 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на околната
среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.)

Прехвърлено

02 02 99 09

Приключване на предишни програми в областта на околната
среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.) – финан
сови инструменти

Частично прехвърлено

09 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на околната
среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

09 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на околната
среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.)

Прехвърлено

06 03 50 02

06 03 51

07 01 01

07 01 02 01

07 01 02 11

07 01 03

07 02 02

07 02 03

L 93/1854

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

07 02 04

14 20 03 06

Международни организации и споразумения

07 02 05

09 10 01

Европейска агенция по химикали — директиви и международни
Прехвърлено
конвенции в областта на околната среда

07 02 06

09 10 02

Европейска агенция за околната среда

Прехвърлено

07 02 07

09 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на околната
среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.)

Прехвърлено

07 02 51

09 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на околната
среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.)

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

08 01 05 01

01 01 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи програма „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

08 01 05 02

01 01 01 02

Външен персонал, изпълняващ програма „Хоризонт Европа“ —
непреки научни изследвания

Прехвърлено

08 01 05 03

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

08 01 05 11

01 01 02 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи „Програмата на Евратом за научни изс
ледвания и обучение“ — непреки научни изследвания

Прехвърлено

08 01 05 12

01 01 02 02

Външен персонал, изпълняващ „Програмата на Евратом за
Прехвърлено
научни изследвания и обучение“ — непреки научни изследвания

08 01 05 13

01 01 02 03

Други разходи за управление за „Програмата на Евратом за
Прехвърлено
научни изследвания и обучение“ — непреки научни изследвания

08 01 01

08 01 02 01

Прехвърлено

08 01 02 11

08 01 03
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

08 01 06 01

01 01 01 61

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски
съвет — финансов принос от „Хоризонт Европа“ за приключване Прехвърлено
на предходни програми

08 01 06 02

01 01 01 62

Изпълнителна агенция за научни изследвания — финансов при
нос от „Хоризонт Европа“ за приключване на предходни про
Прехвърлено
грами

08 01 06 03

01 01 01 63

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия —
финансов принос от „Хоризонт Европа“ за приключване на
предходни програми

Прехвърлено

08 01 06 04

01 01 01 64

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи — финансов при
нос от „Хоризонт Европа“ за приключване на предходни про
грами

Прехвърлено

08 01 06 05

20 03 14 62

Изпълнителна агенция за научни изследвания — финансов при
нос за приключване на предходни програми без връзка с
Прехвърлено
научните изследвания

08 02 01 01

Прехвърлено

08 02 01 02

Прехвърлено

08 02 01 03

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

08 02 02 01

Прехвърлено

08 02 02 02

Частично прехвърлено

08 02 02 02

02 02 99 03

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.) – финансови инструменти

Частично прехвърлено

08 02 02 03

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

02 02 99 03

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.) – финансови инструменти

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

02 02 99 03

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.) – финансови инструменти

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

02 02 99 03

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.) – финансови инструменти

Частично прехвърлено

08 02 03 01

08 02 03 02

08 02 03 03

08 02 03 04

Прехвърлено

08 02 03 05

Прехвърлено

08 02 03 06

Прехвърлено

08 02 04
01 02 99 01
08 02 05

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Прехвърлено
Прехвърлено

08 02 06

Прехвърлено

08 02 07 31

Прехвърлено

08 02 07 32

Прехвърлено
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08 02 07 33

Прехвърлено

08 02 07 34

Прехвърлено

08 02 07 35

Прехвърлено

08 02 07 36

Прехвърлено

08 02 07 37

Прехвърлено

08 02 07 38

Прехвърлено

08 02 08

Прехвърлено
01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

08 02 50 01

08 02 50 02
08 02 50 02
08 02 51

Частично прехвърлено

08 02 52
08 03 01 01

Прехвърлено
Прехвърлено

01 03 99 01

Приключване на предишни програми на Евратом за научни изс
Прехвърлено
ледвания (преди 2021 г.)

01 03 99 01

Приключване на предишни програми на Евратом за научни изс
Частично прехвърлено
ледвания (преди 2021 г.)

02 02 99 04

Приключване на предишни програми за научни изследвания на
Частично прехвърлено
Евратом (преди 2021 г.) - финансови инструменти

01 01 02 03

Други разходи за управление за „Програмата на Евратом за
Частично прехвърлено
научни изследвания и обучение“ — непреки научни изследвания

01 03 99 01

Приключване на предишни програми на Евратом за научни изс
Частично прехвърлено
ледвания (преди 2021 г.)

01 01 02 03

Други разходи за управление за „Програмата на Евратом за
Частично прехвърлено
научни изследвания и обучение“ — непреки научни изследвания

08 03 01 02

08 03 50 01

08 03 50 02
08 03 50 02
08 03 51

Частично прехвърлено
01 03 99 01

Приключване на предишни програми на Евратом за научни изс
Прехвърлено
ледвания (преди 2021 г.)

08 03 52

Прехвърлено

08 05 01

01 20 03 01

Изследователска програма за стомана

Прехвърлено

08 05 02

01 20 03 02

Изследователска програма за въглища

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

09 01 01

09 01 02 01
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

09 01 04 01

02 01 23 01

Разходи за подкрепа на „Механизма за свързване на Европа –
Цифрови технологии“

Прехвърлено

09 01 04 02

07 01 04 01

Разходи за подкрепа за „Творческа Европа“

Прехвърлено

09 01 05 01

01 01 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи програма „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

09 01 05 02

01 01 01 02

Външен персонал, изпълняващ програма „Хоризонт Европа“ —
непреки научни изследвания

Прехвърлено

09 01 05 03

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

09 02 01

02 20 04 03

Определяне и изпълнение на политиката на Съюза в областта на
Прехвърлено
електронните комуникации

09 02 03

02 10 04

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)

Прехвърлено

09 02 04

02 10 05

Орган на европейските регулатори в областта на електронните
съобщения (ОЕРЕС) – Служба

Прехвърлено

09 02 05

07 05 99 02

Приключване на предишни мерки във връзка с цифровото
съдържание, аудио-визуалната индустрия и други медии (2014
—2020 г.)

Прехвърлено

09 03 01

02 03 99 03

Приключване на предишни дейности по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – ИКТ“ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

09 03 02

02 02 99 07

Приключване на предишни програми по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – ИКТ“ (преди 2021 г.) – финансови Прехвърлено
инструменти

09 03 03

02 03 99 03

Приключване на предишни дейности по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – ИКТ“ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

09 03 04

02 03 99 03

Приключване на предишни дейности по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – ИКТ“ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

09 03 05 31

02 04 99 02

Приключване на Съвместното предприятие за европейски висо
копроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC) по пре
Прехвърлено
дишната програма „Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) –
ИКТ“ (преди 2021 г.)

09 03 51 01

02 03 99 03

Приключване на предишни дейности по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – ИКТ“ (преди 2021 г.)

09 01 02 11

09 01 03

Прехвърлено
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09 03 51 02

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

02 03 99 05

Приключване на програмата на Общността за насърчаване на
по-безопасното използване на интернет и на новите онлайн
технологии“ (2007—2013 г.)

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

09 04 01 01
09 04 01 02

Прехвърлено
Прехвърлено

09 04 02 01
09 04 02 01

Действие

Прехвърлено
Частично прехвърлено

02 02 99 03

Приключване на предишни дейности по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – ИКТ“ (преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

09 04 03 01

Прехвърлено

09 04 03 02

Прехвърлено

09 04 03 03
09 04 07 31

Прехвърлено
01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

09 04 07 32

Прехвърлено

09 04 07 33

Прехвърлено

09 04 07 34

Прехвърлено
01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

09 04 50 01

09 04 50 02
09 04 50 02

Частично прехвърлено

09 04 51
09 04 52

Прехвърлено
01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

09 04 53 01

Прехвърлено

09 04 53 02

Прехвърлено

09 05 01

07 05 99 01

Приключване на предишни действия и програми, свързани с
МЕДИА, културата и езиците (преди 2021 г.)

Прехвърлено

09 05 05

07 20 04 01

Мултимедийни действия

Прехвърлено

09 05 51

07 05 99 01

Приключване на предишни действия и програми, свързани с
МЕДИА, културата и езиците (преди 2021 г.)

Прехвърлено

10 01 05 01

01 01 01 11

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи програма „Хоризонт Европа“ — преки
научни изследвания

Прехвърлено

10 01 05 02

01 01 01 12

Външен персонал, изпълняващ програма „Хоризонт Европа“ —
преки научни изследвания

Прехвърлено

10 01 05 03

01 01 01 13

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — преки
научни изследвания

Прехвърлено

10 01 05 04

01 01 01 13

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — преки
научни изследвания

Прехвърлено

10 01 05 11

01 01 02 11

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи „Програмата на Евратом за научни изс
ледвания и обучение“ — преки научни изследвания

Прехвърлено
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Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

10 01 05 12

01 01 02 12

Външен персонал, изпълняващ „Програмата на Евратом за
научни изследвания и обучение“ — преки научни изследвания

Прехвърлено

10 01 05 13

01 01 02 13

Други разходи за управление за „Програмата на Евратом за
научни изследвания и обучение“ — преки научни изследвания

Прехвърлено

10 01 05 14

01 01 02 13

Други разходи за управление за „Програмата на Евратом за
научни изследвания и обучение“ — преки научни изследвания

Прехвърлено

10 02 01

Прехвърлено

10 02 50 01

Прехвърлено

10 02 50 02

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

10 02 51

Прехвърлено

10 02 52

Прехвърлено

10 03 01

Прехвърлено

10 03 50 01

Прехвърлено

10 03 50 02

Приключване на предишни програми на Евратом за научни изс
Прехвърлено
ледвания (преди 2021 г.)

01 03 99 01

10 03 51

Прехвърлено

10 03 52

Прехвърлено

10 04 02

01 20 03 03

Предоставяне на услуги и извършване на работа от името на
външни органи — Съвместен изследователски център

10 04 03

01 20 03 04

Научно-техническа подкрепа на конкурентни начала за полити
Прехвърлено
ките на Съюза — Съвместен изследователски център

10 04 04 01

01 20 03 05

Експлоатация на реактора с висока плътност на потока (HFR) —
Прехвърлено
допълнителна изследователска програма за HFR

10 04 04 02

01 20 99 01

Приключване на предишни допълнителни изследователски про
Прехвърлено
грами за HFR (преди 2020 г.)

10 05 01

12 04 99 01

Приключване на извеждането от експлоатация на остарели
ядрени съоръжения на Евратом и окончателно обезвреждане на Прехвърлено
отпадъците (2014—2020 г.)

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

11 01 01

11 01 02 01

11 01 02 11

Прехвърлено
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20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

11 01 04 01

08 01 03 01

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за морско дело и
рибарство

Прехвърлено

11 01 06 01

08 01 03 63

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия —
финансов принос от Европейския фонд за морско дело и
рибарство за приключване на предишни програми

Прехвърлено

11 03 01

08 05 01

Установяване на рамка за управление на риболовните дейности,
извършвани от риболовните кораби на Съюза във водите на
Прехвърлено
трети държави

11 03 02

08 05 02

Насърчаване на устойчивото развитие чрез управление на
рибарството и морското дело в съответствие с целите на Общата
Прехвърлено
политика в областта на рибарството (задължителни вноски в
международните органи)

11 06 09

08 04 99 02

Приключване на Европейския фонд за рибарство и на Евро
пейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) — опера
тивни разходи при пряко управление (преди 2021 г.)

Прехвърлено

11 06 11

08 04 99 03

Приключване на Европейския фонд за рибарство и на Евро
пейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) — опера
тивна техническа помощ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

11 06 12

08 04 99 01

Приключване на Европейския фонд за рибарство и на Евро
пейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) — опера
тивни разходи при споделено управление (преди 2021 г.)

Прехвърлено

11 06 13

08 04 99 01

Приключване на Европейския фонд за рибарство и на Евро
пейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) — опера
тивни разходи при споделено управление (преди 2021 г.)

Прехвърлено

11 06 14

08 04 99 02

Приключване на Европейския фонд за рибарство и на Евро
пейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) — опера
тивни разходи при пряко управление (преди 2021 г.)

Прехвърлено

11 06 15

08 04 99 02

Приключване на Европейския фонд за рибарство и на Евро
пейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) — опера
тивни разходи при пряко управление (преди 2021 г.)

Прехвърлено

08 04 99 01

Приключване на Европейския фонд за рибарство и на Евро
пейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) — опера
тивни разходи при споделено управление (преди 2021 г.)

11 01 03

11 06 51
11 06 52

Прехвърлено

11 06 60

Прехвърлено

11 06 61
11 06 62 01
11 06 62 02

Прехвърлено

Прехвърлено
08 04 99 02

Приключване на Европейския фонд за рибарство и на Евро
пейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) — опера
тивни разходи при пряко управление (преди 2021 г.)

Прехвърлено
Прехвърлено
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11 06 62 03

Прехвърлено

11 06 62 04

Прехвърлено

11 06 62 05

Прехвърлено

11 06 63 01

08 04 99 03

Приключване на Европейския фонд за рибарство и на Евро
пейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) — опера
тивна техническа помощ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

11 06 64

08 10 01

Европейска агенция за контрол на рибарството

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

12 02 01

03 02 99 05

Приключване на предишни дейности в областта на вътрешния
пазар и финансовите услуги (преди 2021 г.)

Прехвърлено

12 02 03

03 02 99 04

Приключване на предишни програми, свързани със стандартиза
цията, финансовото отчитане и финансовите услуги, одита и
Прехвърлено
статистиката (преди 2021 г.)

12 02 04

03 10 02

Европейски банков орган (ЕБО)

Прехвърлено

12 02 05

03 10 03

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване (EIOPA)

Прехвърлено

12 02 06

03 10 04

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Прехвърлено

12 02 08

03 02 99 04

Приключване на предишни програми, свързани със стандартиза
цията, финансовото отчитане и финансовите услуги, одита и
Прехвърлено
статистиката (преди 2021 г.)

13 01 01

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

12 01 01

12 01 02 01

12 01 02 11

12 01 03

Частично прехвърлено
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20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

13 01 04 01

05 01 01 01

Разходи за подкрепа за „Европейския фонд за регионално разви
Прехвърлено
тие“

13 01 04 02

05 01 03

Разходи за подкрепа за „Подкрепата за общността на кипърските
Прехвърлено
турци“

13 01 04 03

05 01 02 01

Разходи за подкрепа за „Кохезионния фонд“

Прехвърлено

13 01 04 04

06 01 01

Разходи за подкрепа за Механизма за възстановяване и устой
чивост (включително инструмент за техническа подкрепа)

Прехвърлено

13 01 02 01

13 01 02 11

13 01 03

13 03 01

Прехвърлено

13 03 02

Прехвърлено

13 03 03
13 03 04

Прехвърлено
05 02 99 01

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — Оперативни разходи (преди 2021 г.)

Прехвърлено

13 03 05

Прехвърлено

13 03 06

Прехвърлено

13 03 07

Прехвърлено

13 03 12

05 20 99 01

Приключване на предишни дейности, свързани с
Международния фонд за Ирландия

13 03 13

Прехвърлено

13 03 16
13 03 17

Прехвърлено

Прехвърлено
05 02 99 01

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — Оперативни разходи (преди 2021 г.)

Прехвърлено

13 03 18

Прехвърлено

13 03 19

Прехвърлено

13 03 20

05 02 99 02

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — Оперативна техническа помощ (преди 2021 г.)

Прехвърлено
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Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — Оперативна техническа помощ (преди 2021 г.)

13 03 60

Прехвърлено
Прехвърлено

13 03 61
13 03 62

Действие

Прехвърлено
05 02 99 01

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — Оперативни разходи (преди 2021 г.)

Прехвърлено

13 03 63

Прехвърлено

13 03 64 01

Прехвърлено

13 03 64 02

16 02 99 01

Приключване на Европейския фонд за приспособяване към гло
Прехвърлено
бализацията (преди 2021 г.)

13 03 64 03

15 02 99 01

Приключване на предишни инструменти за предприсъедини
телна помощ (отпреди 2021 г.)

Прехвърлено

13 03 65 01

05 02 99 02

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — Оперативна техническа помощ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

13 03 65 02

05 02 99 03

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — статия 25 — статия 11 (преди 2021 г.)

Прехвърлено

13 03 66

05 02 99 04

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — Иновативни действия в сферата на устойчивото
градско развитие (преди 2021 г.)

Прехвърлено

13 03 67

05 02 99 02

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — Оперативна техническа помощ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

13 03 68

05 02 99 02

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — Оперативна техническа помощ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

05 03 99 01

Приключване на „Кохезионния фонд (КФ)“ — Оперативни
разходи (преди 2021 г.)

13 04 01
13 04 02

Прехвърлено

13 04 60

Прехвърлено
Прехвърлено

13 04 61 01

05 03 99 02

Приключване на „Кохезионния фонд (КФ)“ — Оперативна
техническа помощ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

13 04 61 02

05 03 99 04

Приключване на „Кохезионния фонд (КФ)“ — статия 25 —
статия 11 (преди 2021 г.)

Прехвърлено

13 05 01 01
13 05 01 02

Прехвърлено
15 02 99 01

Приключване на предишни инструменти за предприсъедини
телна помощ (отпреди 2021 г.)

13 05 02
13 05 03 01

Прехвърлено
Прехвърлено

05 02 99 01

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — Оперативни разходи (преди 2021 г.)

Прехвърлено

13 05 03 02

Прехвърлено

13 05 60 01

Прехвърлено

13 05 60 02
13 05 61 01

Прехвърлено
15 02 99 01

Приключване на предишни инструменти за предприсъедини
телна помощ (отпреди 2021 г.)

Прехвърлено

13 05 61 02

Прехвърлено

13 05 62 01

Прехвърлено

13 05 62 02

Прехвърлено
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13 05 63 01

05 02 99 01

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — Оперативни разходи (преди 2021 г.)

Прехвърлено

13 05 63 02

15 02 99 01

Приключване на предишни инструменти за предприсъедини
телна помощ (отпреди 2021 г.)

Прехвърлено

13 06 01

16 02 01 01

Помощ за държавите членки във връзка със събития, които са
допустими за финансиране по фонд „Солидарност“ на Европейс Прехвърлено
кия съюз (ФСЕС)

13 06 02

16 02 01 02

Помощ за държавите, водещи преговори за присъединяване, във
връзка със събития, които са допустими за финансиране по фонд Прехвърлено
„Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС)

13 07 01

05 04 99 01

Приключване на предоставяната по-рано финансова подкрепа за
насърчаване на икономическото развитие на общността на
Прехвърлено
кипърските турци (преди 2021 г.)

13 08 01

06 02 99 01

Приключване на Програмата за подкрепа на структурните
реформи за периода — оперативна техническа помощ, прехвър
лена от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Евро Прехвърлено
пейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионен фонд (КФ) (преди
2021 г.)

13 08 02

06 02 99 02

Приключване на Програмата за подкрепа на структурните
реформи за периода — оперативна техническа помощ, прехвър
Прехвърлено
лена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) (преди 2021 г.)

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

14 01 04 01

03 01 03

Разходи за подкрепа за „Митници“

Прехвърлено

14 01 04 02

03 01 02

Разходи за подкрепа на „Фискалис“

Прехвърлено

14 01 01

14 01 02 01

14 01 02 11

14 01 03
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14 02 01

03 05 99 01

Приключване на предишни програми в областта на митниците
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

14 02 02

14 20 03 06

Международни организации и споразумения

Прехвърлено

14 02 51

03 05 99 01

Приключване на предишни програми в областта на митниците
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

14 03 01

03 04 99 01

Приключване на предишни програми в областта на данъчното
облагане (преди 2021 г.)

Прехвърлено

14 03 02

14 20 03 06

Международни организации и споразумения

Прехвърлено

14 04 01

03 02 99 05

Приключване на предишни дейности в областта на вътрешния
пазар и финансовите услуги (преди 2021 г.)

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

15 01 04 01

07 01 02 01

Разходи за подкрепа за „Еразъм+“

Прехвърлено

15 01 04 02

07 01 04 01

Разходи за подкрепа за „Творческа Европа“

Прехвърлено

15 01 04 03

07 01 03 01

Разходи за подкрепа за „Европейски корпус за солидарност“

Прехвърлено

15 01 05 01

01 01 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи програма „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

15 01 05 02

01 01 01 02

Външен персонал, изпълняващ програма „Хоризонт Европа“ —
непреки научни изследвания

Прехвърлено

15 01 05 03

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

15 01 01

15 01 02 01

15 01 02 11

15 01 03
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

15 01 06 01

07 01 02 65

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура —
финансов принос от „Еразъм+“ за приключване на предишни
Прехвърлено
програми

15 01 06 02

07 01 04 65

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура —
финансов принос от „Творческа Европа“ за приключване на
Прехвърлено
предишни програми

15 01 06 03

07 01 03 65

Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура
— финансов принос от „Европейски корпус за солидарност“ за Прехвърлено
приключване на предишни програми

15 01 60

20 03 08 02

Библиотечни и електронни ресурси

Прехвърлено

15 01 61

20 02 04

Разходи за провеждане на стажове в институцията

Прехвърлено

02 02 99 10

Приключване на предишни програми „Еразъм“ (преди 2021 г.) –
Частично прехвърлено
финансови инструменти

07 03 99 01

Приключване на предишни програми „Еразъм“ (преди 2021 г.)

15 02 01 01

Частично прехвърлено

15 02 01 02

Прехвърлено

15 02 02

Прехвърлено

15 02 03

07 03 99 01

Приключване на предишни програми „Еразъм“ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

15 02 51

Прехвърлено

15 02 53

Прехвърлено

15 03 01 01

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

15 03 05

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

Ред за приключване на Европейския институт за иновации и
технологии

Заличено

15 03 50 01

15 03 50 02

15 03 51

15 03 53

02 02 99 08

Приключване на предишни действия и програми, свързани с
Частично прехвърлено
медии, култура и език (преди 2021 г.) – финансови инструменти

07 05 99 01

Приключване на предишни действия и програми, свързани с
МЕДИА, културата и езиците (преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

07 05 99 01

Приключване на предишни действия и програми, свързани с
МЕДИА, културата и езиците (преди 2021 г.)

Прехвърлено

15 04 01

15 04 02
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

15 04 04

07 20 04 05

Дом на европейската история

Прехвърлено

15 04 51

07 05 99 01

Приключване на предишни действия и програми, свързани с
МЕДИА, културата и езиците (преди 2021 г.)

Прехвърлено

15 05 01

07 04 99 01

Приключване на „Европейски корпус за солидарност“ (2018—
2020 г.)

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

07 20 04 02

Услуги за комуникация на висше управленско равнище и за
институционална комуникация

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 02 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 02 02

Местни служители

Частично прехвърлено

20 02 02 03

Временен персонал, нает чрез агенции

Частично прехвърлено

20 02 02 04

Извънреден труд на външен персонал

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

20 01 05 01

Медицинска служба

Частично прехвърлено

20 01 05 04

Мобилност

Частично прехвърлено

20 03 04 01

Придобиване и наемане на сгради

Частично прехвърлено

20 03 04 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

20 03 04 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

20 03 04 04

Услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено

20 03 07 05

Сигурност — представителства на Комисията

Частично прехвърлено

20 03 08 03

Закупуване на информация

Частично прехвърлено

20 03 09 02

Правни разходи — представителства на Комисията

Частично прехвърлено

16 01 01

16 01 02 01

16 01 02 03

16 01 02 11

16 01 03 01

16 01 03 03
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

07 20 04 02

Услуги за комуникация на висше управленско равнище и за
институционална комуникация

Прехвърлено

07 20 04 02

Услуги за комуникация на висше управленско равнище и за
институционална комуникация

Частично прехвърлено

20 03 08 03

Закупуване на информация

Частично прехвърлено

07 20 04 02

Услуги за комуникация на висше управленско равнище и за
институционална комуникация

Частично прехвърлено

07 20 04 03

Представителства на Комисията

Частично прехвърлено

07 20 04 03

Представителства на Комисията

Частично прехвърлено

07 20 04 04

Комуникационни услуги за гражданите

Частично прехвърлено

07 20 04 02

Услуги за комуникация на висше управленско равнище и за
институционална комуникация

Частично прехвърлено

07 20 04 03

Представителства на Комисията

Частично прехвърлено

07 20 04 04

Комуникационни услуги за гражданите

Частично прехвърлено

07 20 04 03

Представителства на Комисията

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

16 03 02 01

07 20 04 04

Комуникационни услуги за гражданите

Прехвърлено

16 03 02 02

07 20 04 02

Услуги за комуникация на висше управленско равнище и за
институционална комуникация

Прехвърлено

07 20 04 02

Услуги за комуникация на висше управленско равнище и за
институционална комуникация

Частично прехвърлено

07 20 04 03

Представителства на Комисията

Частично прехвърлено

07 20 04 04

Комуникационни услуги за гражданите

Частично прехвърлено

16 03 02 04

07 20 04 04

Комуникационни услуги за гражданите

Прехвърлено

16 03 02 05

07 20 04 02

Услуги за комуникация на висше управленско равнище и за
институционална комуникация

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

16 01 04 02

16 01 60

16 03 01 02

16 03 01 03

16 03 01 04

16 03 01 05

16 03 02 03

17 01 01

17 01 02 01

17 01 02 11
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КОМИСИЯ
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

20 03 03 01

Придобиване и наемане на сгради

Частично прехвърлено

20 03 03 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

20 03 03 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

20 03 03 04

Услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено

20 03 07 04

Сигурност — Грейндж

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

17 01 04 02

06 01 05 01

Разходи за подкрепа за програмата EU4Health

Прехвърлено

17 01 04 03

03 01 01 01

Разходи за подкрепа за Програмата за единния пазар

Прехвърлено

17 01 06 02

06 01 05 66

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селс
кото стопанство и храните — финансов принос от програмата Прехвърлено
EU4Health за приключване на предходни програми

17 01 06 03

03 01 01 66

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селс
кото стопанство и храните — Финансов принос от Програмата за Прехвърлено
единния пазар за приключване на предходни програми

17 03 01

06 06 99 01

Приключване на програмите за обществено здравеопазване
(преди 2021 г.)

17 03 10

06 10 01

Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията Прехвърлено

17 03 11

06 10 02

Европейски орган за безопасност на храните

Прехвърлено

17 03 12 01

06 10 03 01

Вноска на Съюза за Европейската агенция по лекарствата

Прехвърлено

17 03 12 02

06 10 03 02

Специална вноска за „лекарствата сираци“

Прехвърлено

17 03 13

14 20 03 06

Международни организации и споразумения

Прехвърлено

17 03 51

06 06 99 01

Приключване на програмите за обществено здравеопазване
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

17 01 03 01

17 01 03 03

17 04 01

Прехвърлено

Прехвърлено

17 04 02
03 02 99 02
17 04 03

Приключване на предишни мерки в областите безопасност на
храните и фуражите, здраве на животните, хуманно отношение
към животните и здраве на растенията (преди 2021 г.)

17 04 04

Прехвърлено
Прехвърлено
Прехвърлено

17 04 07

03 10 01 02

Европейска агенция по химикали — Дейности в областта на
законодателството за биоцидите

Прехвърлено

17 04 10

14 20 03 06

Международни организации и споразумения

Прехвърлено

17 04 51

03 02 99 02

Приключване на предишни мерки в областите безопасност на
храните и фуражите, здраве на животните, хуманно отношение
към животните и здраве на растенията (преди 2021 г.)

Прехвърлено
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

11 01 01

Разходи за подкрепа за Фонда за интегрирано управление на
границите – Инструмент за финансово подпомагане за управле
нието на границите и за визите

Частично прехвърлено

12 01 01

Разходи за подкрепа за фонд „Вътрешна сигурност“

Частично прехвърлено

18 01 04 02

10 01 01

Разходи за подкрепа за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ Прехвърлено

18 01 04 03

07 01 05 01

Разходи за подкрепа за „Права и ценности“

Прехвърлено

18 01 04 04

12 01 01

Разходи за подкрепа за фонд „Вътрешна сигурност“

Прехвърлено

18 01 04 05

06 01 06

Разходи за подкрепа за спешна подкрепа в рамките на Съюза

Прехвърлено

18 01 05 01

01 01 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи програма „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

18 01 05 02

01 01 01 02

Външен персонал, изпълняващ програма „Хоризонт Европа“ —
непреки научни изследвания

Прехвърлено

18 01 05 03

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

18 01 06 01

07 01 05 65

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура —
финансов принос от „Права и ценности“ за приключване на
Прехвърлено
предишни програми

18 02 01 01

11 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на границите,
визите и информационните системи (отпреди 2021 г.)

18 01 01

18 01 02 01

18 01 02 11

18 01 03

18 01 04 01

Прехвърлено

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1871
КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

18 02 01 02

12 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на сигурността и
Прехвърлено
политиката по отношение на наркотиците (преди 2021 г.)

18 02 01 03

11 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на границите,
визите и информационните системи (отпреди 2021 г.)

Прехвърлено

18 02 02

11 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на границите,
визите и информационните системи (отпреди 2021 г.)

Прехвърлено

18 02 03

11 10 01

Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

Прехвърлено

18 02 04

12 10 01

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на
правоприлагането (Европол)

Прехвърлено

18 02 05

12 10 02

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на право
Прехвърлено
прилагането (CEPOL)

18 02 07

11 10 02

Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на
широкомащабни информационни системи в пространството на
свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)

18 02 08
18 02 09

Прехвърлено
Прехвърлено

11 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на границите,
визите и информационните системи (отпреди 2021 г.)

18 02 51

Прехвърлено
Частично прехвърлено

18 02 51

12 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на сигурността и
Частично прехвърлено
политиката по отношение на наркотиците (преди 2021 г.)

18 03 01 01

10 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на миграцията
(отпреди 2021 г.)

Прехвърлено

18 03 01 02

10 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на миграцията
(отпреди 2021 г.)

Прехвърлено

18 03 02

10 10 01

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) Прехвърлено

18 03 03

10 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на миграцията
(отпреди 2021 г.)

Прехвърлено

18 03 51

10 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на миграцията
(отпреди 2021 г.)

Прехвърлено

18 04 01 01
18 04 01 02

Прехвърлено
07 06 99 01

Приключване на предишни програми и инициативи „Европа за
гражданите“ (преди 2021 г.)

18 04 51
18 05 03 01

Прехвърлено
Прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

18 05 50 01

18 05 50 02

18 05 51
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

18 06 01

12 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на сигурността и
Прехвърлено
политиката по отношение на наркотиците (преди 2021 г.)

18 06 02

12 10 03

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
(ЕЦМНН)

18 06 51

12 02 99 01

Приключване на предишни действия в областта на сигурността и
Прехвърлено
политиката по отношение на наркотиците (преди 2021 г.)

18 07 01

06 07 01

Спешна подкрепа в рамките на Съюза

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 03

Възнаграждения и надбавки — делегации на Съюза

Частично прехвърлено

20 01 02 04

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения — деле Частично прехвърлено
гации на Съюза

20 02 01 01

Договорно нает персонал

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 03 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 03 02

Местен персонал

Частично прехвърлено

20 02 03 03

Временен персонал, нает чрез агенции

Частично прехвърлено

20 02 03 04

Обучение на младши експерти и командировани национални
експерти

Частично прехвърлено

20 02 03 05

Разходи за други служители и плащания за други услуги

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 01 05 01

Медицинска служба

Частично прехвърлено

20 01 05 03

Други социални разходи

Частично прехвърлено

20 02 07 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 07 02

Допълнително обучение

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

19 01 01 01

19 01 01 02

19 01 02 01

19 01 02 02

Прехвърлено

Частично прехвърлено

19 01 02 11

19 01 02 12

19 01 03 01
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

20 03 05 01

Придобиване, наемане и свързани с това разходи

Частично прехвърлено

20 03 05 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

20 03 05 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

20 03 07 06

Сигурност — делегации на Съюза

Частично прехвърлено

19 01 04 01

14 01 01 01

Разходи за подкрепа за „Инструмента за съседство, сътрудни
чество за развитие и международно сътрудничество“

Прехвърлено

19 01 04 02

14 01 03

Разходи за подкрепа за общата външна политика и политика на
Прехвърлено
сигурност

19 01 04 03

14 01 01 01

Разходи за подкрепа за „Инструмента за съседство, сътрудни
чество за развитие и международно сътрудничество“

Прехвърлено

19 01 04 04

14 01 01 01

Разходи за подкрепа за „Инструмента за съседство, сътрудни
чество за развитие и международно сътрудничество“

Прехвърлено

14 01 01 65

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура —
финансов принос от „Инструмента за съседство, сътрудничество
Прехвърлено
за развитие и международно сътрудничество“ за приключване на
предишни програми

14 02 99 05

Приключване на предишни действия в областта на глобалните
заплахи за сигурността, реагирането и готовността за реагиране
при кризи (преди 2021 г.)

19 01 03 02

19 01 06 01

19 02 01
19 02 02

Прехвърлено

19 02 51

Прехвърлено
Прехвърлено

19 03 01 01

14 04 01 02

Мисия за наблюдение в Грузия

Прехвърлено

19 03 01 02

14 04 01 01

EULEX Kosovo

Прехвърлено

19 03 01 03

14 04 01 03

Други мисии по линия на гражданското измерение на ОПСО

Прехвърлено

19 03 01 04

14 04 01 03

Други мисии по линия на гражданското измерение на ОПСО

Прехвърлено

19 03 01 05

14 04 01 04

Спешни мерки по линия на гражданското измерение на ОПСО

Прехвърлено

19 03 01 06

14 04 01 05

Подготвителни мерки по линия на гражданското измерение на
ОПСО

Прехвърлено

19 03 01 07

14 04 02

Специални представители на Европейския съюз

Прехвърлено

19 03 02

14 04 03

Неразпространение на оръжия за масово унищожение и
разоръжаване

Прехвърлено

19 04 01

14 02 99 04

Приключване на „Европейския инструмент за демокрация и
права на човека“ и на предишни действия в областта на мисиите Прехвърлено
за наблюдение на избори (преди 2021 г.)

19 04 51

14 02 99 04

Приключване на „Европейския инструмент за демокрация и
права на човека“ и на предишни действия в областта на мисиите Прехвърлено
за наблюдение на избори (преди 2021 г.)

14 02 99 03

Прехвърлено
Приключване на отношения с трети държави по линия на Инс
трумента за партньорство и Инструмента за сътрудничество с
Прехвърлено
индустриализираните страни (преди 2021 г.)
Прехвърлено

19 05 01
19 05 20
19 05 51
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КОМИСИЯ
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Бюджет за 2020 г (1)

19 06 01

Проектобюджет за
2021 г.

Информационна политика и стратегическа комуникация във
връзка с външната дейност

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 03

Възнаграждения и надбавки — делегации на Съюза

Частично прехвърлено

20 01 02 04

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения — деле Частично прехвърлено
гации на Съюза

20 02 01 01

Договорно нает персонал

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 03 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 03 02

Местен персонал

Частично прехвърлено

20 02 03 03

Временен персонал, нает чрез агенции

Частично прехвърлено

20 02 03 04

Обучение на младши експерти и командировани национални
експерти

Частично прехвърлено

20 02 03 05

Разходи за други служители и плащания за други услуги

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 01 05 01

Медицинска служба

Частично прехвърлено

20 01 05 03

Други социални разходи

Частично прехвърлено

20 02 07 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 07 02

Допълнително обучение

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

20 03 05 01

Придобиване, наемане и свързани с това разходи

Частично прехвърлено

20 03 05 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

20 03 05 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

20 01 01 02

20 01 02 02

Действие

14 20 04 03

20 01 01 01

20 01 02 01

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Частично прехвърлено

20 01 02 11

20 01 02 12

20 01 03 01

20 01 03 02
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 03 07 06

Сигурност — делегации на Съюза

Частично прехвърлено

20 02 01

14 20 04 02

Външнотърговски отношения и помощ за търговията

Прехвърлено

20 02 03

14 20 04 02

Външнотърговски отношения и помощ за търговията

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 03

Възнаграждения и надбавки — делегации на Съюза

Частично прехвърлено

20 01 02 04

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения — деле Частично прехвърлено
гации на Съюза

20 02 01 01

Договорно нает персонал

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 03 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 03 02

Местен персонал

Частично прехвърлено

20 02 03 03

Временен персонал, нает чрез агенции

Частично прехвърлено

20 02 03 04

Обучение на младши експерти и командировани национални
експерти

Частично прехвърлено

20 02 03 05

Разходи за други служители и плащания за други услуги

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 01 05 01

Медицинска служба

Частично прехвърлено

20 01 05 03

Други социални разходи

Частично прехвърлено

20 02 07 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 07 02

Допълнително обучение

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

20 03 05 01

Придобиване, наемане и свързани с това разходи

Частично прехвърлено

20 03 05 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

21 01 01 01

21 01 01 02

21 01 02 01

21 01 02 02

Частично прехвърлено

21 01 02 11

21 01 02 12

21 01 03 01

21 01 03 02
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КОМИСИЯ
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

20 03 05 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

20 03 07 06

Сигурност — делегации на Съюза

Частично прехвърлено

21 01 04 01
21 01 04 03

Действие

Прехвърлено
14 01 01 01

Разходи за подкрепа за „Инструмента за съседство, сътрудни
чество за развитие и международно сътрудничество“

21 01 04 04

Прехвърлено
Прехвърлено

21 01 04 05

14 01 05

Разходи за подкрепа на Европейския инструмент за сътрудни
чество в областта на ядрената безопасност

Прехвърлено

21 01 04 06

14 01 04

Разходи за подкрепа за отвъдморските страни и територии

Прехвърлено

21 01 04 07

16 01 05

Разходи за подкрепа за Европейския фонд за развитие

Прехвърлено

21 01 04 08

16 01 04

Разходи за подкрепа за управляваните от Комисията доверителни
Прехвърлено
фондове

14 01 01 65

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура —
финансов принос от „Инструмента за съседство, сътрудничество
Прехвърлено
за развитие и международно сътрудничество“ за приключване на
предишни програми

21 01 06 01

21 02 01

Прехвърлено

21 02 02

Прехвърлено

21 02 03

Прехвърлено

21 02 04

Прехвърлено

21 02 05

Прехвърлено

21 02 06

Прехвърлено

21 02 07 01

Прехвърлено

21 02 07 02

14 02 99 02

Приключване на предишни инструменти за сътрудничество за
развитие (преди 2021 г.)

Прехвърлено

21 02 07 03

Прехвърлено

21 02 07 04

Прехвърлено

21 02 07 05

Прехвърлено

21 02 08 01

Прехвърлено

21 02 08 02

Прехвърлено

21 02 09

Прехвърлено

21 02 20

Прехвърлено

21 02 30

14 20 03 06

Международни организации и споразумения

Прехвърлено

21 02 40

14 20 03 06

Международни организации и споразумения

Прехвърлено

21 02 51 01

Прехвърлено

21 02 51 02
14 02 99 02
21 02 51 03
21 02 51 04

Приключване на предишни инструменти за сътрудничество за
развитие (преди 2021 г.)

Прехвърлено
Прехвърлено
Прехвърлено
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

21 02 51 05

Прехвърлено

21 02 51 06

Прехвърлено

21 02 51 07

Прехвърлено

21 02 51 08

Прехвърлено

21 04 01

14 02 99 04

Приключване на „Европейския инструмент за демокрация и
права на човека“ и на предишни действия в областта на мисиите Прехвърлено
за наблюдение на избори (преди 2021 г.)

21 04 51

14 02 99 04

Приключване на „Европейския инструмент за демокрация и
права на човека“ и на предишни действия в областта на мисиите Прехвърлено
за наблюдение на избори (преди 2021 г.)

21 05 01

14 02 99 05

Приключване на предишни действия в областта на глобалните
заплахи за сигурността, реагирането и готовността за реагиране
при кризи (преди 2021 г.)

Прехвърлено

21 05 51

14 02 99 05

Приключване на предишни действия в областта на глобалните
заплахи за сигурността, реагирането и готовността за реагиране
при кризи (преди 2021 г.)

Прехвърлено

21 06 01
21 06 02

Прехвърлено
14 06 99 01

Приключване на предишни действия за сътрудничество в
областта на ядрената безопасност (преди 2021 г.)

21 06 51

Прехвърлено
Прехвърлено

21 07 01

14 05 99 01

Приключване на сътрудничеството с Гренландия (преди 2021 г.) Прехвърлено

21 08 01

14 20 04 04

Стратегически оценки и одит

Прехвърлено

14 20 04 03

Информационна политика и стратегическа комуникация във
връзка с външната дейност

Частично прехвърлено

14 20 04 05

Насърчаване на сътрудничеството между Европейския съюз и
държавите членки в областта на сътрудничеството за развитие и Частично прехвърлено
хуманитарната помощ

14 02 99 03

Прехвърлено
Приключване на отношения с трети държави по линия на Инс
трумента за партньорство и Инструмента за сътрудничество с
Прехвърлено
индустриализираните страни (преди 2021 г.)
Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 03

Възнаграждения и надбавки — делегации на Съюза

Частично прехвърлено

20 01 02 04

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения — деле Частично прехвърлено
гации на Съюза

20 02 01 01

Договорно нает персонал

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

21 08 02

21 09 51 01
21 09 51 02
21 09 51 03

22 01 01 01

22 01 01 02

22 01 02 01

Частично прехвърлено
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 03 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 03 02

Местен персонал

Частично прехвърлено

20 02 03 03

Временен персонал, нает чрез агенции

Частично прехвърлено

20 02 03 04

Обучение на младши експерти и командировани национални
експерти

Частично прехвърлено

20 02 03 05

Разходи за други служители и плащания за други услуги

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 01 05 01

Медицинска служба

Частично прехвърлено

20 01 05 03

Други социални разходи

Частично прехвърлено

20 02 07 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 07 02

Допълнително обучение

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

20 03 05 01

Придобиване, наемане и свързани с това разходи

Частично прехвърлено

20 03 05 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

20 03 05 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

20 03 07 06

Сигурност — делегации на Съюза

Частично прехвърлено

22 01 04 01

15 01 01 01

Разходи за подкрепа за ИПП

Прехвърлено

22 01 04 02

14 01 01 01

Разходи за подкрепа за „Инструмента за съседство, сътрудни
чество за развитие и международно сътрудничество“

Прехвърлено

22 01 04 03

16 01 04

Разходи за подкрепа за управляваните от Комисията доверителни
Прехвърлено
фондове

22 01 06 01

15 01 01 65

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура
— финансов принос от ИПП за приключване на предишни
програми

22 01 06 02

14 01 01 65

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура —
финансов принос от „Инструмента за съседство, сътрудничество
Прехвърлено
за развитие и международно сътрудничество“ за приключване на
предишни програми

22 01 02 02

22 01 02 11

22 01 02 12

22 01 03 01

22 01 03 02

Прехвърлено
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

22 02 01 01

Прехвърлено

22 02 01 02

Прехвърлено

22 02 02 01

Прехвърлено

22 02 02 02

Прехвърлено

22 02 03 01
15 02 99 01
22 02 03 02

Приключване на предишни инструменти за предприсъедини
телна помощ (отпреди 2021 г.)

Прехвърлено
Прехвърлено

22 02 04 01

Прехвърлено

22 02 04 02

Прехвърлено

22 02 04 03

Прехвърлено

22 02 51

Прехвърлено

22 04 01 01

Прехвърлено

22 04 01 02

Прехвърлено

22 04 01 03

Прехвърлено

22 04 02 01

Приключване на предишни действия в рамките на програмата
Прехвърлено
„Европейска политика за съседство и отношения с Русия“ (преди
Прехвърлено
2021 г.)

22 04 02 02

Прехвърлено

22 04 02 03

Прехвърлено

22 04 03 01

Прехвърлено

22 04 01 04
14 02 99 01

22 04 03 02

05 02 99 01

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — Оперативни разходи (преди 2021 г.)

22 04 03 03

Прехвърлено
Прехвърлено

22 04 20

Приключване на предишни действия в рамките на програмата
Прехвърлено
„Европейска политика за съседство и отношения с Русия“ (преди
Прехвърлено
2021 г.)

22 04 51

Прехвърлено

22 04 03 04
14 02 99 01

22 04 52

05 02 99 01

Приключване на „Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)“ — Оперативни разходи (преди 2021 г.)

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

23 01 01

23 01 02 01

23 01 02 11
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Бюджет за 2020 г (1)
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2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

23 01 04 01

14 01 02

Разходи за подкрепа за хуманитарната помощ

Прехвърлено

23 01 06 01

07 01 03 65

Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура
— финансов принос от „Европейски корпус за солидарност“ за Прехвърлено
приключване на предишни програми

23 02 01

14 03 01

Хуманитарна помощ

23 02 02

14 03 02

Предотвратяване на бедствия, намаляване на риска от бедствия и
Прехвърлено
повишаване на подготвеността за тях

23 03 01 01

06 05 99 01

Приключване на предишни програми и дейности в областта на
гражданската защита в рамките на Съюза (преди 2021 г.)

Прехвърлено

23 03 01 02

06 05 99 02

Приключване на предишни програми и дейности в областта на
гражданската защита в трети държави (преди 2021 г.)

Прехвърлено

23 03 01 03

06 05 99 01

Приключване на предишни програми и дейности в областта на
гражданската защита в рамките на Съюза (преди 2021 г.)

Прехвърлено

23 03 02 01

06 05 99 01

Приключване на предишни програми и дейности в областта на
гражданската защита в рамките на Съюза (преди 2021 г.)

Прехвърлено

23 03 02 02

06 05 99 02

Приключване на предишни програми и дейности в областта на
гражданската защита в трети държави (преди 2021 г.)

Прехвърлено

23 03 51

06 05 99 01

Приключване на предишни програми и дейности в областта на
гражданската защита в рамките на Съюза (преди 2021 г.)

Прехвърлено

23 04 01

07 04 99 02

Приключване на „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ Укрепване на способността на Съюза за реагиране при
хуманитарни кризи“ (2014—2020 г.)

Прехвърлено

24 01 07

20 03 17

Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

Прехвърлено

24 01 08

20 03 18

Разходи, произтичащи от мандата на Надзорния съвет на Евро
пейската служба за борба с измамите

Прехвърлено

23 01 03

Прехвърлено

24 02 01
24 02 51

03 03 99 01

Приключване на предишни действия в областта на борбата с
измамите (преди 2021 г.)

24 04 01
25 01 01 01

Прехвърлено

Прехвърлено
Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 01 01

Заплати, надбавки и плащания на членовете на институцията

Частично прехвърлено

21 01 02 03

Пенсии на бившите членове на Комисията

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 05

Специални съветници

Прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 01 01 02

Други разходи за управление на членовете на институцията

Прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

Качество на законодателството — Кодификация на правото на
Съюза

Заличено

25 01 01 03

25 01 02 01

25 01 02 03

25 01 02 11

25 01 02 13

25 01 03

25 01 07
25 01 08

20 03 09 01

Правни съвети, съдебни спорове и нарушения — правни разходи Прехвърлено

25 01 10

20 03 08 04

Вноска на Съюза за функционирането на историческите архиви
Прехвърлено
на Съюза

25 01 11

20 03 08 01

Публикации

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

26 01 01

26 01 02 01

Частично прехвърлено
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

26 01 04 01

02 01 30 01

Разходи за подкрепа на „програмата „Цифрова Европа“

Прехвърлено

26 01 09

20 03 15 01

Служба за публикации

Прехвърлено

O1 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

O1 02 01 02

Други задължителни публикации

Частично прехвърлено

26 01 11

O1 02 01 01

Официален вестник на Европейския съюз (серии L и C)

Прехвърлено

26 01 12

O1 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

O1 02 01 02

Други задължителни публикации

Частично прехвърлено

26 01 20

20 03 15 02

Европейска служба за подбор на персонал

Прехвърлено

26 01 21

20 03 16 01

Служба за управление и плащане по индивидуални права

Прехвърлено

26 01 22 01

20 03 16 02

Служба за инфраструктура и логистика — Брюксел

Прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 01 01 13

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — преки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 01 02 03

Други разходи за управление за „Програмата на Евратом за
Частично прехвърлено
научни изследвания и обучение“ — непреки научни изследвания

01 01 02 13

Други разходи за управление за „Програмата на Евратом за
научни изследвания и обучение“ — преки научни изследвания

Частично прехвърлено

01 01 03 03

Други разходи за управление за ITER

Частично прехвърлено

20 03 01 01

Придобиване и наемане на сгради

Частично прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 01 01 13

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — преки
научни изследвания

Частично прехвърлено

26 01 02 11

26 01 03

26 01 10

26 01 22 02

26 01 22 03
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КОМИСИЯ
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

01 01 02 03

Други разходи за управление за „Програмата на Евратом за
Частично прехвърлено
научни изследвания и обучение“ — непреки научни изследвания

01 01 02 13

Други разходи за управление за „Програмата на Евратом за
научни изследвания и обучение“ — преки научни изследвания

Частично прехвърлено

01 01 03 03

Други разходи за управление за ITER

Частично прехвърлено

20 03 01 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

20 01 05 04

Мобилност

Частично прехвърлено

20 03 01 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

20 03 01 04

Услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено

20 03 08 01

Публикации

Частично прехвърлено

20 03 08 03

Закупуване на информация

Частично прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 01 01 13

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — преки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 01 02 03

Други разходи за управление за „Програмата на Евратом за
Частично прехвърлено
научни изследвания и обучение“ — непреки научни изследвания

01 01 02 13

Други разходи за управление за „Програмата на Евратом за
научни изследвания и обучение“ — преки научни изследвания

Частично прехвърлено

20 03 07 02

Охрана на сгради — Брюксел

Частично прехвърлено

20 03 16 03

Служба за инфраструктура и логистика — Люксембург

Прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 01 03 03

Други разходи за управление за ITER

Частично прехвърлено

20 03 02 01

Придобиване и наемане на сгради

Частично прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 01 03 03

Други разходи за управление за ITER

Частично прехвърлено

20 03 02 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

20 01 05 03

Други социални разходи

Частично прехвърлено

20 01 05 04

Мобилност

Частично прехвърлено

20 03 02 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

20 03 02 04

Услуги и други оперативни разходи

Прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 01 03 03

Други разходи за управление за ITER

Частично прехвърлено

20 03 07 01

Сигурност и наблюдение — централа

Частично прехвърлено

26 01 22 04

26 01 22 05

26 01 22 06

26 01 23 01

26 01 23 02

26 01 23 03

26 01 23 04

26 01 23 05

26 01 23 06
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 03 07 03

Охрана на сгради — Люксембург

Частично прехвърлено

20 03 06

Проекти на Комисията в областта на недвижимата собственост
— авансови плащания

Прехвърлено

20 03 07 01

Сигурност и наблюдение — централа

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

26 01 60 01

20 01 05 01

Медицинска служба

Прехвърлено

26 01 60 02

20 01 05 05

Разходи за конкурси, подбори и назначения

Прехвърлено

20 01 05 02

Детски заведения

Частично прехвърлено

20 01 05 03

Други социални разходи

Частично прехвърлено

26 01 60 06

20 01 03

Длъжностни лица, временно назначени в национални държавни
администрации, в международни организации или в публични Прехвърлено
или частни институции или предприятия

26 01 60 07

20 03 09 03

Щети

Прехвърлено

26 01 60 08

20 03 01 04

Услуги и други оперативни разходи

Прехвърлено

26 01 60 09

20 02 08

Езикови курсове

Прехвърлено

26 01 70 01

21 02 01 01

Кабинет на главния секретар на Европейските училища
(Брюксел)

Прехвърлено

26 01 70 02

21 02 01 02

Брюксел I (Юкл)

Прехвърлено

26 01 70 03

21 02 01 03

Брюксел II (Уолюе)

Прехвърлено

26 01 70 04

21 02 01 04

Брюксел III (Иксел)

Прехвърлено

26 01 70 05

21 02 01 05

Брюксел IV (Лакен)

Прехвърлено

26 01 70 11

21 02 01 06

Люксембург I

Прехвърлено

26 01 70 12

21 02 01 07

Люксембург II

Прехвърлено

26 01 70 21

21 02 01 08

Мол (Белгия)

Прехвърлено

26 01 70 22

21 02 01 09

Франкфурт на Майн (Германия)

Прехвърлено

26 01 70 23

21 02 01 10

Карлсруе (Германия)

Прехвърлено

26 01 70 24

21 02 01 11

Мюнхен (Германия)

Прехвърлено

26 01 70 25

21 02 01 12

Аликанте (Испания)

Прехвърлено

26 01 70 26

21 02 01 13

Варезе (Италия)

Прехвърлено

26 01 70 27

21 02 01 14

Берхен (Нидерландия)

Прехвърлено

26 01 70 28

21 02 01 15

Кълам (Обединено кралство)

Прехвърлено

26 01 70 31

21 02 02

Вноска на Съюза за Европейските училища от тип 2

Прехвърлено

26 02 01

03 20 03 01

Процедури за възлагане и публикуване на обществени поръчки
за доставки, строителство и услуги

Прехвърлено

26 03 01

02 04 99 01

Приключване на предишни програми в областта на решенията за
оперативна съвместимост за публичните администрации, пред Прехвърлено
приятията и гражданите (ISA) (преди 2021 г.)

26 01 29

26 01 40

26 01 60 04
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

02 04 99 01

Приключване на предишни програми в областта на решенията за
оперативна съвместимост за публичните администрации, пред Прехвърлено
приятията и гражданите (ISA) (преди 2021 г.)

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

27 01 07

20 03 08 01

Публикации

Прехвърлено

27 01 11

20 03 10 03

Извънредни разходи за кризи

Прехвърлено

27 01 12 01

20 03 10 01

Финансови разходи

Прехвърлено

27 01 12 02

20 03 10 02

Управление на паричните средства

Прехвърлено

27 01 12 03

20 03 08 03

Закупуване на информация

Прехвърлено

26 03 51

27 01 01

27 01 02 01

27 01 02 09

27 01 02 11

27 01 02 19

27 01 03
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КОМИСИЯ
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Бюджет за 2020 г (1)

27 02 01

Проектобюджет за
2021 г.

16 05 01

Прехвърлено

Временни компенсации и компенсации под формата на фикси
рани суми за новите държави членки

Заличено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

28 01 01

28 01 02 11

28 01 03

29 01 01

29 01 02 01

Действие

Дефицит, пренесен от предходната финансова година

27 02 02

28 01 02 01

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

29 01 02 11

29 01 03
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

29 01 04 01

03 01 01 01

Разходи за подкрепа за Програмата за единния пазар

Прехвърлено

29 02 01

03 02 99 04

Приключване на предишни програми, свързани със стандартиза
цията, финансовото отчитане и финансовите услуги, одита и
Прехвърлено
статистиката (преди 2021 г.)

29 02 51

03 02 99 04

Приключване на предишни програми, свързани със стандартиза
цията, финансовото отчитане и финансовите услуги, одита и
Прехвърлено
статистиката (преди 2021 г.)

30 01 13 01

20 01 01 03

Надбавки за бивши членове

Прехвърлено

30 01 13 03

20 01 01 03

Надбавки за бивши членове

Прехвърлено

30 01 14 01
30 01 14 02

Прехвърлено
20 01 04

Длъжностни лица в неактивна заетост, пенсионирани в интерес
Прехвърлено
на службата или уволнени

30 01 14 03

Прехвърлено

30 01 15 01

Прехвърлено

30 01 15 02

21 01 01

Пенсии и обезщетения

30 01 15 03

Прехвърлено
Прехвърлено

30 01 16 01

21 01 02 01

Пенсии на бившите членове на Европейския парламент

Прехвърлено

30 01 16 02

21 01 02 02

Пенсии на бившите председатели на Европейския съвет и на
бившите генерални секретари на Съвета на Европейския съюз

Прехвърлено

30 01 16 03

21 01 02 03

Пенсии на бившите членове на Комисията

Прехвърлено

30 01 16 04

21 01 02 04

Пенсии на бившите членове на Съда на Европейския съюз

Прехвърлено

30 01 16 05

21 01 02 05

Пенсии на бившите членове на Сметната палата

Прехвърлено

30 01 16 06

21 01 02 06

Пенсии на бившите европейски омбудсмани

Прехвърлено

30 01 16 07

21 01 02 07

Пенсии на бившите европейски надзорни органи за защита на
данните

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

31 01 01

31 01 02 01

31 01 02 11
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Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

31 01 03 04

20 03 12 01

Техническо оборудване и услуги за конферентни зали на Коми
Прехвърлено
сията

31 01 03 05

20 03 12 02

Разходи за организиране на конференции

Прехвърлено

31 01 07 01

20 03 11 01

Разходи за устен превод

Прехвърлено

31 01 07 02

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 03 11 02

Професионална подкрепа

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 03 13 01

Разходи за писмен превод

Прехвърлено

20 03 08 03

Закупуване на информация

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 03 11 03

Междуинституционално сътрудничество — устен превод

Частично прехвърлено

20 03 13 02

Междуинституционално сътрудничество — писмен превод

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 10 01

Център за преводи за органите на Европейския съюз

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

31 01 03 01

31 01 07 03

31 01 08 01
31 01 08 02

31 01 09

31 01 10

32 01 01

32 01 02 01

32 01 02 11
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

02 01 22 01

Разходи за подкрепа на „Механизма за свързване на Европа –
енергетика“

Прехвърлено

12 01 02

Разходи за подкрепа за извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения за Литва

Частично прехвърлено

12 01 03

Разходи за подкрепа за ядрена безопасност и извеждане от екс
плоатация на ядрени съоръжения, включително за България и Частично прехвърлено
Словакия

32 01 05 01

01 01 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи програма „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

32 01 05 02

01 01 01 02

Външен персонал, изпълняващ програма „Хоризонт Европа“ —
непреки научни изследвания

Прехвърлено

32 01 05 03

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Прехвърлено

32 01 05 21

01 01 03 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите слу
жители, изпълняващи ITER

Прехвърлено

32 01 05 22

01 01 03 02

Външен персонал, изпълняващ ITER

Прехвърлено

32 01 05 23

01 01 03 03

Други разходи за управление за ITER

Прехвърлено

32 01 07

20 03 14 01

Вноска на Евратом за дейността на Агенцията за снабдяване към
Прехвърлено
Евратом

02 03 99 02

Приключване на предишни дейности по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – енергетика“ (преди 2021 г.)

32 01 03

32 01 04 01

32 01 04 02

32 02 01 01
32 02 01 02

Прехвърлено

32 02 01 03

Прехвърлено
Прехвърлено

32 02 01 04

02 02 99 05

Приключване на предишни програми по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – енергетика“ (преди 2021 г.) –
финансови инструменти

Прехвърлено

32 02 02

02 20 04 02

Дейности за подкрепа на европейската енергийна политика и
вътрешния енергиен пазар

Прехвърлено

32 02 03

02 20 04 02

Дейности за подкрепа на европейската енергийна политика и
вътрешния енергиен пазар

Прехвърлено

32 02 10

02 10 06

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регула
Прехвърлено
торите на енергия (ACER)

32 02 51

02 03 99 02

Приключване на предишни дейности по „Механизма за
свързване на Европа (МСЕ) – енергетика“ (преди 2021 г.)

02 02 99 11

Приключване на предишни „Енергийни проекти за подпомагане
на икономическото възстановяване“ (2007—2013 г.) – финан Частично прехвърлено
сови инструменти

02 03 99 04

Приключване на предишни „Енергийни проекти за подпомагане
Частично прехвърлено
на икономическото възстановяване“ (2007—2013 г.)

32 03 01

12 20 04 01

Контрол на ядрената безопасност

Прехвърлено

32 03 02

12 20 04 02

Ядрена безопасност и радиационна защита

Прехвърлено

32 02 52

Прехвърлено

L 93/1890

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

32 03 03

12 03 99 01

Приключване на предишни програми за извеждане от експлоа
тация на ядрени съоръжения в Литва (преди 2021 г.)

32 03 04 01

12 04 99 02

Приключване на предишни програми за ядрена безопасност и
извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Прехвърлено
Словакия (преди 2021 г.)

32 03 04 02

12 04 99 02

Приключване на предишни програми за ядрена безопасност и
извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Прехвърлено
Словакия (преди 2021 г.)

12 03 99 01

Приключване на предишни програми за извеждане от експлоа
тация на ядрени съоръжения в Литва (преди 2021 г.)

12 04 99 02

Приключване на предишни програми за ядрена безопасност и
извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Частично прехвърлено
Словакия (преди 2021 г.)

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

02 02 99 03

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.) – финансови инструменти

Частично прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

01 01 01 03

Други разходи за управление за „Хоризонт Европа“ — непреки
научни изследвания

Частично прехвърлено

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

32 04 51

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

32 04 52

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

32 04 53

02 02 99 03

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.) – финансови инструменти

Прехвърлено

32 04 54

01 02 99 01

Приключване на предишни програми за научни изследвания
(преди 2021 г.)

Прехвърлено

32 05 01 01

01 04 99 01

Приключване на предишни дейности на ITER (преди 2021 г.)

Прехвърлено

32 05 01 02

01 04 99 01

Приключване на предишни дейности на ITER (преди 2021 г.)

Прехвърлено

01 01 03 03

Други разходи за управление за ITER

Частично прехвърлено

01 04 99 01

Приключване на предишни дейности на ITER (преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

01 01 03 03

Други разходи за управление за ITER

Частично прехвърлено

01 04 99 01

Приключване на предишни дейности на ITER (преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

01 04 99 01

Приключване на предишни дейности на ITER (преди 2021 г.)

Прехвърлено

32 03 51

Прехвърлено

Частично прехвърлено

32 04 03 01

32 04 50 01

32 04 50 02

32 05 50 01

32 05 50 02

32 05 51
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

33 01 04 01

07 01 05 01

Разходи за подкрепа за „Права и ценности“

Прехвърлено

33 01 04 02

07 01 06

Разходи за подкрепа за „Правосъдие“

Прехвърлено

33 01 04 03

03 01 01 01

Разходи за подкрепа за Програмата за единния пазар

Прехвърлено

33 01 06 01

03 01 01 66

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селс
кото стопанство и храните — Финансов принос от Програмата за Прехвърлено
единния пазар за приключване на предходни програми

33 02 01

07 06 99 02

Приключване на предишни действия в областта на правата,
гражданството и равенството (преди 2021 г.)

Прехвърлено

33 02 02

07 06 99 02

Приключване на предишни действия в областта на правата,
гражданството и равенството (преди 2021 г.)

Прехвърлено

33 02 03 01

03 02 99 06

Приключване на предишни програми, свързани с дружественото
Прехвърлено
право (преди 2021 г.)

33 02 03 02

07 20 04 07

Други дейности в областта на основните права

Прехвърлено

33 02 06

07 10 04

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Прехвърлено

33 02 07

07 10 05

Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Прехвърлено

33 02 51

07 06 99 02

Приключване на предишни действия в областта на правата,
гражданството и равенството (преди 2021 г.)

Прехвърлено

33 03 01

07 07 99 01

Приключване на предишни програми и действия в областта на
програмата „Правосъдие“ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

33 01 01

33 01 02 01

33 01 02 11

33 01 03
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Действие

33 03 02

07 07 99 01

Приключване на предишни програми и действия в областта на
програмата „Правосъдие“ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

33 03 04

07 10 07

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на
наказателното правосъдие (Евроюст)

Прехвърлено

33 03 05

07 10 08

Европейска прокуратура

Прехвърлено

33 03 51

07 07 99 01

Приключване на предишни програми и действия в областта на
програмата „Правосъдие“ (преди 2021 г.)

Прехвърлено

33 04 01

03 02 99 03

Приключване на предишни дейности и програми в областта на
потребителите (преди 2021 г.)

Прехвърлено

33 04 51

03 02 99 03

Приключване на предишни дейности и програми в областта на
потребителите (преди 2021 г.)

Прехвърлено

20 01 02 01

Възнаграждения и надбавки — централа и представителства

Частично прехвърлено

20 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения —
централа и представителства

Частично прехвърлено

20 02 01 01

Договорно нает персонал

Частично прехвърлено

20 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и админис
Частично прехвърлено
тративна помощ в подкрепа на различни дейности

20 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в инс
титуцията

Частично прехвърлено

20 02 06 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

20 02 06 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

20 02 06 03

Заседания на комитети

Частично прехвърлено

20 02 06 04

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

20 02 06 05

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

20 04 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

20 04 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

34 01 04 01

09 01 01 01

Разходи за подкрепа за Програмата за околната среда и дейст
вията по климата (LIFE)

Прехвърлено

34 01 06 01

16 01 02 64

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи — финансов при
нос от Фонда за иновации за приключване на предходни про
грами

Прехвърлено

02 02 99 09

Приключване на предишни програми в областта на околната
среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.) – финан
сови инструменти

Частично прехвърлено

09 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на околната
среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

02 02 99 09

Приключване на предишни програми в областта на околната
среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.) – финан
сови инструменти

Частично прехвърлено

34 01 01

34 01 02 01

34 01 02 11

34 01 03

34 02 01

34 02 02
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Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

09 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на околната
среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.)

Частично прехвърлено

34 02 03

09 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на околната
среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.)

Прехвърлено

34 02 04

14 20 03 06

Международни организации и споразумения

Прехвърлено

34 02 05

09 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на околната
среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.)

Прехвърлено

34 02 51

09 02 99 01

Приключване на предишни програми в областта на околната
среда и действията по климата (LIFE) (преди 2021 г.)

Прехвърлено

34 03 01

16 03 01

Фонд за иновации (ФИ) — оперативни разходи

Прехвърлено

40 01 40

30 01 01

Административен резерв

Прехвърлено

40 01 42

30 01 02

Резерв за непредвидени разходи

Прехвърлено

40 02 40

30 02 01

Едногодишни бюджетни кредити

Прехвърлено

40 02 41

30 02 02

Многогодишни бюджетни кредити

Прехвърлено

40 02 42

30 04 01

Резерв за солидарност и спешна помощ (SEAR)

Прехвърлено

40 02 43

30 04 02

Резерв за Европейския фонд за приспособяване към глобализа
цията (ЕФПГ)

Прехвърлено

40 03 01

30 03 01

Отрицателен резерв

Прехвърлено

(1) Бюджетът за 2020 г. включва коригиращи бюджети 1—8 и проект на коригиращ бюджет № 10.
(2) С изключение на заличените през 2021 г. бюджетни редове, чието наименование съответства на това в бюджета за 2020 г.
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Пилотни проекти и подготвителни действия

Бюджет за 2020 г (1)

01 02 77 01

Проектобюджет за
2021 г.

PA 06 16 01

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

Подготвително действие — Изграждане на капацитет и инсти
туционално изграждане в подкрепа на провеждането на иконо Прехвърлено
мически реформи

01 04 77 02

Пилотен проект — Управление на държавните активи

01 04 77 03

PP 02 20 01

Пилотен проект — Модели на подходи за социално въздействие
към социалното жилищно настаняване и овластяването на
Прехвърлено
ромите: тестване на употребата на иновативни финансови инс
трументи за постигане на по-добри социални резултати

02 02 77 03

PA 03 09 01

Подготвително действие — Еразъм за млади предприемачи

Прехвърлено

02 02 77 10

PA 03 12 01

Подготвително действие — Новаторски предприемачи за
промяна по линия на Евро-средиземноморското партньорство
(Euromed)

Прехвърлено

02 02 77 16

Пилотен проект — Бъдещето на производството

Заличено

02 02 77 17

Пилотен проект — Прехвърляне на предприятия към слу
жителите и кооперативен модел: осигуряване на устойчивостта
на МСП

Заличено

Пилотен проект — Жени бизнес ангели

Прехвърлено

Пилотен проект — Световен туризъм

Заличено

02 02 77 18

PP 03 15 02

02 02 77 19
02 02 77 21

PA 03 15 01

02 02 77 23

Заличено

Подготвително действие — Транснационален европейски турис
Прехвърлено
тически продукт, свързан с културата
Пилотен проект — Youth on the SPOT — специално
партньорство в областта на туризма

Заличено
Прехвърлено

02 02 77 24

PP 03 16 02

Пилотен проект — Марката

02 02 77 25

PP 03 16 03

Пилотен проект — Изграждане на предприемачески капацитет за
Прехвърлено
млади мигранти

02 02 77 26

PP 03 16 04

Пилотен проект — Инициатива за стартиращи предприятия в
областта на икономиката на споделянето — Финансиране на
бъдещето на европейското предприемачество

Прехвърлено

Пилотен проект — Намаляване на младежката безработица и
създаване на кооперации за увеличаване на възможностите за
работа в ЕС

Заличено

02 02 77 27

02 02 77 28

PP 03 16 06

Пилотен проект — Инструмент за МСП за увеличаване на
участието на жените

Прехвърлено

02 02 77 29

PA 03 17 01

Подготвително действие — Европейска столица на туризма

Прехвърлено

02 02 77 30

PP 03 17 01

Пилотен проект —Постигане на лидерство в предприемачеството
Прехвърлено
и възможности за сътрудничество (А.Л.Е.К.О.)

02 02 77 31

PA 03 18 01

Подготвително действие – Култура на Европа: Насърчаване на
съкровищата на Европа

Прехвърлено

02 02 77 32

PA 03 18 02

Подготвително действие — Световен туризъм

Прехвърлено

02 02 77 33

PA 03 18 03

Подготвително действие — Изграждане на предприемачески
капацитет за млади мигранти

Прехвърлено
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Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

PP 03 18 01

Пилотен проект – Увеличаване на капацитета за интернациона
лизация чрез европейски мрежи на МСП

Прехвърлено

PA 03 18 04

Подготвително действие — Ускоряване на модернизирането на
промишлеността чрез подобряване на подкрепата за
общоевропейски демонстрационни съоръжения – триизмерен
печат

Прехвърлено

02 02 77 36

PA 03 18 05

Подготвително действие — Cir©Lean: Мрежа, създаваща благо
приятни условия за стопанска дейност за МСП в Съюза, с цел
Прехвърлено
използване на бизнес възможностите, предоставяни от кръговата
икономика

02 02 77 38

PA 03 19 01

Подготвително действие — Намаляване на младежката
безработица — създаване на кооперации за увеличаване на
възможностите за работа в Съюза

Прехвърлено

02 02 77 39

PP 03 19 01

Пилотен проект — Качество на услугите в туризма

Прехвърлено

02 02 77 40

PP 03 19 02

Пилотен проект — Широколентов достъп до интернет с цел
осигуряване на мултимедийно образователно съдържание за
несвързани училища

Прехвърлено

02 02 77 41

PA 03 20 01

Подготвително действие — Еразъм за млади предприемачи в
международен план/Постигане на лидерство в предприема
Прехвърлено
чеството и възможности за сътрудничество (Achieve Leadership
in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities)

02 02 77 42

PP 03 20 01

Пилотен проект – Интелигентни дестинации

Прехвърлено

02 03 77 05

PP 03 17 02

Пилотен проект — Динамично развитие на трансграничната
електронна търговия чрез ефикасни варианти за доставка на
колети

Прехвърлено

02 03 77 07

PP 03 18 02

Пилотен проект – Независими пътни изпитвания на емисиите
при реални условия с цел гарантиране на обширна информация Прехвърлено
и прозрачност за по-добър надзор на пазара

02 03 77 08

PP 03 18 03

Пилотен проект — Оценяване на предполагаемите различия в
качеството на продуктите, продавани на единния пазар

02 03 77 09

PP 03 19 03

Пилотен проект – Отстраняване на пропуските в данните и
подготовка за действия в областта на пожарната безопасност на Прехвърлено
европейско равнище

02 03 77 10

PA 03 20 02

Подготвително действие – Независими изпитвания на емисиите в
реални условия на движение с цел гарантиране на обширна
Прехвърлено
информация и прозрачност за по-добър надзор на пазара

02 03 77 11

PP 03 20 02

Пилотен проект — Оценка на предизвикателствата и
възможностите за дейностите по надзор на пазара във връзка с
новите технологии и цифровата верига на доставки

02 04 77 03

PA 13 17 01

Подготвително действие — Подготвително действие във връзка с
Прехвърлено
научни изследвания в областта на отбраната

02 04 77 04

PP 01 17 01

Пилотен проект — Космически технологии

Прехвърлено

02 04 77 05

PP 01 19 01

Пилотен проект — Изпитване на технологии за преоборудване

Прехвърлено

02 04 77 06

PP 01 19 02

Пилотен проект – Управление на движението в космоса

Прехвърлено

02 04 77 07

PA 01 19 01

Подготвително действие – Подготовка на новата програма на ЕС
Прехвърлено
за правителствени сателитни комуникации (Govsatcom)

02 04 77 08

PP 01 20 01

Пилотен проект – Устойчивост на въздухоплаването по отно
шение на заглушаване и киберзаплахи срещу глобални навига
ционни спътникови системи (ГНСС)

02 02 77 34

02 02 77 35

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено
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02 05 77 01

Проектобюджет за
2021 г.

PP 01 20 02

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

Пилотен проект – Използване на

Прехвърлено

04 03 77 02

Пилотен проект — Насърчаване на защитата на правото на
жилище

Заличено

04 03 77 07

Подготвително действие — Твоята първа работа с EURES

Заличено

04 03 77 08

Пилотен проект — Социална солидарност за социална интегра
Заличено
ция

04 03 77 09

Подготвително действие — Информационни центрове за коман
Заличено
дировани работници и работници мигранти

04 03 77 13

Подготвително действие — Мерки за повишаване на актив
ността, насочени към младите хора — Прилагане на инициати Заличено
вата „Младежта в движение“

04 03 77 14

Подготвително действие — Социални иновации, свързани със
социално и младежко предприемачество

Заличено

04 03 77 17

PP 07 15 01

Пилотен проект — Социалноосигурителна карта

Прехвърлено

04 03 77 18

PA 07 15 01

Подготвително действие — Социална солидарност за социална
интеграция

Прехвърлено

04 03 77 19

PA 07 15 02

Подготвително действие — Подкрепа за активното приобщаване
на мигрантите в неравностойно положение в Европа чрез разви
Прехвърлено
тието и изпитването на местни центрове за социална и иконо
мическа интеграция

04 03 77 21

PP 07 13 01

Пилотен проект — Информационно приложение и услуга на
Европейския съюз за превод на жестомимичен език в реално
време

Прехвърлено

04 03 77 23

PA 07 16 01

Подготвително действие —

Прехвърлено

04 03 77 24

PP 07 16 01

Пилотен проект — Качествена заетост чрез предприемачество за
Прехвърлено
лица, намиращи се в началото на своя трудов път

04 03 77 25

PA 07 17 01

Подготвително действие — Схема за гаранция за децата/Създа
ване на Европейска гаранция за децата и финансова подкрепа за Прехвърлено
нея

04 03 77 26

PP 07 16 02

Пилотен проект — Европейска рамка за мобилност на обу
чаващите се работници: развитие на европейско гражданство и
умения чрез интеграция на младите хора на пазара на труда

Прехвърлено

04 03 77 27

PP 07 18 01

Пилотен проект — Насърчаване на кооперациите от домашни
работници и схемите за ваучери за услуги

Прехвърлено

04 03 77 29

PP 07 20 01

Пилотен проект — Роля на минималната работна заплата при
създаването на

Прехвърлено

05 08 77 09

PA 08 13 01

Подготвително действие — Растителни и животински генетични
Прехвърлено
ресурси на Съюза

05 08 77 10

PP 08 14 01

Пилотен проект — Агропол: развитие на европейски трансгра
ничен модел на агроиндустриален регион

Прехвърлено

05 08 77 12

PP 08 16 01

Пилотен проект — Социално екосело

Прехвърлено

05 08 77 13

PP 08 16 02

Пилотен проект — Усъвършенстване на критериите и страте
гиите за предотвратяване и управление на кризи в селскосто
панския сектор

Прехвърлено

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1897
КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

05 08 77 14

PP 08 16 03

Пилотен проект — Преструктуриране на веригата за произ
водство на мед и програма за развъждане и селекция на медо
носни пчели, устойчиви на акара Varroa

Прехвърлено

05 08 77 15

PP 08 16 04

Пилотен проект — Анализ на най-добрите начини, по които
организации на производителите могат да бъдат създавани, да
изпълняват своите дейности и да получават подкрепа

Прехвърлено

05 08 77 16

PA 08 18 01

Подготвително действие — Интелигентни селски райони през
ХХI век

Прехвърлено

05 08 77 17

PP 08 19 01

Пилотен проект — Разработване на набор от инструменти за
земеделските стопани за практики, основаващи се на интегрира Прехвърлено
ното управление на вредителите, от целия Съюз

05 08 77 18

PP 08 19 02

Пилотен проект – оперативна програма: структуриране на
хранително-вкусовите сектори за осигуряване на предаването на
Прехвърлено
семейните стопанства и устойчивостта на местното селско сто
панство

06 02 77 07

PP 02 15 01

Пилотен проект — Избягване на задръстванията чрез интели
гентни интегрирани транспортни решения за пътна инфраструк Прехвърлено
тура infrastructure

06 02 77 11

Пилотен проект — Проучване за осъществимост за изпитване на
използването на съвместно публично-частно предприятие с цел
подпомагане на внедряването на Европейската система за управ Заличено
ление на железопътното движение (ERTMS) в коридорите на
централната мрежа

06 02 77 12

Подготвително действие — Интегриране на дистанционно
управляеми летателни системи (ДУЛС) в европейското въздушно
Прехвърлено
пространство с активна услуга за предупреждения при навлизане
в определена географска зона (geofencing)

PA 02 16 01

Пилотен проект — Иновативни начини за устойчиво финанси
ране на обществения транспорт

06 02 77 13

Заличено

06 02 77 14

PA 02 15 01

Подготвително действие — Към единна и иновативна европейска
Прехвърлено
транспортна система

06 02 77 15

PP 02 17 01

Пилотен проект — Повишаване на осведомеността за алтерна
тивите на личния автомобил

06 02 77 16

PP 02 17 02

Пилотен проект — Устойчива споделена мобилност, която е
взаимосвързана с обществения транспорт в европейските селски Прехвърлено
райони (развитие на концепцията за

06 02 77 17

PP 02 17 03

Пилотен проект — Архитектура на въздушното пространство

Прехвърлено

06 02 77 18

PP 02 17 04

Пилотен проект — Картографиране на достъпен транспорт за
лицата с намалена подвижност

Прехвърлено

06 02 77 19

PP 02 17 05

Пилотен проект — Охраняеми паркинги за товарни автомобили Прехвърлено

06 02 77 20

PP 02 18 01

Пилотен проект — Човешкото поведение във връзка с автоном
Прехвърлено
ното шофиране

06 02 77 21

PP 02 18 02

Пилотен проект – Общоевропейска кампания за повишаване на
осведомеността относно безопасността на движението по пъти Прехвърлено
щата

06 02 77 22

PP 02 18 03

Пилотен проект – OREL – Европейска система за ограничаване
на измамите с километражните броячи: ускорена процедура за
техническа изправност в Съюза

06 02 77 23

PP 02 19 01

Пилотен проект — TachogrApp: проучване за осъществимост и
анализ на разходите за разработването на сертифицирано при Прехвърлено
ложение, което да се използва като тахограф

Прехвърлено

Прехвърлено
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06 02 77 24

PA 02 19 01

Подготвително действие — Лесен за ползване инструмент за
информация относно схемите за регулиране на достъпа на пре
возни средства в градовете и регионите

Прехвърлено

06 02 77 25

PP 02 20 02

Пилотен проект – Екомаркировка за въздухоплаването/Демонс
трационен проект за въвеждане на доброволна система за еко
маркировка във въздухоплаването

Прехвърлено

06 02 77 26

PP 02 20 03

Пилотен проект – Взаимно свързване на градската мобилност с
инфраструктурата на въздушния транспорт

Прехвърлено

06 02 77 27

PP 02 20 04

Пилотен проект – Съживяване на трансграничните нощни вла
кове

Прехвърлено

06 02 77 28

PP 02 20 05

Пилотен проект – Капацитет за екологизиране на европейските
морски пристанища

Прехвърлено

07 02 77 02

PA 15 10 01

Подготвително действие —Опазване и възстановяване на кул
турното наследство в райони на конфликт

Прехвърлено

Подготвително действие — схема BEST „Доброволна схема за
биологично разнообразие и екосистемни услуги на територията
Заличено
на най-отдалечените райони и отвъдморските страни и терито
рии на Съюза“

07 02 77 13

PP 09 13 01

Пилотен проект — Опазване на биологичното разнообразие чрез
Прехвърлено
плащания за постигнати резултати в областта на околната среда

07 02 77 28

PP 09 15 01

Пилотен проект — Установяване на точка на равновесие между
правото на държавата да определя законни обществено-полити
чески цели, правата на инвеститорите да защитават своите
инвестиции и правата на гражданите по отношение на околната Прехвърлено
среда и общественото здраве предвид Трансатлантическото спо
разумение за партньорство в областта на търговията и инвести
циите

07 02 77 29

PP 09 15 02

Пилотен проект — Изграждане на капацитет, програмно разви
тие и комуникация в областта на екологичното данъчно обла Прехвърлено
гане и бюджетната реформа

PP 09 16 01

Пилотен проект — Насърчаване на екологосъобразна кръгова
икономика в Европа чрез изграждане на капацитет, работа в
мрежа и обмен на иновативни решения — Преодоляване на
недостига на зелени иновации

07 02 77 31

PP 09 16 02

Пилотен проект — Смекчаване на въздействието на
инфекциозните заболявания с цел противодействие на загубата
Прехвърлено
на европейско биологично разнообразие съгласно изискванията
на Директивата за местообитанията

07 02 77 32

PP 09 16 03

Пилотен проект — Протоколи за създаването на схеми за оценка
Прехвърлено
на екологосъобразна инфраструктура в Съюза

07 02 77 33

PP 09 16 04

Пилотен проект — Смекчаване на въздействието на вятърните
турбини върху популациите от прилепи и птици и техните
миграционни маршрути

07 02 77 34

PP 09 16 05

Пилотен проект — Опис на видовете и местообитанията в найПрехвърлено
отдалечените френски региони

PP 09 17 01

Пилотен проект — Картографиране и оценяване на състоянието
на екосистемите и услугите, които те предоставят, в най-отдале
Прехвърлено
чените региони и в отвъдморските страни и територии: създаване
на връзки и обединяване на ресурси

07 02 77 22

07 02 77 30

07 02 77 35

Прехвърлено

Прехвърлено

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1899
КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

07 02 77 36

PP 09 17 02

Пилотен проект — Мрежа на европейските зелени градове

Прехвърлено

07 02 77 37

PP 09 17 03

Пилотен проект — Последици от изгарянето на твърди битови
отпадъци за качеството на атмосферния въздух в Европа и евен Прехвърлено
туални смекчаващи мерки

07 02 77 39

PP 09 17 04

Пилотен проект — Създаване на регионални или локални плат
форми относно съвместното съществуване между хората и едрите
Прехвърлено
хищници с акцент върху основни действия за едрите хищници в
области с високи равнища на конфликт

07 02 77 40

PP 09 17 05

Пилотен проект — Към основани на факти подобрения в при
лагането на Директивата за птиците и Директивата за местооби Прехвърлено
танията: систематичен преглед и метаанализ

07 02 77 41

PP 09 17 06

Пилотен проект — Насърчаване на алтернативи на изпитванията
Прехвърлено
върху животни

07 02 77 42

PP 09 18 01

Пилотен проект — Наблюдение на пеперудите в Съюза и пока
Прехвърлено
затели за тях

07 02 77 43

PP 09 18 02

Пилотен проект – Използване на сателитни изображения за
подобряване на функционирането на мрежата

07 02 77 44

PP 09 18 03

Пилотен проект – Карта с решения, най-добри практики и
средства за обеззаразяване от отпадъците от пестицида линдан в Прехвърлено
Съюза

07 02 77 45

PA 09 18 01

Подготвително действие – Пускане в действие на изграждането
на капацитет за целите на програмното развитие и картографи
рането в областта на екологичното данъчно облагане и
бюджетната реформа

07 02 77 46

PP 09 18 04

Пилотен проект – Оценка, определяне, обмен и разпространение
на най-добри практики за хуманно управление на инвазивни
Прехвърлено
чужди видове

07 02 77 47

PP 09 18 05

Пилотен проект – Интегриране на интелигентни сензори и
Прехвърлено
моделиране за наблюдение на качеството на въздуха в градовете

07 02 77 48

PP 09 18 06

Пилотен проект – Основани на природата решения за
смекчаване на последиците от изменението на климата и
замърсяването на водата в селскостопанските райони

Прехвърлено

07 02 77 49

PP 09 19 01

Пилотен проект — Разработване на европейска маркировка за
превозните средства с извънредно ниски емисии (ULEV)

Прехвърлено

07 02 77 50

PP 09 19 02

Пилотен проект — Проучване за осъществимост относно обща
отворена платформа за данни за безопасност на химичните
вещества

Прехвърлено

07 02 77 51

PP 09 19 03

Пилотен проект — Насърчаване на гражданското общество да
споделя знания и най-добри практики във връзка със зелените
градове и зелената градска среда

Прехвърлено

07 02 77 52

PP 09 19 04

Пилотен проект — Инвазивни чужди видове: По-добро разби
ране и комуникация

Прехвърлено

07 02 77 53

PA 09 20 01

Подготвително действие — Мониторинг на опрашителите в ЕС и
Прехвърлено
показатели за тях

07 02 77 54

PA 09 20 02

Подготвително действие — Мониторинг на околната среда с
помощта на медоносни пчели

07 02 77 55

PA 09 20 03

Подготвително действие — Измерване на пулса на европейското
биологично разнообразие посредством индекса на Червения
Прехвърлено
списък

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено
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07 02 77 56

PP 09 20 01

Пилотен проект — Осигуряване на проходимост през язовирите
Прехвърлено
‘Железни врата’ за дунавската есетра

07 02 77 57

PA 09 20 04

Подготвително действие — Насърчаване на алтернативи на
изпитванията върху животни

07 02 77 58

PA 09 20 05

Подготвително действие — Създаване на Европейска обсервато
Прехвърлено
рия за устойчивостта на суши и адаптирането към тях

07 02 77 59

PP 09 20 02

Пилотен проект — Подобряване на насоките и обмен на знания
между лицата, стопанисващи земи, природозащитниците и
Прехвърлено
местните общности с цел опазване на културните ландшафти и
наследство по програмата

08 02 77 05

PP 01 16 01

Пилотен проект — Имунизация на майките: запълване на про
пуските в знанията с цел насърчаване на имунизацията на май Прехвърлено
ките с ниски доходи

08 02 77 10

PP 01 19 03

Пилотен проект – Идентифициране на пътищата на въздействие
и разработване на показатели за проследяване и измерване на
социалното въздействие на финансираната от ЕС
Прехвърлено
научноизследователска и развойна дейност в областта на биоме
дицината

08 05 77 01

PP 01 19 04

Пилотен проект — Научни изследвания за намаляване на еми
сиите на СО2 при производството на стомана

Прехвърлено

09 02 77 04

PA 07 15 03

Подготвително действие — Европейски център за свобода на
печата и медиите

Прехвърлено

Прехвърлено

Подготвително действие — Прилагане на инструмента за мони
Заличено
торинг на медийния плурализъм

09 02 77 05
09 02 77 06

PP 07 18 03

Пилотен проект — Медийните съвети в ерата на цифровите
технологии

Прехвърлено

09 02 77 07

PP 07 18 02

Пилотен проект — Обмен на медийни

Прехвърлено

09 02 77 08

PA 07 18 05

Подготвително действие — Мониторинг на медийния плура
лизъм в ерата на цифровите технологии

Прехвърлено

09 02 77 09

PP 07 19 02

Пилотен проект — Общоевропейски механизъм за бързо реаги
ране при нарушения на свободата на пресата и свободата на
Прехвърлено
медиите

09 02 77 10

PA 07 19 01

Подготвително действие – Фонд за трансгранична разследваща
журналистика

09 02 77 11

PP 02 19 05

Пилотен проект — Платформа за интегрирани цифрови услуги за
Прехвърлено
гражданите и предприятията

09 02 77 12

PP 02 19 04

Пилотен проект – Общоевропейски конкурс за програмиране

09 02 77 13

PP 07 20 03

Пилотен проект — Безвъзмездни средства от Съюза за малки по
мащаб онлайн медии: подкрепа за качествени новинарски про Прехвърлено
дукти и борба с фалшивите новини

09 02 77 14

PP 07 20 04

Пилотен проект — Почтеност на социалните медии

09 02 77 15

PP 02 20 09

Пилотен проект — Интелигентна градска мобилност, включваща
Прехвърлено
автономни превозни средства

09 02 77 16

PP 07 20 05

Пилотен проект — Обзор на собствеността върху медиите

Прехвърлено

09 02 77 17

PA 07 20 01

Подготвително действие — Медийни съвети в цифровата ера

Прехвърлено

09 03 77 02

PP 02 20 08

Пилотен проект — Разработване на изкуствен интелект за диаг
Прехвърлено
ностика и лечение на педиатрични онкологични заболявания

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено
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Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

PA 02 20 04

Подготвително действие — Интелигентно местно администри
ране, основаващо се на интернет на нещата, изкуствен интелект,
Прехвърлено
виртуална реалност и инструменти за машинно самообучение, с
цел доближаване до гражданите

09 03 77 04

PA 02 20 03

Подготвително действие — Изкуственият интелект и големите
информационни масиви при цифровата трансформация на
публичните администрации в Европа: европейска платформа на
регионите

Прехвърлено

09 04 77 01

PP 01 14 01

Пилотен проект — Отворени технологии за знания: Класифи
циране и валидиране на знания

Прехвърлено

Пилотен проект — Програмата в областта на цифровите
технологии за Европа се среща със Силиконовата долина

Заличено

09 03 77 03

09 04 77 04
09 04 77 05

PA 01 16 01

Подготвително действие — Отворени технологии за знания:
класифициране и валидиране на знания

Прехвърлено

09 04 77 06

PP 01 16 03

Пилотен проект — Цифрови умения: нови професии, нови
образователни методи, нови работни места

Прехвърлено

09 04 77 07

PP 01 16 02

Пилотен проект — Развитие на използването на нови технологии
Прехвърлено
и на цифрови инструменти в областта на образованието

09 04 77 08

PA 01 16 02

Подготвително действие — REIsearch (Рамка за иновации във
върховите научноизследователски постижения) — Повишаване
на конкурентоспособността на Европейското
Прехвърлено
научноизследователско пространство чрез увеличаване на кому
никацията между изследователите, гражданите, промишлеността
и политиците

09 04 77 09

PA 01 16 03

Подготвително действие — Интелигентни фабрики в Източна
Европа

09 04 77 10

PP 01 17 02

Пилотен проект — Рамка за най-добри практики за решаване на
Прехвърлено
проблема със сексуалното насилие над деца

09 04 77 11

PP 01 17 03

Пилотен проект — Инициатива за повишаване на осведоме
ността за алгоритмите

09 04 77 12

PP 01 17 05

Пилотен проект — Цифрови катализатори в МСП: подкрепа за
цифровизацията за увеличаване на капацитета на МСП да излязат Прехвърлено
на международния пазар и да въвеждат иновации

09 04 77 13

PA 01 17 01

Подготвително действие — Мрежа за цифрови центрове

Прехвърлено

09 04 77 14

PA 01 17 02

Подготвително действие — Цифрова трансформация на евро
пейската промишленост

Прехвърлено

09 04 77 15

PP 01 17 04

Пилотен проект — Прилагане по подразбиране на изискванията
за достъпност на уебсайтовете при инструментите за редактиране Прехвърлено
и платформите (интернет достъп по подразбиране)

PP 01 17 06

Пилотен проект — Европейска платформа за уязвимите лица в
информационното общество: картографиране на най-добри
практики и на социално-икономическото въздействие за увели Прехвърлено
чаване на възможностите за уязвимите общности чрез информа
ционните и комуникационните технологии (ИКТ)

09 04 77 17

PP 01 17 07

Пилотен проект — Клъстер от стартиращи предприятия. Еко
система, основана на стартиращи предприятия (свързваща уни
верситети, предприемачи и център за стартиращи предприятия в Прехвърлено
Западна Померания), мобилизираща регионален потенциал извън
основните градове в Полша

09 04 77 18

PA 01 18 01

Подготвително действие — Създаване на европейска цифрова
академия

09 04 77 16

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено
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Действие

09 04 77 19

PP 01 18 01

Пилотен проект — Екосистемна графика на европейските
стартиращи и развиващи се предприятия

09 04 77 20

PP 01 18 02

Пилотен проект — Изкуството и цифровата среда: разгръщане на
творчеството в полза на промишлеността, регионите и
Прехвърлено
обществото в Европа

09 04 77 21

PP 01 18 03

Пилотен проект — Европейска екосистема за технологии на
разпределения регистър за социално и обществено благо

09 04 77 22

PP 01 19 05

Пилотен проект — НТИМ за момичета в Европа (Girls 4 STEM) Прехвърлено

09 04 77 23

PA 01 19 02

Подготвително действие — Прилагане по подразбиране на
изискванията за достъпност на уебсайтовете при инструментите
Прехвърлено
за редактиране и платформите (интернет достъп по подразби
ране)

09 04 77 24

PP 01 19 06

Пилотен проект – Цифрова европейска платформа за доставчици
Прехвърлено
на качествено съдържание

09 04 77 25

PP 01 19 07

Пилотен проект – Свързано с четенето увреждане и достъп до
документи, възможен подход

09 04 77 26

PP 07 20 02

Пилотен проект — Разработване и изпитване на инфраструктура
за механизмите за защита на правата на детето в онлайн прос
транството въз основа на Общия регламент относно защитата на Прехвърлено
данните и друго законодателство на Съюза, свързано с децата в
онлайн пространството

09 04 77 27

PA 01 20 01

Подготвително действие — Изкуството и цифровизацията:
разгръщане на творчеството в полза на промишлеността, регио
ните и обществото в Европа

09 04 77 28

PP 01 20 03

Пилотен проект — Изкуствата и цифровата среда: разгръщане на
Прехвърлено
творчеството с цел управление на европейските води

09 04 77 29

PP 01 20 04

Пилотен проект — Приобщаващ достъп до интернет за лица с
когнитивни увреждания (уеб приобщаване: достъп за всички)

09 05 77 02

PP 07 14 03

Пилотен проект — Насърчаване на европейската интеграция чрез
културата, като се излъчват нови версии със субтитри на избрани Прехвърлено
телевизионни програми на територията на Европа

09 05 77 03

PA 07 15 05

Подготвително действие — Действие във връзка със субтитрира
нето, включително краудсорсинг, с цел увеличаване на разпрос Прехвърлено
транението на европейски произведения

09 05 77 04

PP 07 16 05

Пилотен проект — Медийна грамотност за всички

Прехвърлено

09 05 77 05

PA 07 16 02

Подготвително действие — Субтитриране на свързано с култу
рата европейско телевизионно съдържание в цяла Европа

Прехвърлено

09 05 77 06

PA 07 18 06

Подготвително действие — Медийна грамотност за всички

Прехвърлено

09 05 77 07

PP 07 18 04

Пилотен проект — Стажове за журналисти, работещи на
малцинствени езици, различни от европейските езици

Прехвърлено

09 05 77 08

PA 07 19 02

Подготвително действие — Кината като иновационни центрове
за местните общности

Прехвърлено

09 05 77 09

PP 07 19 03

Пилотен проект — Платформа(и) за иновации в областта на
културното съдържание

Прехвърлено

09 05 77 10

PP 07 19 04

Пилотен проект — Подкрепа за разследващата журналистика и
Прехвърлено
свободата на медиите в ЕС

09 05 77 11

PP 07 20 06

Пилотен проект — Европейска публична сфера: нова онлайн
медийна оферта за младите европейци

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА
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09 05 77 12

09 05 77 13
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2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

PP 02 20 10

Пилотен проект — Разработване на стратегическа програма за
изследвания, иновации и изпълнение и на пътна карта за пос
тигане на пълно равенство между езиците в цифровата сфера в
Европа до 2030 г.

PP 02 20 11

Пилотен проект — Подкрепа за задълбочаване на сътрудни
чеството между сектора, неправителствените организации и
Прехвърлено
органите на държавите членки за бързото премахване на онлайн
материали, съдържащи сексуално насилие над деца

10 02 77 01

Прехвърлено

Пилотен проект — Създаване на лаборатория на Европейската
комисия за иновации в публичния сектор

Заличено
Прехвърлено

10 02 77 02

PP 01 18 04

Пилотен проект — Организиране на широкомащабни събития
—

10 02 77 03

PP 01 19 09

Пилотен проект – Прилагане на изследователската методология Прехвърлено

10 02 77 04

PP 01 19 08

Пилотен проект — Интегрирани техники за сеизмично укреп
ване и енергийна ефективност на съществуващи сгради

11 06 77 02

PP 08 12 01

Пилотен проект — Механизми за съвместно и устойчиво управ
ление на рибарството: насърчаване на научните изследвания в
Прехвърлено
условията на сътрудничество между учени и заинтересовани
страни

11 06 77 06

PA 08 13 02

Подготвително действие — Пазители на морето

PP 08 14 02

Пилотен проект — Въвеждане в действие на мрежа от морски
защитени зони, които са създадени или ще бъдат създадени
съгласно националното и международното законодателството в
областта на околната среда или рибарството, с оглед подобря
Прехвърлено
ване на производствените възможности във връзка с риболовните
дейности на Съюза в Средиземно море въз основа на принципите
за максимален устойчив улов и екосистемен подход към управ
лението на рибарството

11 06 77 07

Прехвърлено

Прехвърлено

11 06 77 08

Пилотен проект — Мерки за подкрепа на дребномащабния
риболов

11 06 77 09

Пилотен проект — Разработване на новаторски офшорни рибо
ловни практики със слабо въздействие върху околната среда,
предназначени за дребномащабни кораби в най-отдалечените
Прехвърлено
региони, включително обмен на добри практики и риболовни
проучвания

PP 08 15 01

Заличено

11 06 77 10

Пилотен проект — Оценка на информацията на доброволна
основа, свързана с продуктите от риболов и продуктите от
аквакултури в Европа

11 06 77 11

Пилотен проект — Модернизиране на контрола на рибарството
и оптимизиране на наблюдението на плавателните съдове чрез Заличено
използването на новаторски европейски системи

11 06 77 13

Подготвително действие — Обща учебна програма за капитаните
Заличено
на малки търговски плавателни съдове

Заличено

11 06 77 14

PP 08 18 01

Пилотен проект— Грамотност по отношение на океаните за
всички

Прехвърлено

11 06 77 15

PP 08 18 02

Пилотен проект — Наръчник за добри практики за круизните
пътувания

Прехвърлено

11 06 77 16

PP 08 18 03

Пилотен проект – Платформа на Съюза за организациите на
производители на продукти от риболов и аквакултури

Прехвърлено

11 06 77 17

PP 08 18 04

Пилотен проект – Схема за контрол на улова от любителски
риболов на лаврак

Прехвърлено
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Действие

11 06 77 18

PA 08 20 01

Подготвително действие — Харта на добрите практики за
круизните пътувания

Прехвърлено

12 02 77 06

PP 03 17 03

Пилотен проект – Хоризонтална оперативна група за
технологията на дистрибутирания регистър и прилагането ѝ от
държавните органи

Прехвърлено

12 02 77 07

PP 03 18 04

Пилотен проект — Създаване на истински банков съюз —
Проучване на разликите в законовите и подзаконовите актове в
областта на банковото дело в държавите-членки от еврозоната и Прехвърлено
необходимостта от хармонизирането им в рамките на банков
съюз

12 02 77 08

PP 03 18 05

Пилотен проект – Европейски фонд за инвестиции чрез колек
тивно финансиране

12 02 77 09

PP 03 19 04

Пилотен проект — Изграждане на капацитет за разработване на
методологични етапи за интегриране на рисковете за околната
Прехвърлено
среда и климата в пруденциалната рамка за банковия сектор в
Съюза

12 02 77 10

PA 03 20 03

Подготвително действие – Анализиране на последиците от
общата собственост на институционалните инвеститори

12 02 77 11

PP 03 20 03

Пилотен проект — Проучване на възможностите за създаване на
европейски регистър на активите в контекста на борбата с
Прехвърлено
изпирането на пари и данъчните измами

13 03 77 03

PA 05 08 01

Подготвително действие — Насърчаване на по-благоприятна
среда за микрокредитирането в Европа

Прехвърлено

Прехвърлено

Прехвърлено

Подготвително действие — Определяне на модел за управление
за Дунавския регион на Европейския съюз — по-добра и ефек Заличено
тивна координация

13 03 77 07

13 03 77 12

PA 05 13 01

Подготвително действие — Към обща регионална идентичност,
помирение между народите и икономическо и социално
Прехвърлено
сътрудничество, което включва Паневропейска платформа за
експертен опит и върхови постижения в Дунавския макрорегион

13 03 77 15

PA 05 14 01

Подготвително действие — Световни градове: сътрудничество
между ЕС и трети държави в областта на градското развитие

Прехвърлено

13 03 77 17

PA 05 16 01

Подготвително действие — Сътрудничество между ЕС и
Общността на латиноамериканските и карибските държави
(CELAC) по въпросите на териториалното сближаване

Прехвърлено

13 03 77 18

PA 05 16 02

Подготвително действие — Политиката на сближаване и взаи
модействията с фондовете за научни изследвания и развитие:

Прехвърлено

13 03 77 19

PA 05 16 03

Подготвително действие — Подкрепа за растеж и управление в
региони, чието развитие изостава

Прехвърлено

13 03 77 20

PA 05 16 04

Подготвително действие — Икономическите конкурентни пре
димства и потенциал за интелигентна специализация на регио
нално равнище в Румъния

Прехвърлено

13 03 77 21

PP 05 17 01

Пилотен проект — Стратегия на Европейския съюз за региона на
Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR): генериране и подго
Прехвърлено
товка на инициативи и проекти с действителна добавена стой
ност за региона като цяло

13 03 77 22

PA 05 17 01

Подготвително действие — Макрорегионална стратегия 2014—
Прехвърлено
2020 г.: стратегия на Европейския съюз за Алпийския регион
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Действие

13 03 77 23

PA 05 17 02

Подготвително действие — Програма на ЕС за градско развитие Прехвърлено

13 03 77 24

PP 05 18 01

Пилотен проект – Измерване на значимото за гражданите на ЕС:
Прехвърлено
социалния прогрес в европейските региони

13 03 77 25

PP 05 19 01

Пилотен проект – Отключване на потенциала за колективно
финансиране за европейските структурни и инвестиционни
фондове

13 03 77 27

PP 05 20 01

Пилотен проект — Насърчаване на градски партньорства в све
товен мащаб за изпълнение на Новата програма за градовете на
Организацията на обединените нации, с особен акцент върху
Прехвърлено
сътрудничеството по въпроси и политики, свързани с кръговата
икономика, както и по въпросите за качеството на въздуха,
енергийния преход и интеграцията на мигрантите и бежанците

13 03 77 28

PA 05 20 01

Подготвително действие — Продължение на АдриатическоЙонийската мрежа от университети, региони, търговски камари Прехвърлено
и градове

13 03 77 29

PA 05 20 02

Подготвително действие – Стратегията на ЕС за региона на
Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR): генериране и подго
Прехвърлено
товка на инициативи и проекти за подкрепа на многостепенното
управление и партньорствата с добавена стойност за региона

13 03 77 30

PP 05 20 02

Пилотен проект — BEST

14 03 77 01

PP 03 16 07

Пилотен проект — Плащането на данъци и цифрова система за
Прехвърлено
фискално образование

14 03 77 02

PP 03 16 01

Пилотен проект — Изграждане на капацитет, програмно разви
тие и комуникация в контекста на борбата с избягването данъци, Прехвърлено
отклонението от данъчно облагане и данъчните измами

PP 03 19 05

Пилотен проект – Мониторинг на размера на богатството, скрито
от физически лица в офшорни финансови центрове, и на
въздействието на най-новите международно договорени стан
Прехвърлено
дарти за данъчна прозрачност върху борбата с отклонението от
данъчно облагане

PA 03 20 04

Подготвително действие — Обсерватория на ЕС за данъчните и
финансовите престъпления — Изграждане на капацитет за под
Прехвърлено
крепа на изготвянето на политика на Съюза в областта на
данъчното облагане

14 03 77 03

14 03 77 04

15 02 77 09
15 02 77 10

PP 07 16 03

Прехвърлено

Прехвърлено

Подготвително действие — Електронна платформа за съседство

Заличено

Пилотен проект — Насърчаване на укрепваща здравето физи
ческа активност в Европа

Прехвърлено

Пилотен проект — Подобряване на резултатите от обучението
чрез подпомагане на начинаещите учители посредством онлайн Заличено
обучение, професионални напътствия и наставничество

15 02 77 11

15 02 77 16

PA 07 17 02

Подготвително действие — Оценка на програмите за висше
образование в областта на предприемачеството

Прехвърлено

15 02 77 17

PP 07 17 01

Пилотен проект — Награда

Прехвърлено

15 02 77 18

PP 07 17 02

Пилотен проект — Спортът като средство за интеграция и
социално приобщаване на бежанците

Прехвърлено
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15 02 77 19

PP 07 17 03

Пилотен проект — Мониторинг и напътствия чрез спорт на
млади хора, изложени на риск от радикализация

15 02 77 20

PA 07 18 01

Подготвително действие — DiscoverEU: безплатна абонаментна
карта за пътуване за европейски граждани при навършване на
Прехвърлено
18-годишна възраст

15 02 77 21

PA 07 18 02

Подготвително действие — Обмен и мобилност в спорта

15 02 77 22

PA 07 18 03

Подготвително действие – Sportue, насърчаване на европейските
Прехвърлено
ценности чрез спортни инициативи на общинско равнище

15 02 77 23

PA 07 19 03

Подготвително действие – Мониторинг и напътствия чрез спорт
Прехвърлено
на млади хора, изложени на риск от радикализация

15 02 77 24

PP 07 19 05

Пилотен проект — Първа стъпка към създаването на европейска
Прехвърлено
рамка за мобилност на инициаторите на креативни пространства

15 02 77 25

PA 07 19 04

Подготвително действие – Награда

Прехвърлено

15 02 77 26

PP 07 19 06

Пилотен проект — Награда

Прехвърлено

15 02 77 27

PA 07 19 05

Подготвително действие – Признаване на периоди на училищно
Прехвърлено
образование в чужбина

15 02 77 28

PA 07 19 06

Подготвително действие – Спортът като средство за интеграция и
Прехвърлено
социално приобщаване на бежанците

15 02 77 29

PA 07 20 02

Подготвително действие — Програми за масов спорт и иновации
Прехвърлено
в областта на инфраструктурата
Пилотен проект — Подпомагане на мрежи на млади творчески
предприемачи: ЕС и трети държави

15 04 77 09

Прехвърлено

Прехвърлено

Заличено

15 04 77 11

PA 07 15 04

Подготвително действие — Ново наративно послание за Европа Прехвърлено

15 04 77 12

PA 07 16 03

Подготвително действие — Европа за фестивалите, фестивалите
за Европа

Прехвърлено

15 04 77 13

PP 07 17 04

Пилотен проект — Борба срещу незаконния трафик на
паметници на културата

Прехвърлено

15 04 77 14

PA 07 17 03

Подготвително действие — Отворени модели на микропред
приятията за иновации в сектора на европейските семейни къщи Прехвърлено
с културна и историческа стойност

15 04 77 16

PP 07 18 06

Пилотен проект — Опазване на еврейските гробища в Европа:
процес на цялостно картографиране с научни изследвания и
наблюдение и остойностени индивидуални предложения за
опазване

Прехвърлено

15 04 77 17

PA 07 18 07

Подготвително действие — Европейски домове на културата

Прехвърлено

15 04 77 18

PA 07 18 04

Подготвително действие – Music Moves Europe: насърчаване на
Прехвърлено
музикалното многообразие и на музикалния талант в Европа

15 04 77 19

PP 07 18 05

Пилотен проект — Финансиране, учене, иновации и патентоване
Прехвърлено
за културните и творческите индустрии

15 04 77 20

PP 07 19 07

Пилотен проект — Проект за цифров регистър на еврейското
културно наследство

Прехвърлено
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Действие

15 04 77 21

PP 07 19 01

Пилотен проект — Измерване на културните и творческите
индустрии в Съюза

Прехвърлено

15 04 77 22

PA 07 20 03

Подготвително действие — Финансиране, учене, иновации и
патентоване за културните и творческите индустрии

Прехвърлено

15 04 77 23

PA 07 20 04

Подготвително действие — Опазване на еврейските гробища в
Европа: процес на цялостно картографиране, придружен от
Прехвърлено
научни изследвания, наблюдение и остойностени индивидуални
предложения за опазване на гробищата

15 04 77 24

PA 07 20 05

Подготвително действие — Разработване на политики

Прехвърлено

16 03 77 04

PP 07 07 01

Приключване на пилотния проект

Прехвърлено

16 03 77 05

Подготвително действие — „Да свържем Европа онлайн“

Заличено

17 03 77 05

Пилотен проект — Разработване и прилагане на успешни стра
тегии за превенция на диабета от тип 2

Заличено

17 03 77 08

Пилотен проект — Европейски протокол за ранно откриване на
Заличено
разстройствата от аутистичния спектър в Европа

17 03 77 09

Пилотен проект — Насърчаване на системите за самостоятелни
грижи в Съюза

17 03 77 10

Пилотен проект — Специфични за двата пола механизми във
Заличено
връзка с развитието на коронарната артериална болест в Европа

17 03 77 11

Подготвително действие — Потребление на плодове и зеленчуци Заличено

17 03 77 12

PP 14 14 01

17 03 77 13

Заличено

Пилотен проект — Укрепване на ветеринарните служби в раз
виващите се страни

Прехвърлено

Пилотен проект — Разработване на основани на доказателства
стратегии за подобряване на здравето на изолирани и уязвими
лица

Заличено

17 03 77 15

PA 06 14 01

Подготвително действие — Европейско проучване на бремето и
Прехвърлено
грижите във връзка с епилепсията

17 03 77 16

PP 14 15 01

Пилотен проект — Интегриран подход за разработване и при
лагане на здравни решения за борба с пренебрегваните тропи
чески болести в ендемичните райони

Прехвърлено

17 03 77 17

PP 14 15 02

Пилотен проект — Достъп до правосъдие и обезщетение за
жертвите на най-тежките престъпления, извършени в Демокра
тична република Конго (ДРК)

Прехвърлено

Пилотен проект — Намаляване на неравнопоставеността в здра
веопазването на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссек Заличено
суалните и интерсексуалните лица

17 03 77 18

PP 06 14 01

Пилотен проект — Намаляване на неравнопоставеността в здра
Прехвърлено
веопазването: натрупване на опит и оценка на действията

17 03 77 22

PP 06 15 01

Пилотен проект — Последиците от прилагането на различни
форми на лечение, практики за дарение на органи и трансплан
тационни практики при хроничните бъбречни заболявания по Прехвърлено
отношение на разходите за здравеопазване и резултатите за
пациентите

17 03 77 23

PP 06 15 02

Пилотен проект — Платформа за насърчаване на донорството на
органи в Европейския съюз и съседните страни: Eudonorg 2015 Прехвърлено
—2016

17 03 77 20
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17 03 77 24

Пилотен проект — За по-справедливо и по-ефективно измерване
на достъпа до здравеопазване в Съюза за засилване на сътруд
Заличено
ничеството и трансфера на ноу-хау

17 03 77 25

PP 06 16 01

Пилотен проект — Създаване на регистър на редките вродени
малформации (като част от регистъра на редките заболявания)
въз основа на структурата, организацията и опита на Полския
регистър на вродените малформации

Прехвърлено

17 03 77 26

PP 06 16 02

Пилотен проект — MentALLY

Прехвърлено

17 03 77 27

PP 06 16 03

Пилотен проект — Тежки психични разстройства и рискът от
насилие: пътища чрез полагане на грижи и ефективни стратегии Прехвърлено
за лечение

17 03 77 28

PP 06 16 04

Пилотен проект — INTEGRATE: разработване на интегрирани
стратегии за наблюдение и лечение на хроничните и ревма
тичните заболявания: ролята на показателите за качество и
докладваните от пациентите резултати като допълнение към
медицинската оценка за активността на заболяването и вредите
от него

17 03 77 29

PP 14 19 01

Пилотен проект — Курсове за първична профилактика за
Прехвърлено
момичета, живеещи в райони със завишен риск от рак на гърдата

Прехвърлено

17 04 77 03

Пилотен проект — Разработване на най-добри практики при
транспортирането на животни

17 04 77 04

Пилотен проект — Мрежа на европейските земеделски стопани
и занаятчии, производители на сирена — проект за изготвянето Заличено
на „Европейско ръководство за добри хигиенни практики“

Заличено

17 04 77 05

PP 03 17 04

Пилотен проект — Създаване на хармонизиран вътрешен пазар
на свинско месо, получено от животни, които не са
хирургически кастрирани

17 04 77 06

PP 03 17 05

Пилотен проект — Мониторинг с помощта на медоносни пчели
Прехвърлено
за използването на пестициди в околната среда

17 04 77 07

PP 03 20 04

Пилотен проект — Хуманно отношение към млечните говеда,
включително мерки за защита на неотбитите млечни телета и
животните в края на полезния им живот

17 04 77 08

PP 03 20 05

Пилотен проект — Най-добри практики при прехода към
осигуряващи по-хуманно отношение системи за производство на Прехвърлено
яйца от безклетъчно отглеждани кокошки

Прехвърлено

Прехвърлено

18 02 77 01

Пилотен проект — Приключване на мерките за борба с теро
ризма

18 02 77 02

Пилотен проект — Нови интегрирани механизми за сътрудни
чество между публичните и частните субекти за идентифициране Заличено
на рискове в областта на спортните залагания

Заличено

18 02 77 04

PA 12 20 01

Подготвително действие— Координирано наблюдение от ЕС на
тъмната мрежа (даркнет) с цел противодействие на престъпни
Прехвърлено
дейности

18 03 77 04

PP 10 11 01

Пилотен проект — Мрежа за контакти и дискусии между целеви
общини и местните органи относно опита и най-добрите прак Прехвърлено
тики в областта на презаселването и интеграцията на бежанците

18 03 77 05

Пилотен проект — Финансиране за жертвите на изтезания

Заличено
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18 03 77 06

Подготвително действие — Осигуряване на възможност за пре
заселване на бежанци при извънредни ситуации

18 03 77 07

Пилотен проект — Анализ на политиките за приемане, закрила
Заличено
и интеграция за непридружените непълнолетни лица в Съюза

18 03 77 08

Подготвително действие — Мрежа за контакти и дискусии
между целеви общини и местните органи относно опита и найЗаличено
добрите практики в областта на презаселването и интеграцията
на бежанците

18 03 77 09

PA 10 14 01

20 02 77 02

Подготвително действие — Финансиране за рехабилитацията на
Прехвърлено
жертви на изтезания
Подготвително действие — Грижи за непридружени малолетни
Заличено
или непълнолетни мигранти и бежанци в Европа

18 03 77 12
19 06 77 01

Заличено

PA 14 18 01

Подготвително действие — StratCom Plus

Прехвърлено

PP 14 18 01

Пилотен проект — Жените и търговията: създаване на модел за
глава относно равенството между половете в споразуменията за
свободна търговия въз основа на данни относно жените,
Прехвърлено
участващи в търговията, и жените, участващи във вътрешната
икономика

21 02 77 02

Подготвително действие — Обмен с Индия в корпоративния и
научния сектор

Заличено

21 02 77 07

Подготвително действие — Регионална африканска мрежа на
организациите на гражданското общество за Целите на
хилядолетието за развитие 5

Заличено

21 02 77 10

Подготвително действие за трансфер на технологии в областта на
фармацевтичната промишленост в полза на развиващите се
Заличено
страни

21 02 77 13

Подготвително действие — Подобряване на здравеопазването за
жертвите на сексуално насилие в Демократична република Конго Заличено
(ДРК)

21 02 77 14

PA 14 07 01

Подготвително действие — Глобален фонд за енергийна ефикас
Прехвърлено
ност и възобновяеми енергийни източници

21 02 77 15

PP 14 13 01

Пилотен проект — Стратегически инвестиции за траен мир и
демократизация в Африканския рог

Прехвърлено

21 02 77 16

PP 14 14 01

Пилотен проект — Укрепване на ветеринарните служби в раз
виващите се страни

Прехвърлено

21 02 77 18

PP 14 14 02

Пилотен проект — Инвестиране в устойчиво възстановяване на
мира и общностите в областта Каука — Колумбия

Прехвърлено

21 02 77 19

PA 14 14 01

Подготвително действие — Изграждане на устойчивост за
по-добро здраве на номадските общности в следкризисни
ситуации в региона Сахел

Прехвърлено

PA 14 14 02

Подготвително действие — Повторна социо-икономическа
интеграция на децата и проституиращите жени, които живеят в
Прехвърлено
мините на Лувиндия, провинция Южно Киву, в източната част
на Демократична Република Конго

PA 14 14 03

Подготвително действие — Подготвително действие: Изграждане
и укрепване на местни партньорства за развиване на социалната
Прехвърлено
икономика и за създаване на социални предприятия в Източна
Африка

21 02 77 20

21 02 77 21
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21 02 77 22

PP 14 15 01

Пилотен проект — Интегриран подход за разработване и при
лагане на здравни решения за борба с пренебрегваните тропи
чески болести в ендемичните райони

Прехвърлено

21 02 77 23

PP 14 15 02

Пилотен проект — Достъп до правосъдие и обезщетение за
жертвите на най-тежките престъпления, извършени в Демокра
тична република Конго (ДРК)

Прехвърлено

21 02 77 24

PP 14 16 01

Пилотен проект — Картографиране на глобалната заплаха,
породена от антимикробната резистентност

Прехвърлено

21 02 77 25

PP 14 16 02

Пилотен проект — Утвърждаване на правата на детето, закрилата
и достъпа до образование за децата и младежите, разселени в
Прехвърлено
Гватемала, Хондурас и Ел Салвадор

21 02 77 26

PP 14 16 03

Пилотен проект — Образователни услуги за деца, които са били
свързани с въоръжени сили и групи в административен район Прехвърлено
Голям Пибор в Южен Судан

21 02 77 27

PP 14 16 04

Пилотен проект — Пилотни действия за използването на осно
Прехвърлено
вано на участието управление на пасищата в Кения и Танзания

21 02 77 28

PP 14 17 01

Пилотен проект — Подпомагане на градското измерение на
сътрудничеството за развитие: увеличаване на финансовия капа
Прехвърлено
цитет на градове в развиващите се държави за ползотворно и
устойчиво градско развитие

21 02 77 29

PA 14 17 01

Подготвително действие — Подкрепа за микропредприятията и
Прехвърлено
малките и средните предприятия в развиващите се държави

21 02 77 30

PA 14 17 02

Подготвително действие — Интегриран подход за разработване и
прилагане на здравни решения за борба с пренебрегваните тро Прехвърлено
пически болести в ендемичните райони

21 02 77 31

PP 14 17 02

Пилотен проект — Здраве за всички — съвместен проект,
осъществен от асоциациите AIMES-Afrique (Того) и Aktion PiT- Прехвърлено
Togohilfe e.V.

21 02 77 32

Подготвително действие — Европейски млади доброволци,
работещи за развитие

Заличено

21 02 77 33

PP 14 18 02

Пилотен проект — Насърчаване на прозрачност и оценка на
въздействието за местните органи в Гватемала

Прехвърлено

21 02 77 35

PP 14 19 01

Пилотен проект — Разширяване на обхвата на всеобщото
здравно осигуряване в Мавритания

Прехвърлено

21 02 77 36

Подготвително действие — Инвестиране в устойчиво възста
новяване на мира и общностите в регион Каука — Колумбия

Заличено

21 04 77 02

Пилотен проект — Форум на гражданското общество ЕС—Русия Заличено

22 02 77 01

PP 15 08 01

Пилотен проект — Опазване и възстановяване на културното
наследство в райони на конфликт

Прехвърлено

22 02 77 02

PA 15 10 01

Подготвително действие —Опазване и възстановяване на кул
турното наследство в райони на конфликт

Прехвърлено

22 02 77 03

Подготвително действие – Задълбочаване на регионалното
сътрудничество по въпроса с изчезналите лица след конфликтите Заличено
в бивша Югославия
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PA 14 12 01
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Действие

Подготвително действие — Нова Евро-средиземноморска страте
Прехвърлено
гия за насърчаване на заетостта сред младите хора

22 04 77 04

Пилотен проект — Финансиране на Европейската политика за
съседство (ЕПС) — подготовка на персонал за работни места,
свързани с ЕС—ЕПС

Заличено

22 04 77 05

Подготвително действие — Възстановяване на активи на
държавите от Арабската пролет

Заличено

22 04 77 06

PP 14 17 03

Пилотен проект — Развитие на европейска журналистика,
основана на знанията, по отношение на съседните на Европа
Прехвърлено
държави чрез образователни дейности, предоставяни от центъра
на Колежа на Европа в Натолин

22 04 77 07

PA 14 18 02

Подготвително действие – Подкрепа за съседните на Съюза
държави за осъществяване на възстановяване на активи

23 02 77 01

PP 14 18 03

Пилотен проект — Гарантиране на ефективна помощ за жертвите
на сексуално и основано на пола насилие в ситуации на
Прехвърлено
хуманитарна криза

Прехвърлено

Пилотен проект — Система за ранно предупреждение при при
Заличено
родни бедствия

23 03 77 03
PA 06 18 01

Подготвително действие — Мрежа на европейските центрове за
Прехвърлено
гражданска защита и управление на бедствия

25 01 77 04

PP 20 17 01

Пилотен проект — Нови технологии и инструменти на инфор
мационните и комуникационните технологии (ИКТ) за
осъществяването и опростяването на Европейската гражданска
инициатива (ЕГИ)

25 01 77 05

PA 20 18 01

Подготвително действие – Свързани свободно достъпни данни в
Прехвърлено
европейската публична администрация

25 01 77 06

PP 20 19 01

Пилотен проект — Повторно използване на цифровите стан
дарти в подкрепа на сектора на МСП

Прехвърлено

Пилотен проект — PublicAccess.eu: онлайн платформа за
проактивно публикуване на некласифицирани документи на
институциите на Съюза

Заличено

Прехвърлено

23 03 77 04

26 03 77 03

Прехвърлено

26 03 77 04

PP 20 15 01

Пилотен проект — Криптирани електронни комуникации на
институциите на Съюза

26 03 77 06

PA 20 17 01

Подготвително действие — Управление и качество на софтуерния
Прехвърлено
код — одит на свободния софтуер с отворен код

26 03 77 07

PP 20 17 02

Пилотен проект — Въвеждане на онлайн електронна идентифи
кация и електронни подписи чрез прилагане на Регламента
Прехвърлено
относно електронната идентификация и удостоверителните
услуги от Европейския парламент и Комисията

26 03 77 08

PA 20 17 02

Подготвително действие — Криптирани електронни комуника
ции на институциите на Съюза

Прехвърлено

26 03 77 09

PA 20 18 02

Подготвително действие – Механизми за анализ на данни за
създаването на политики

Прехвърлено

32 02 77 08

PP 02 15 02

Пилотен проект — Горивна/енергийна бедност — Оценка на
въздействието на кризата и преглед на съществуващите и
възможните нови мерки в държавите членки

Прехвърлено

PA 02 17 01

Подготвително действие — Засилване на сътрудничеството в
действията в областта на климата между островите в Съюза и
Прехвърлено
отвъд него чрез създаване на островна идентичност в рамките на
Световния конвент на кметовете

32 02 77 09
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ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Пилотен проект — Борба с енергийната бедност в ЙонийскоАдриатическия макрорегион

32 02 77 10

Действие

Заличено

32 02 77 11

PP 02 18 04

Пилотен проект – Проучване за осъществимост на технологията
Прехвърлено
на разпределения регистър на европейския енергиен пазар

32 02 77 12

PA 02 18 01

Подготвително действие — Установяване на цялостна подкрепа
за регионите с високо потребление на въглища и високи въгле
родни емисии в преход

Прехвърлено

PA 02 18 02

Подготвително действие — Набори от инструменти за
участниците в диалога в рамките на платформа за въглищата,
които да се използват за разработването и подпомагането на
местни стратегии за преход

Прехвърлено

32 02 77 14

PP 02 19 02

Пилотен проект – Постигане на напредък по отношение на
декарбонизацията на промишлеността чрез оценка на използва
Прехвърлено
нето на енергия от възобновяеми източници в промишлените
процеси

32 02 77 15

PP 02 19 03

Пилотен проект — Споразумение на кметовете като инструмент
Прехвърлено
за справяне с енергийната бедност

32 02 77 16

PA 02 20 01

Подготвително действие — Обучение на органите и общностите
от островните държави за участие в тръжни процедури за
Прехвърлено
проекти за енергия от възобновяеми източници

32 02 77 17

PA 02 20 02

Подготвително действие — Засилване на сътрудничеството в
действията в областта на климата между селата във и извън ЕС
Прехвърлено
чрез създаване на идентичност на селските райони в рамките на
Конвента на кметовете

32 02 77 18

PP 02 20 06

Пилотен проект — Регистър на енергийните общности —
Мониторинг и подкрепа за енергийните общности в Съюза

32 02 77 19

PP 02 20 07

Пилотен проект — Ангажиране на дружествата за осъществяване
Прехвърлено
на енергиен преход

33 02 77 06

PP 07 13 02

Пилотен проект — Разработване на показатели за контрол на
изпълнението на Европейската харта за равнопоставеност на
мъжете и жените в живота на местно ниво

33 02 77 08

PP 07 14 04

Пилотен проект — Платформа за обмен на знания, насочена към
специалисти по въпросите, свързани с гениталното осакатяване Прехвърлено
на жени

33 02 77 09

PP 07 14 01

Пилотен проект — Изграждане на капацитет за ромското
гражданско общество и засилване на неговото участие в кон
трола на националните стратегии за интегриране на ромите

Прехвърлено

33 02 77 10

PP 07 15 02

Пилотен проект — Преглед на инструментите и програмите за
събиране на данни на Съюза от гледна точка на зачитането на
основите права

Прехвърлено

33 02 77 13

PP 07 16 06

Пилотен проект — Европа на различията

Прехвърлено

33 02 77 14

PP 07 16 04

Пилотен проект — Електронно гласуване: оптимално използване
на съвременните технологии за по-активни и демократични
Прехвърлено
процедури на гласуване

33 02 77 16

PP 07 17 06

Пилотен проект — Европейско проучване на основаното на пола
Прехвърлено
насилие

33 02 77 17

PA 07 20 06

Подготвително действие — Roma Civil Monitor — Укрепване на
капацитета и участието на ромското и проромското гражданско Прехвърлено
общество в мониторинга и прегледа на политиките

32 02 77 13

Прехвърлено

Прехвърлено
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КОМИСИЯ
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

33 03 77 04

PP 07 14 02

Пилотен проект — Повишаване на осведомеността на децата за
Прехвърлено
техните права при съдебни производства

33 03 77 05

PP 07 17 05

Пилотен проект — Дружествата — пощенски кутии

Прехвърлено

33 03 77 06

PA 07 18 08

Подготвително действие — Фонд на Съюза за финансово под
помагане за съдебни дела, свързани с нарушения на демокра
цията, принципите на правовата държава и основните права

Прехвърлено

33 03 77 07

PP 07 18 07

Пилотен проект — Координационен център в полза на жертвите
Прехвърлено
на тероризма

33 03 77 08

PA 07 19 07

Подготвително действие — Изграждане на капацитет, програмно
развитие и комуникация в контекста на борбата с изпирането на Прехвърлено
пари и финансовите престъпления

33 04 77 04

PP 03 15 01

Пилотен проект — Обучение на МСП относно правата на
потребителите в ерата на цифровите технологии

33 04 77 05

PP 03 16 05

Пилотен проект — Предоставяне на повече права и обучение на
потребителите във връзка с безопасността на продуктите и
Прехвърлено
наблюдението на пазара в рамките на единния цифров пазар

33 04 77 06

PP 03 19 06

Пилотен проект – Ограничаване на разликите в качеството и
укрепване на организациите на потребителите в Съюза

Прехвърлено

33 04 77 07

PA 03 20 05

Подготвително действие — Оценяване на предполагаемите раз
личия в качеството на продуктите, продавани на вътрешния
пазар

Прехвърлено

34 02 77 03

PP 09 17 07

Пилотен проект — Проучване на жизнения цикъл на електри
ческите превозни средства, превозните средства, задвижвани с
биогорива, и превозните средства, задвижвани с традиционни
горива

Прехвърлено

Пилотен проект — Улавяне на въглероден диоксид

Заличено

34 02 77 05

Прехвърлено

(1) Бюджетът за 2020 г. включва коригиращи бюджети 1—8 и проект на коригиращ бюджет № 10.
(2) С изключение на заличените през 2021 г. бюджетни редове, чието наименование съответства на това в бюджета за 2020 г.
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Служби
Проектобюджет за
2021 г.

Бюджет за 2020 г (1)

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

Служба за публикации
O1 01 01 01

Възнаграждение и надбавки

Частично прехвърлено

O1 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения

Частично прехвърлено

O1 01 02

Персонал, нает чрез агенции

Прехвърлено

O1 01 03 01

Разходи за командировки и представителни цели

Частично прехвърлено

O1 01 03 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

O1 01 03 03

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

O1 01 03 04

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

O1 01 03 05

Вътрешни срещи

Частично прехвърлено

O1 01 01 04

Разходи за мобилност

Частично прехвърлено

O1 01 04 01

Наеми и закупуване

Частично прехвърлено

O1 01 04 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

O1 01 04 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

O1 01 04 04

Разходи за услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено

O1 01 05

Разходи за сигурност и контрол

Частично прехвърлено

O1 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

O1 01 09 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

O1 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

O1 02 03

Достъп и повторна употреба

Частично прехвърлено

O1 01 01 03

Политика за човешките ресурси и управление на персонала

Прехвърлено

O1 01 07

Политика за инфраструктурата и управление на инфраструкту
рата

Частично прехвърлено

O1 01 08

Разходи от правно естество

Частично прехвърлено

A2 01 60

O1 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи

Прехвърлено

A2 02 01 01

O1 02 01 01

Официален вестник на Европейския съюз (серии L и C)

Прехвърлено

O1 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

O1 02 01 02

Други задължителни публикации

Частично прехвърлено

O1 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

O1 02 01 01

Официален вестник на Европейския съюз (серии L и C)

Частично прехвърлено

O1 02 01 03

Публикации от общ характер

Частично прехвърлено

O1 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

O1 02 02

Дългосрочно съхранение

Частично прехвърлено

A2 01 01

A2 01 02 01

A2 01 02 11

A2 01 03

A2 01 50

A2 01 51

A2 02 01 02

A2 02 01 03

A2 02 02

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1915
КОМИСИЯ
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

O1 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

O1 02 03

Достъп и повторна употреба

Частично прехвърлено

A2 10 01

O1 10 01

Временни бюджетни кредити

Прехвърлено

A2 10 02

O1 10 02

Резерв за непредвидени разходи

Прехвърлено

A2 02 03

Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
O6 01 01 01

Възнаграждения и надбавки

Частично прехвърлено

O6 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения

Частично прехвърлено

O6 01 02

Външен персонал

Частично прехвърлено

O6 01 04 05

Разходи за писмени преводи

Частично прехвърлено

O6 01 03 01

Разходи за командировки и представителни цели

Частично прехвърлено

O6 01 03 02

Разходи за срещи и експертни групи

Частично прехвърлено

O6 01 03 03

Проучвания и консултации

Частично прехвърлено

O6 01 03 04

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

O6 01 03 05

Вътрешни срещи

Частично прехвърлено

O6 01 04 01

Наеми и закупуване

Частично прехвърлено

O6 01 04 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

O6 01 04 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

O6 01 04 04

Услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено

O6 01 05

Разходи за сигурност и контрол

Частично прехвърлено

O6 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

O6 01 09 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

O6 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

O6 01 01 03

Политика за човешките ресурси и управление на персонала

Прехвърлено

O6 01 07

Политика за инфраструктурата и управление на инфраструкту
рата

Частично прехвърлено

O6 01 08

Правни разходи

Частично прехвърлено

O6 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи

Прехвърлено

O6 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

O6 01 09 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

O6 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

O6 02 01

Проверки, проучвания, анализи и дейности, специфични за
Европейската служба за борба с измамите

Частично прехвърлено

A3 02 03

O6 02 02

Информационни и комуникационни мерки

Прехвърлено

A3 10 01

O6 10 01

Временни бюджетни кредити

Прехвърлено

A3 10 02

O6 10 02

Резерв за непредвидени разходи

Прехвърлено

A3 01 01

A3 01 02 01

A3 01 02 11

A3 01 03

A3 01 50

A3 01 51

A3 01 60

A3 02 01
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Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

Европейска служба за подбор на персонал
O2 01 01 01

Възнаграждения и надбавки

Частично прехвърлено

O2 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения

Частично прехвърлено

O2 01 02

Външен персонал

Прехвърлено

O2 01 03 01

Разходи за командировки и представителни цели

Частично прехвърлено

O2 01 03 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

O2 01 03 04

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

O2 01 04 01

Наеми и закупуване

Частично прехвърлено

O2 01 04 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

O2 01 04 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

O2 01 04 04

Услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено

O2 01 05

Разходи за сигурност и контрол

Частично прехвърлено

O2 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

O2 01 09 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

O2 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

O2 01 01 03

Политика за човешките ресурси и управление на персонала

Прехвърлено

O2 01 07

Политика за инфраструктурата и управление на инфраструкту
рата

Частично прехвърлено

O2 01 08

Правни разходи

Частично прехвърлено

A4 01 60

O2 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи

Прехвърлено

A4 02 01 01

O2 02 01

Междуинституционални конкурси

Прехвърлено

A4 02 01 02

O2 01 03 03

Проучвания и консултации

Прехвърлено

A4 02 01 03

O2 01 03 05

Вътрешни срещи

Прехвърлено

A4 03 01 01

O2 03 01

Обучение по управление

Прехвърлено

A4 03 01 02

O2 03 02

Въвеждащи курсове

Прехвърлено

A4 03 01 03

O2 03 03

Обучение за придобиване на сертификат

Прехвърлено

A4 10 01

O2 10 01

Временни бюджетни кредити

Прехвърлено

A4 10 02

O2 10 02

Резерв за непредвидени разходи

Прехвърлено

A4 01 01

A4 01 02 01

A4 01 02 11

A4 01 03

A4 01 50

A4 01 51

Служба за управление и плащане по индивидуални права
O3 01 01 01

Възнаграждения и надбавки

Частично прехвърлено

O3 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения

Частично прехвърлено

O3 01 01 03

Управление на персонала и политика за човешките ресурси

Частично прехвърлено

O3 01 02

Външен персонал

Частично прехвърлено

O3 01 03 01

Разходи за мисии и представителни разходи

Частично прехвърлено

A5 01 01

A5 01 02 01
A5 01 02 11
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

O3 01 03 02

Разходи за срещи, експертни групи конференции

Частично прехвърлено

O3 01 03 03

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

O3 01 03 04

Вътрешни съвещания

Частично прехвърлено

O3 01 04 01

Наеми и закупуване

Частично прехвърлено

O3 01 04 02

Разходи, свързани със сградите

Частично прехвърлено

O3 01 04 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

O3 01 04 04

Услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено

O3 01 05

Разходи за сигурност и контрол

Частично прехвърлено

O3 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

O3 01 09 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

O3 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

O3 01 01 03

Управление на персонала и политика за човешките ресурси

Прехвърлено

O3 01 07

Инфраструктурна политика и управление

Частично прехвърлено

O3 01 08

Правни разходи, свързани с разширяването

Частично прехвърлено

A5 01 60

O3 01 06

Разходи за документация и библиотека

Прехвърлено

A5 10 01

O3 10 01

Временни бюджетни кредити

Прехвърлено

A5 10 02

O3 10 02

Резерв за непредвидени разходи

Прехвърлено

A5 01 03

A5 01 50
A5 01 51

Служба за инфраструктура и логистика — Брюксел
O4 01 01 01

Възнаграждения и надбавки

Частично прехвърлено

O4 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения

Частично прехвърлено

O4 01 02 01

Външен персонал — OIB

Частично прехвърлено

O4 01 02 02

Външен персонал — Детски заведения

Частично прехвърлено

O4 01 03 01

Разходи за командировки и представителни разходи

Частично прехвърлено

O4 01 03 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

O4 01 03 03

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

O4 01 03 04

Вътрешни срещи

Частично прехвърлено

O4 01 04 01

Наеми и закупуване

Частично прехвърлено

O4 01 04 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

O4 01 04 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

O4 01 04 04

Услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено

O4 01 05

Разходи за сигурност и контрол

Частично прехвърлено

O4 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

O4 01 09 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

A6 01 01

A6 01 02 01

A6 01 02 11

A6 01 03
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КОМИСИЯ
ПРОМЕНИ В НОМЕНКЛАТУРАТА

Бюджет за 2020 г (1)

Проектобюджет за
2021 г.

Наименование в проектобюджета за 2021 г. (2)

Действие

O4 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

O4 01 01 03

Политика за човешките ресурси и управление на персонала

Прехвърлено

O4 01 07

Политика за инфраструктурата и управление на инфраструкту
рата

Частично прехвърлено

O4 01 08

Правни разходи

Частично прехвърлено

A6 01 60

O4 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи

Прехвърлено

A6 10 01

O4 10 01

Временни бюджетни кредити

Прехвърлено

A6 10 02

O4 10 02

Резерв за непредвидени разходи

Прехвърлено

A6 01 50

A6 01 51

Служба за инфраструктура и логистика — Люксембург
O5 01 01 01

Възнаграждение и надбавки

Частично прехвърлено

O5 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, пре
местване и прекратяване на трудовите правоотношения

Частично прехвърлено

O5 01 02 01

Персонал, нает чрез агенции — OIL

Частично прехвърлено

O5 01 02 02

Персонал, нает чрез агенции — детски заведения

Частично прехвърлено

O5 01 03 01

Разходи за командировки и представителни цели

Частично прехвърлено

O5 01 03 02

Разходи за срещи, експертни групи и конференции

Частично прехвърлено

O5 01 03 03

Допълнително обучение и обучение по управление

Частично прехвърлено

O5 01 03 04

Вътрешни срещи

Частично прехвърлено

O5 01 04 01

Наеми и закупуване

Частично прехвърлено

O5 01 04 02

Разходи за сгради

Частично прехвърлено

O5 01 04 03

Оборудване и обзавеждане

Частично прехвърлено

O5 01 04 04

Разходи за услуги и други оперативни разходи

Частично прехвърлено

O5 01 05

Разходи за сигурност и контрол

Частично прехвърлено

O5 01 09 01

Информационни системи

Частично прехвърлено

O5 01 09 02

Виртуално работно място

Частично прехвърлено

O5 01 09 03

Център за данни и услуги за работа в мрежа

Частично прехвърлено

O5 01 01 03

Политика за човешките ресурси и управление на персонала

Прехвърлено

O5 01 07

Политика за инфраструктурата и управление на инфраструкту
рата

Частично прехвърлено

O5 01 08

Разходи от правно естество

Частично прехвърлено

A7 01 60

O5 01 06

Разходи за документация и библиотечни разходи

Прехвърлено

A7 10 01

O5 10 01

Временни бюджетни кредити

Прехвърлено

A7 10 02

O5 10 02

Резерв за непредвидени разходи

Прехвърлено

A7 01 01

A7 01 02 01

A7 01 02 11

A7 01 03

A7 01 50

A7 01 51

(1) Бюджетът за 2020 г. включва коригиращи бюджети 1—8 и проект на коригиращ бюджет № 10.
(2) С изключение на заличените през 2021 г. бюджетни редове, чието наименование съответства на това в бюджета за 2020 г.
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРИХОДИ
Вноска от Европейския съюз за финансирането на разходите на Съда за
финансовата 2021 година
Бюджетен ред

Сума

Разходи

444 049 000

Собствени ресурси

–59 549 000
Дължими вноски

384 500 000

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1921
СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРИХОДИ
ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията

3001

Специални налози върху възнагражденията
Статия 3 0 0 — Общо

32 106 000

31 490 000

28 819 109,65

89,76

5 679 000

5 521 000

5 104 646,15

89,89

37 785 000

37 011 000

33 923 755,80

89,78

21 764 000

20 532 000

20 070 891,07

92,22

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

3011

Прехвърляне или закупуване на пенсионни права от персонала

p.m.

p.m.

0,—

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната
схема

p.m.

p.m.

16 770,70

Статия 3 0 1 — Общо

21 764 000

20 532 000

20 087 661,77

92,30

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

59 549 000

57 543 000

54 011 417,57

90,70

ГЛАВА 3 1
310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

311

Продажба на друго имущество

p.m.

p.m.

108 607,95

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо иму
щество — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

108 607,95

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

0,—

Статия 3 2 0 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

Възстановени суми от други институции или органи на
командировъчни разходи — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Приходи от трети страни по отношение на предос
тавянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви
приходи

p.m.

p.m.

831 740,46

Приходи с определено предназначение (доходи от фонда
ции, субсидии, дарения и завещания) — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Получени застрахователни обезщетения — целеви при
ходи

p.m.

p.m.

12 514,69

Други приходи от административни дейности — целеви
приходи

p.m.

p.m.

153 711,48

Други приходи от административни дейности

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

997 966,63

Бюджетен ред

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 2
320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа
— целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други
институции, агенции и органи на Съюза — целеви приходи

321
322

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

ГЛАВА 3 3
330
331
333
338
339

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

Позиция 3 — Общо

59 549 000

57 543 000

55 117 992,15

92,56
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА

300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

32 106 000

Финансова година 2019

31 490 000

28 819 109,65

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 година 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).
Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 година 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 година за определяне на възнагражденията на
високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност (ОВ L 58, 4.3.2016 г., стр. 1), и по-специално
член 3, параграф 1 от него.

3001

Специални налози върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

5 679 000

Финансова година 2019

5 521 000

5 104 646,15

Правно основание
Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 година 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).
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.
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), и по-специално
член 3, параграф 2 от него.
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

21 764 000

Финансова година 2019

20 532 000

20 070 891,07

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

3011

Прехвърляне или закупуване на пенсионни права от персонала
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

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

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

16 770,70

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

ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО

310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажбата на недвижимо имущество, принадлежащо на
институцията.
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО (продължение)

310

(продължение)
В съответствие с член 21, параграф 3 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.

311

Продажба на друго имущество
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

108 607,95

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажба или частична подмяна на друго имущество,
принадлежащо на институцията. В нея се вписват и постъпленията от продажбата на превозни средства, които се
заменят или бракуват, когато по счетоводна стойност са изцяло амортизирани.

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други институции, агенции и органи на Съюза — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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.
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (продължение)

321

Възстановени суми от други институции или органи на командировъчни разходи — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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.

322

Приходи от трети страни по отношение на предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

330

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

831 740,46

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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.

331

Приходи с определено предназначение (доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания) — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—
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ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ (продължение)

331

(продължение)
Забележки
В съответствие с член 21, параграф 2 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.

333

Получени застрахователни обезщетения — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

12 514,69

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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.

338

Други приходи от административни дейности — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

153 711,48

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на други вноски и възстановени суми във връзка с административните дейности
на институцията.
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.

339

Други приходи от административни дейности
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

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

0,—
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ
ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови
сметки

p.m.

p.m.

0,—

Постъпления от лихви от предварително финансиране

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 4 0
400
401

% 2019/2021
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ

400

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови сметки
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по
сметките на институцията.

401

Постъпления от лихви от предварително финансиране
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

РАЗХОДИ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)
Дял
Глава

Бюджетен ред

1

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

10

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

12

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

14

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

16

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В
ИНСТИТУЦИЯТА
Позиция 1 — Общо

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението
за 2019

38 312 000

36 836 000

33 975 839,08

276 006 500

270 889 000

251 127 553,48

28 006 000

27 294 500

25 304 595,85

6 397 000

6 429 000

6 183 768,59

348 721 500

341 448 500

316 591 757,—

2

СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

20

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

63 943 000

65 280 000

74 754 981,14

21

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ:
ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

27 341 000

25 999 000

27 803 258,09

1 282 000

1 184 000

1 884 855,83

535 000

525 000

517 182,85

23

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

25

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

27

ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ
И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

2 174 500

2 142 000

2 330 504,02

Позиция 2 — Общо

95 275 500

95 130 000

107 290 781,93

52 000

59 000

17 716,20

52 000

59 000

17 716,20

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕ
ЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

37

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
Позиция 3 — Общо
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Дял
Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението
за 2019

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ПРОВИЗИИ

p.m.

p.m.

0,—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

444 049 000

436 637 500

Позиция 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

423 900 255,13
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДЯЛ 1
ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА
ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 1 0
100

Възнаграждение и други права

1000

Възнаграждения и надбавки
Едногодишни бюджетни кредити

1002

102

104

106

109

32 921 000

32 215 000

30 109 670,92

91,46

Едногодишни бюджетни кредити

1 760 000

490 000

1 241 900,—

70,56

Статия 1 0 0 — Общо

34 681 000

32 705 000

31 351 570,92

90,40

Едногодишни бюджетни кредити

2 898 000

3 349 000

2 054 453,43

70,89

Едногодишни бюджетни кредити

280 000

280 000

299 750,—

107,05

Едногодишни бюджетни кредити

453 000

502 000

270 064,73

59,62

33 975 839,08

88,68

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

Временни обезщетения

Командировки

Обучение

Провизии
Едногодишни бюджетни кредити
ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

p.m.
38 312 000

p.m.
36 836 000
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ
ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 1 2
120

Възнаграждения и други права

1200

Възнаграждения и надбавки

1202

1204

Едногодишни бюджетни кредити

272 240 000

Едногодишни бюджетни кредити

685 000

732 000

665 853,79

97,20

Едногодишни бюджетни кредити

2 431 000

2 090 000

2 027 685,53

83,41

Статия 1 2 0 — Общо

275 356 000

270 659 000 250 943 019,10

91,13

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

Обезщетения при предсрочно прекратяване на слу
жебното правоотношение

1220

Обезщетения в случай на пенсиониране в интерес на службата
(членове 41 и 50 от Правилника)
Едногодишни бюджетни кредити

650 500

230 000

184 534,38

28,37

184 534,38

28,37

270 889 000 251 127 553,48

90,99

Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното
правоотношение и специална система на пенсиониране на
длъжностните лица и срочно наетите лица
Едногодишни бюджетни кредити
Статия 1 2 2 — Общо

129

91,19

Заплащане на извънреден труд

122

1222

267 837 000 248 249 479,78

p.m.
650 500

p.m.
230 000

Провизии
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

276 006 500

Едногодишни бюджетни кредити

8 716 000

8 285 000

8 036 147,86

92,20

Едногодишни бюджетни кредити

1 456 000

1 472 000

1 417 000,—

97,32

ГЛАВА 1 4
140

Друг персонал и външни лица

1400

Други служители

1404

Стажове и обмен на персонал
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ (продължение)
ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

140

(продължение)

1405

Други външни услуги
Едногодишни бюджетни кредити

1406

149

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

246 000

234 000

246 000,—

100

Едногодишни бюджетни кредити

17 588 000

17 303 500

15 605 447,99

88,73

Статия 1 4 0 — Общо

28 006 000

27 294 500

25 304 595,85

90,35

Външни услуги в езиковата област

Провизии
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

28 006 000

27 294 500

25 304 595,85

90,35

Едногодишни бюджетни кредити

173 500

170 000

144 507,41

83,29

Едногодишни бюджетни кредити

1 780 500

1 745 500

1 528 061,33

85,82

Статия 1 6 1 — Общо

1 954 000

1 915 500

1 672 568,74

85,60

Едногодишни бюджетни кредити

405 000

478 500

498 500,—

123,09

50 000

20 000

20 000,—

40

Едногодишни бюджетни кредити

358 000

337 000

333 856,93

93,26

Статия 1 6 3 — Общо

408 000

357 000

353 856,93

86,73

ГЛАВА 1 6
161

Разходи за управление на персонала

1610

Разходи за набиране на персонал

1612

162

Повишаване на професионалната квалификация

Командировки

163

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

1630

Социално обслужване
Едногодишни бюджетни кредити

1632

Социални контакти между членовете на персонала и други
социални мерки

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/1935
СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

165

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в
институцията

1650

Медицинско обслужване

1652

1654

193 000

187 000

120 845,50

62,61

Едногодишни бюджетни кредити

111 000

192 000

134 978,42

121,60

3 280 000

3 141 000

3 226 519,—

98,37

113 000

118 000,—

Ресторанти и столово хранене

Многофункционален детски център

Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални
права (PMO) по обслужване на персонала на Съда на Европейс
кия съюз
Едногодишни бюджетни кредити

1656

% 2019/2021

Едногодишни бюджетни кредити

Едногодишни бюджетни кредити
1655

Резултат от
изпълнението за
2019

p.m.

Европейски училища
Едногодишни бюджетни кредити

46 000

45 000

58 500,—

127,17

Статия 1 6 5 — Общо

3 630 000

3 678 000

3 658 842,92

100,79

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

6 397 000

6 429 000

6 183 768,59

96,67

Позиция 1 — Общо

348 721 500

341 448 500 316 591 757,—

90,79
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДЯЛ 1
ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

100

Възнаграждение и други права

1000

Възнаграждения и надбавки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

32 921 000

Резултат от изпълнението за 2019

32 215 000

30 109 670,92

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 във връзка с осигуряването срещу рисковете „Професионална болест“ и „Злополука“ и
участие на работодателя във връзка с осигуряването срещу риска „Заболяване“,
— 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 (OВ 187, 8.8.1967 г., стp. 1), и по-специално членове 3, 4, 4а, 11 и 14.
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).

1002

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение
Бюджетни кредити 2021

1 760 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

490 000

1 241 900,—
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

100

(продължение)

1002

(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 (OВ 187, 8.8.1967 г., стp. 1), и по-специално член 5.
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).

102

Временни обезщетения
Бюджетни кредити 2021

2 898 000

Бюджетни кредити 2020

3 349 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 054 453,43

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 (OВ 187, 8.8.1967 г., стp. 1), и по-специално член 7.
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).

L 93/1938

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

104

Командировки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

280 000

Резултат от изпълнението за 2019

280 000

299 750,—

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.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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 (OВ 187, 8.8.1967 г., стp. 1), и по-специално член 6.
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).

106

Обучение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

453 000

Резултат от изпълнението за 2019

502 000

270 064,73

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.

109

Провизии
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

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 се използва само след прехвърляне по други бюджетни редове съгласно
разпоредбите на Финансовия регламент.
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

109

(продължение)
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

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 %.

120

Възнаграждения и други права

1200

Възнаграждения и надбавки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

272 240 000

Резултат от изпълнението за 2019

267 837 000

248 249 479,78

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен 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 машинописецстенограф, оператор на телекс, машинописец, секретар на дирекция или главен секретар,
— участие на работодателя в покритието на риска „Заболяване“,
— участие на работодателя във връзка с осигуряването срещу рисковете „Професионална болест“ и „Злополука“ 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,
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

120

(продължение)

1200

(продължение)
— 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,
— фиксираните надбавки за изпълнение на определени функции,
— фиксираните надбавки, свързани с преместване,
— фиксираните надбавки, свързани с работа на смени, дежурства на работното място или в къщи.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

1202

Заплащане на извънреден труд
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

685 000

Резултат от изпълнението за 2019

732 000

665 853,79

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.
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

120

(продължение)

1202

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56, и приложение VI към него.

1204

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 431 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 090 000

2 027 685,53

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— пътните разходи, изплащани на служителите (включително членовете на семейството) при встъпване в длъжност
или напускане,
— 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.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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, и членове 5, 6, 7, 9 и 10 от
приложение VII към него.

122

Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

1220

Обезщетения в случай на пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

650 500

Резултат от изпълнението за 2019

230 000

184 534,38
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

122

(продължение)

1220

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на 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 14, AD 15 или AD 16 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 към него.

1222

Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система на пенсиониране на
длъжностните лица и срочно наетите лица
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— 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.

129

Провизии
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

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 се използва само след прехвърляне по други бюджетни редове съгласно
разпоредбите на Финансовия регламент.
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

129

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 65 от него.
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

140

Друг персонал и външни лица

1400

Други служители
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

8 716 000

Резултат от изпълнението за 2019

8 285 000

8 036 147,86

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.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

1404

Стажове и обмен на персонал
Бюджетни кредити 2021

1 456 000

Бюджетни кредити 2020

1 472 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 417 000,—
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140

(продължение)

1404

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разноските, свързани с командироване в службите на Съда на Европейския съюз на длъжностни лица на държавитечленки или на други национални експерти,
— финансирането на стипендиите, предоставяни на стажанти, на здравното осигуряване през периода на стаж, както и
участие в пътните разходи,
— възстановяването на допълнителните разходи, направени от длъжностните лица вследствие от командироването им
извън институцията.

1405

Други външни услуги
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

246 000

Резултат от изпълнението за 2019

234 000

246 000,—

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.

1406

Външни услуги в езиковата област
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

17 588 000

17 303 500

Резултат от изпълнението за 2019

15 605 447,99

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 Комисията,
— плащанията на конферентни преводачи,
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140

(продължение)

1406

(продължение)
— 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 на Съюза 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.

149

Провизии
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

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 се използва само след прехвърляне 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, и приложение XI към него.

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

L 93/1946

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

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

161

Разходи за управление на персонала

1610

Разходи за набиране на персонал
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

173 500

Резултат от изпълнението за 2019

170 000

144 507,41

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за организация на процедурите за подбор на персонал,
пряко организирани от Съда на Европейския съюз, 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.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

1612

Повишаване на професионалната квалификация
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 780 500

Резултат от изпълнението за 2019

1 745 500

1 528 061,33

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на 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.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

162

Командировки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

405 000

Резултат от изпълнението за 2019

478 500

498 500,—
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162

(продължение)
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.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

163

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

1630

Социално обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

50 000

Резултат от изпълнението за 2019

20 000

20 000,—

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.

1632

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

358 000

Резултат от изпълнението за 2019

337 000

333 856,93
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163

(продължение)

1632

(продължение)
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.

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

165

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1650

Медицинско обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

193 000

Резултат от изпълнението за 2019

187 000

120 845,50

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, на разходите за дейността на медицинския център, както и на разходите, свързани с дейностите, с които
се стимулира поддържането на добра работна среда.

Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

1652

Ресторанти и столово хранене
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

111 000

Резултат от изпълнението за 2019

192 000

134 978,42
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165

(продължение)

1652

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с придобиването и поддръжката на
оборудването в ресторантите и кафенетата, както и част от разходите за тяхната дейност, включително по-специално
проверките на хигиената и качеството.
Освен това те покриват разходите за преустройство и подновяване на оборудването на ресторантите и столовите.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

1654

Многофункционален детски център
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 280 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 141 000

3 226 519,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото участие на Съда на Европейския съюз в разходите
за многофункционалния детски център в Люксембург.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

1655

Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Съда на
Европейския съюз
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

113 000

118 000,—

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 на Европейския
съюз.

1656

Европейски училища
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

46 000

Резултат от изпълнението за 2019

45 000

58 500,—
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165

(продължение)

1656

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен 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 на Европейския съюз 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 на
Европейския съюз, 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

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 0
200

Сгради

2000

Наем

2001

2003

2005

2007

2008

Едногодишни бюджетни кредити

130 000

120 000

7 071 420,47

5 439,55

Едногодишни бюджетни кредити

37 090 000

40 076 000

45 041 823,30

121,44

Дългосрочен наем/покупка

Придобиване на недвижими имоти
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Едногодишни бюджетни кредити

3 982 000

2 427 000

1 665 741,39

41,83

Едногодишни бюджетни кредити

1 447 000

1 662 000

1 620 370,78

111,98

Статия 2 0 0 — Общо

42 649 000

44 285 000

55 399 355,94

129,90

Едногодишни бюджетни кредити

10 187 000

9 987 000

8 966 646,32

88,02

Едногодишни бюджетни кредити

2 895 000

2 895 000

2 472 560,30

85,41

7 800 000

7 746 000

7 514 107,26

96,33

Строителство на сгради

Оборудване на помещения

Проучвания и техническа помощ, свързани със сградите

202

Разходи, свързани със сградите

2022

Почистване и поддръжка

2024

2026

Потребление на енергия

Охрана и наблюдение на сградите
Едногодишни бюджетни кредити
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (продължение)
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

202

(продължение)

2028

Застраховки
Едногодишни бюджетни кредити

2029

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

150 000

142 000

126 387,—

84,26

Едногодишни бюджетни кредити

262 000

225 000

275 924,32

105,31

Статия 2 0 2 — Общо

21 294 000

20 995 000

19 355 625,20

90,90

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

63 943 000

65 280 000

74 754 981,14

116,91

8 965 000

10 060 000

10 565 664,95

117,85

Едногодишни бюджетни кредити

15 522 000

13 266 000

12 721 889,64

81,96

Едногодишни бюджетни кредити

333 000

300 000

288 138,09

86,53

Статия 2 1 0 — Общо

24 820 000

23 626 000

23 575 692,68

94,99

Едногодишни бюджетни кредити

814 000

814 500

2 630 945,68

323,21

Едногодишни бюджетни кредити

399 000

249 000

448 560,89

112,42

Едногодишни бюджетни кредити

1 308 000

1 309 500

1 148 058,84

87,77

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

27 341 000

25 999 000

27 803 258,09

101,69

Други разходи, свързани със сградите

ГЛАВА 2 1
210

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

2100

Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни про
дукти
Едногодишни бюджетни кредити

2102

2103

212

214

216

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

Телекомуникации

Обзавеждане

Техническо оборудване и инсталации

Превозни средства
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L 93/1953
СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 2 5 — РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
ГЛАВА 2 7 — ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 3
230

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи
Едногодишни бюджетни кредити

231

593 000

611 000

504 400,66

85,06

11 000

12 000

6 000,—

54,55

Едногодишни бюджетни кредити

30 000

30 000

7 426,74

24,76

Едногодишни бюджетни кредити

130 000

130 000

119 000,—

91,54

Едногодишни бюджетни кредити

518 000

401 000

1 248 028,43

240,93

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

1 282 000

1 184 000

1 884 855,83

147,02

155 000

145 000

138 187,82

89,15

Едногодишни бюджетни кредити

380 000

380 000

378 995,03

99,74

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

535 000

525 000

517 182,85

96,67

1 554 457,36

93,42

Разходи за финансово обслужване
Едногодишни бюджетни кредити

232

236

238

Съдебни разноски и обезщетения

Пощенски такси

Други административни разходи

ГЛАВА 2 5
252

Разходи за приеми и представителни разходи
Едногодишни бюджетни кредити

254

Срещи, конгреси, конференции и посещения

ГЛАВА 2 7
270

Справки, изследвания и проучвания с ограничен характер
Едногодишни бюджетни кредити

272

p.m.

p.m.

1 664 000

1 667 000

p.m.

p.m.

Разходи за документация, библиотека и архивиране
Едногодишни бюджетни кредити

274

Създаване и разпространение на информация

2740

Официален вестник
Едногодишни бюджетни кредити

97 086,78

L 93/1954
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА 2 7 — ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (продължение)
Статия
Позиция

274

(продължение)

2741

Публикации от общ характер

2742

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

Едногодишни бюджетни кредити

300 000

290 000

454 912,35

151,64

Едногодишни бюджетни кредити

210 500

185 000

224 047,53

106,44

Статия 2 7 4 — Общо

510 500

475 000

776 046,66

152,02

ГЛАВА 2 7 — ОБЩО

2 174 500

2 142 000

2 330 504,02

107,17

Позиция 2 — Общо

95 275 500

95 130 000 107 290 781,93

112,61

Други разходи за информация
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

200

Сгради

2000

Наем
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

130 000

Резултат от изпълнението за 2019

120 000

7 071 420,47

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наемите, заплащани за сгради или части от сгради, ползвани от
институцията.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2001

Дългосрочен наем/покупка
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

37 090 000

40 076 000

Резултат от изпълнението за 2019

45 041 823,30

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

2003

2005

Придобиване на недвижими имоти
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Строителство на сгради
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Тази позиция е предназначена за всяко записване на бюджетни кредити, предназначени за строителство на сгради.
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

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

200

(продължение)

2007

Оборудване на помещения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 982 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 427 000

1 665 741,39

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

2008

Проучвания и техническа помощ, свързани със сградите
Бюджетни кредити 2021

1 447 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

1 662 000

1 620 370,78

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с проучванията и техническата помощ
относно сградите.

202

Разходи, свързани със сградите

2022

Почистване и поддръжка
Бюджетни кредити 2021

10 187 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

9 987 000

8 966 646,32

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.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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L 93/1957
СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

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

202

(продължение)

2024

Потребление на енергия
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 895 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 895 000

2 472 560,30

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за потребление на вода, газ, електричество и
отопление.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
120 000 EUR.

2026

Охрана и наблюдение на сградите
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

7 800 000

Резултат от изпълнението за 2019

7 746 000

7 514 107,26

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване главно на разходите за наблюдение на ползваните от институцията
сгради.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2028

Застраховки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

150 000

Резултат от изпълнението за 2019

142 000

126 387,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на премиите, предвидени в застрахователните полици, които са
свързани с ползваните от институцията сгради.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2029

Други разходи, свързани със сградите
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

262 000

Резултат от изпълнението за 2019

225 000

275 924,32
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

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

202

(продължение)

2029

(продължение)
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 и сигнализационни знаци.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

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

210

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

2100

Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти
Бюджетни кредити 2021

8 965 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

10 060 000

10 565 664,95

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на придобиването, обновяването, наема, ремонта и поддръжката на
цялото оборудване и инсталациите, свързани с информационното обслужване, с автоматизацията на работата и
телефонията (включително факс машините, оборудването за видеоконференции и мултимедийното оборудване), както
и свързаните с устния превод съоръжения, като кабини, слушалки, пултове за синхронен превод.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2102

Външни услуги за използване, разработване и поддържане на софтуерни продукти и системи
Бюджетни кредити 2021

15 522 000

Бюджетни кредити 2020

13 266 000

Резултат от изпълнението за 2019

12 721 889,64

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за анализ и програмиране на компютърното обучение.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

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

210

(продължение)

2103

Телекомуникации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

333 000

Резултат от изпълнението за 2019

300 000

288 138,09

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 той покрива разходите, свързани с мрежите за пренос на данни.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

212

Обзавеждане
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

814 000

Резултат от изпълнението за 2019

814 500

2 630 945,68

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— покупките на допълнително обзавеждане,
— подмяната на обзавеждане, което е на повече от 15 години и на обзавеждане, което не може да бъде поправено,
— наема на обзавеждане,
— поддръжката и поправката на обзавеждане.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

214

Техническо оборудване и инсталации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

399 000

Резултат от изпълнението за 2019

249 000

448 560,89
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

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

214

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— покупката на техническо оборудване,
— подмяната на техническото оборудване, и по-специално на аудио-визуално 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,
— наемането на техническо оборудване и инсталации,
— поддръжката и ремонта на оборудването по настоящата статия.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

216

Превозни средства
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 308 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 309 500

1 148 058,84

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— придобиването на превозни средства,
— подмяната на превозните средства с най-много изминати километри, но не по-малко от 120 000 километра,
— наема и използването на наетите автомобили,
— поддръжката, поправката, гаража, паркинга, магистралните такси и застраховането на служебните автомобили.
Размерът на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент е изчислен на 39 000
EUR.

ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

230

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

593 000

Резултат от изпълнението за 2019

611 000

504 400,66
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

230

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на:
— 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.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
2 000 EUR.

231

Разходи за финансово обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

11 000

Резултат от изпълнението за 2019

12 000

6 000,—

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.

232

Съдебни разноски и обезщетения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

30 000

Резултат от изпълнението за 2019

30 000

7 426,74

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на, inter alia, 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.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

236

Пощенски такси
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

130 000

Резултат от изпълнението за 2019

130 000

119 000,—

Забележки

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

238

Други административни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

518 000

Резултат от изпълнението за 2019

401 000

1 248 028,43

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),
— разходите 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.

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

ГЛАВА 2 5 — РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

252

Разходи за приеми и представителни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

155 000

Резултат от изпълнението за 2019

145 000

138 187,82
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ГЛАВА 2 5 — РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ (продължение)

252

(продължение)
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.

254

Срещи, конгреси, конференции и посещения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

380 000

Резултат от изпълнението за 2019

380 000

378 995,03

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен главно за покриване на 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, този бюджетен кредит е предназначен и за финансиране на посещенията на групи посетители, които
не са практикуващи юристи, и по-специално на учащи.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

ГЛАВА 2 7 — ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

270

272

Справки, изследвания и проучвания с ограничен характер
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Разходи за документация, библиотека и архивиране
Бюджетни кредити 2021

1 664 000

Бюджетни кредити 2020

1 667 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 554 457,36
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ГЛАВА 2 7 — ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (продължение)

272

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— придобиването на произведения, документи и други публикации, както и за обновяване на наличния фонд,
— дейностите 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,
— дейностите по подвързване и съхраняване на произведенията от библиотечния фонд,
— такси за достъп до външни правни бази данни,
— вноската на Съда на Европейския съюз за разходите за съхранение и опазване на историческите архиви на Съюза в
Европейския университетски институт във Флоренция,
— анализ на съдебните актове и захранване на бази данни.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

274

Създаване и разпространение на информация

2740

Официален вестник

2741

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

97 086,78

Публикации от общ характер
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

300 000

Резултат от изпълнението за 2019

290 000

454 912,35

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за издаване на Годишния доклад на Съда и на други
информационни брошури на Съда на Европейския съюз, които са на разположение на посетителите.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА 2 7 — ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (продължение)

274

(продължение)

2742

Други разходи за информация
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

210 500

Резултат от изпълнението за 2019

185 000

224 047,53

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен 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. Той също така е предназначен да служи за улесняване на организацията на срещи с журналисти, с редактори
на правни списания или с учени от трети държави.
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДЯЛ 3
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА
ГЛАВА 3 7 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 7
371

Специални разходи на Съда на Европейския съюз

3710

Съдебни разноски
Едногодишни бюджетни кредити

3711

52 000

59 000

17 716,20

34,07

Арбитражен комитет, предвиден в член 18 от Договора за
създаване на Европейска общност за атомна енергия
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Статия 3 7 1 — Общо

52 000

59 000

17 716,20

34,07

ГЛАВА 3 7 — ОБЩО

52 000

59 000

17 716,20

34,07

Позиция 3 — Общо

52 000

59 000

17 716,20

34,07
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДЯЛ 3
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

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

371

Специални разходи на Съда на Европейския съюз

3710

Съдебни разноски
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

52 000

Резултат от изпълнението за 2019

59 000

17 716,20

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.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
3711

Арбитражен комитет, предвиден в член 18 от Договора за създаване на Европейска общност за атомна енергия
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

ГЛАВА 10 0

Резултат от
изпълнението за
2019

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 0 — ОБЩО

ГЛАВА 10 1

% 2019/2021
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПЕРСОНАЛ
Раздел IV — Съд на Европейския съюз

Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

5

—

5

—

AD 15

12

3

12

3

AD 14

80 (1)

57 (1)

81 (1)

56 (1)

AD 13

96

—

96

—

AD 12

92 (2)

92

84 (2)

91

AD 11

146

110

91

107

AD 10

149

52

176

51

AD 9

142

15

179

9

AD 8

103

2

112

1

AD 7

109

2

81

1

AD 6

11

—

11

—

AD 5

29

—

38

—

974

333

966

319

AST 11

12

—

12

—

AST 10

15

1

15

1

AST 9

46

—

40

—

AST 8

39

15

45

15

AST 7

70

40

58

38

AST 6

92

36

94

36

AST 5

118

27

126

22

AST 4

65

64

76

59

AST 3

54

39

69

26

AST 2

13

5

13

5

AST 1

2

—

1

—

526

227

549

202

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST
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Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

3

—

3

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

8

—

—

—

AST/SC 2

26

—

34

—

AST/SC 1

—

—

—

—

34

3

34

3

1 534 (3)

563

1 549 (3)

524

Междинен сбор AST/SC
Общо
Всичко Общо

2 097 (4)

2 073 (4)

(1) От които 1 AD 15 в лично качество.
(2) От които 1 AD 14 в лично качество.
(3) Не е включен виртуалният резерв, без заделяне на бюджетни кредити, за длъжностните лица, командировани към членове 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].
(4) Заемането на някои длъжности на половин работен ден може да бъде компенсирано с наемането на други служители, доколкото има освободени по
този ред места от функционална група.
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L 93/1973
СМЕТНА ПАЛАТА

ПРИХОДИ
Вноска от Европейския съюз за финансирането на разходите на Сметната палата за
финансовата 2021 година
Бюджетен ред

Сума

Разходи

153 721 727

Собствени ресурси

–23 233 074
Дължими вноски

130 488 653

Официален вестник на Европейския съюз
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СМЕТНА ПАЛАТА

ПРИХОДИ
ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията

3001

Специални налози върху възнагражденията
Статия 3 0 0 — Общо

12 227 015

11 987 000

11 540 666,82

94,39

2 295 497

2 200 000

2 129 999,26

92,79

14 522 512

14 187 000

13 670 666,08

94,13

8 467 763,61

97,21

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

8 710 562

8 193 000

3011

Прехвърляне или закупуване на пенсионни права от персонала

p.m.

p.m.

0,—

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната
схема

p.m.

p.m.

0,—

Статия 3 0 1 — Общо

8 710 562

8 193 000

8 467 763,61

97,21

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

23 233 074

22 380 000

22 138 429,69

95,29

ГЛАВА 3 1
310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

311

Продажба на друго имущество

p.m.

p.m.

0,—

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо иму
щество — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО
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BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/1975
СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

0,—

Статия 3 2 0 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

Възстановени суми от други институции или органи на
командировъчни разходи — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Приходи от трети страни по отношение на предос
тавянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви
приходи

p.m.

p.m.

235 123,77

Приходи с определено предназначение (доходи от фонда
ции, субсидии, дарения и завещания) — целеви приходи

p.m.

p.m.

21 956,33

Получени застрахователни обезщетения — целеви при
ходи

p.m.

p.m.

0,—

Други приходи от административни дейности — целеви
приходи

p.m.

p.m.

0,—

Други приходи от административни дейности

p.m.

p.m.

5 715,58

p.m.

p.m.

262 795,68

Бюджетен ред

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 2
320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа
— целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други
институции, агенции и органи на Съюза — целеви приходи

321
322

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

ГЛАВА 3 3
330
331
333
338
339

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

Позиция 3 — Общо

23 233 074

22 380 000

22 401 225,37

96,42
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СМЕТНА ПАЛАТА

ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА

300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

12 227 015

Финансова година 2019

11 987 000

11 540 666,82

Правно основание

Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.
Регламент № 422/67/EИО, № 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).

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 (EИО, Евратом, EОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на
членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 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 (OB L 58, 4.3.2016 г., стр. 1).

3001

Специални налози върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

2 295 497

Финансова година 2019

2 200 000

2 129 999,26

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.
Регламент (EИО, Евратом, EОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на
членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 1).
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L 93/1977
СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)

300

(продължение)

3001

(продължение)
Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29 февруари 2016 г. за определяне на възнагражденията на високопоставените
служители на ЕС, заемащи публична длъжност (OB L 58, 4.3.2016 г., стр. 1).
Регламент № 422/67/EИО, № 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).

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

8 710 562

Финансова година 2019

8 193 000

8 467 763,61

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

3011

Прехвърляне или закупуване на пенсионни права от персонала
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

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

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

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

Финансова година 2019

0,—
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СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО

310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходи от продажба на недвижимо имущество, принадлежащо на
институцията.
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание
за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан
първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

311

Продажба на друго имущество
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходи от продажба или частична подмяна на друго имущество,
принадлежащо на институцията.

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

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

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други институции, агенции и органи на Съюза — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—
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СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (продължение)

320

(продължение)

3202

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

321

Възстановени суми от други институции или органи на командировъчни разходи — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

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

322

Приходи от трети страни по отношение на предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

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

ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

330

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

235 123,77

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

ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ (продължение)

331

Приходи с определено предназначение (доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания) — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

21 956,33

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

333

Получени застрахователни обезщетения — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

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

338

Други приходи от административни дейности — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на други вноски и възстановени суми във връзка с административните дейности
на институцията.
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание
за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан
първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

339

Други приходи от административни дейности
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

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

Финансова година 2019

5 715,58
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L 93/1981
СМЕТНА ПАЛАТА

ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ
ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови
сметки

p.m.

p.m.

0,—

Лихви от предварително финансиране

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 4 0
400
401

% 2019/2021

L 93/1982
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СМЕТНА ПАЛАТА

ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ

400

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови сметки
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходи от инвестиции или заеми, банкови и други лихви по сметки на
институцията.

401

Лихви от предварително финансиране
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходи от лихви от предварително финансиране.

0,—
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СМЕТНА ПАЛАТА

РАЗХОДИ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)
Дял
Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението
за 2019

10 703 545

11 751 000

11 004 242,66

114 120 182

111 860 000

106 434 163,35

1

ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА

10

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

12

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

14

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

7 861 000

7 403 000

6 407 113,57

16

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В
ИНСТИТУЦИЯТА

5 601 000

6 315 000

5 707 246,15

138 285 727

137 329 000

129 552 765,73

Позиция 1 — Общо

2

СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

20

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 358 000

3 255 000

3 523 505,07

21

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ:
ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

9 072 000

8 681 000

8 964 264,89

23

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

565 000

563 000

339 228,24

25

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

696 000

696 000

487 172,64

27

ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ
И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

1 745 000

1 713 000

1 447 891,44

Позиция 2 — Общо

15 436 000

14 908 000

14 762 062,28

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ПРОВИЗИИ

p.m.

p.m.

0,—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

153 721 727

152 237 000

Позиция 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

144 314 828,01
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СМЕТНА ПАЛАТА

ДЯЛ 1
ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА
ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 1 0
100

Възнаграждение и други права

1000

Възнаграждение, надбавки и пенсии
Едногодишни бюджетни кредити

1002

102

103

104

106

109

9 145 909

9 218 000

9 101 792,50

99,52

Едногодишни бюджетни кредити

79 818

397 000

203 819,90

255,36

Статия 1 0 0 — Общо

9 225 727

9 615 000

9 305 612,40

100,87

Едногодишни бюджетни кредити

1 107 818

1 766 000

1 456 412,46

131,47

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

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

Временни обезщетения

Пенсии

Командировки
Едногодишни бюджетни кредити

290 000

290 000

198 000,—

68,28

Едногодишни бюджетни кредити

80 000

80 000

44 217,80

55,27

11 004 242,66

102,81

Обучение

Провизии
Едногодишни бюджетни кредити
ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

p.m.
10 703 545

p.m.
11 751 000
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L 93/1985
СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 1 2
120

Възнаграждения и други права

1200

Възнаграждения и надбавки

1202

1204

Едногодишни бюджетни кредити

112 928 182

Едногодишни бюджетни кредити

295 455

351 000

327 627,09

110,89

Едногодишни бюджетни кредити

733 909

753 000

652 213,87

88,87

Статия 1 2 0 — Общо

113 957 546

111 699 000 106 276 175,25

93,26

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и пре
кратяване на служебното правоотношение

Обезщетения при предсрочно прекратяване на слу
жебното правоотношение

1220

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата
Едногодишни бюджетни кредити

162 636

161 000

157 988,10

97,14

157 988,10

97,14

111 860 000 106 434 163,35

93,26

Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение
и специална пенсионна схема за длъжностни лица и срочно
наети служители
Едногодишни бюджетни кредити
Статия 1 2 2 — Общо

129

93,24

Заплащане на извънреден труд

122

1222

110 595 000 105 296 334,29

p.m.
162 636

p.m.
161 000

Провизии
Едногодишни бюджетни кредити
ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

p.m.
114 120 182

p.m.

Официален вестник на Европейския съюз
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L 93/1986

17.3.2021 г.

СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ
ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 1 4
140

Друг персонал и външни лица

1400

Друг персонал
Едногодишни бюджетни кредити

1404

1405

1406

149

4 991 364

4 660 000

4 318 694,44

86,52

Едногодишни бюджетни кредити

2 030 000

1 903 000

1 236 544,71

60,91

Едногодишни бюджетни кредити

175 636

176 000

191 930,60

109,28

Едногодишни бюджетни кредити

664 000

664 000

659 943,82

99,39

Статия 1 4 0 — Общо

7 861 000

7 403 000

6 407 113,57

81,51

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

7 861 000

7 403 000

6 407 113,57

81,51

Едногодишни бюджетни кредити

39 000

40 000

35 432,26

90,85

Едногодишни бюджетни кредити

730 000

730 000

745 517,25

102,13

Статия 1 6 1 — Общо

769 000

770 000

780 949,51

101,55

Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

Други външни услуги

Външни услуги в езиковата област

Провизии
Едногодишни бюджетни кредити

ГЛАВА 1 6
161

Разходи за управление на персонала

1610

Разходи за набиране на персонал

1612

Повишаване на професионалната квалификация

17.3.2021 г.
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L 93/1987
СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)
Статия
Позиция

162

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

2 988 000

3 370 000

2 700 000,—

90,36

27 000

30 000

9 000,—

33,33

Едногодишни бюджетни кредити

94 000

78 000

79 000,—

84,04

Статия 1 6 3 — Общо

121 000

108 000

88 000,—

72,73

Едногодишни бюджетни кредити

118 000

140 000

86 534,71

73,33

Едногодишни бюджетни кредити

140 000

130 000

154 761,93

110,54

1 465 000

1 417 000

1 566 000,—

106,89

380 000

331 000,—

163

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

1630

Социално обслужване
Едногодишни бюджетни кредити
Социални контакти между членовете на персонала и други
социални мерки

165

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в
институцията

1650

Медицинско обслужване

1652

1654

Ресторанти и столово хранене

Многофункционален детски център
Едногодишни бюджетни кредити

1655

% 2019/2021

Командировки
Едногодишни бюджетни кредити

1632

Резултат от
изпълнението за
2019

Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални
права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

Статия 1 6 5 — Общо

1 723 000

2 067 000

2 138 296,64

124,10

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

5 601 000

6 315 000

5 707 246,15

101,90

Позиция 1 — Общо

138 285 727

137 329 000 129 552 765,73

93,68

L 93/1988
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СМЕТНА ПАЛАТА

ДЯЛ 1
ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

100

Възнаграждение и други права

1000

Възнаграждение, надбавки и пенсии
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

9 145 909

Резултат от изпълнението за 2019

9 218 000

9 101 792,50

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за възнаграждения, надбавки и допълнителни
плащания към възнагражденията на членовете на Сметната палата, както и на ефекта от прилагането на корекционните
коефициенти към възнаграждението и частта от възнагражденията, преведени в държава, различна от държавата на
месторабота.
Правно основание
Регламент (EИО, Евратом, EОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на
членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 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 (OB L 58, 4.3.2016 г., стр. 1).

1002

Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

79 818

Резултат от изпълнението за 2019

397 000

203 819,90

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— пътните разноски, дължими на членовете на Сметната палата при встъпването им в длъжност или напускането на
институцията,
— надбавките за настаняване и пренастаняване, дължими на членовете на Сметната палата при встъпването им в
длъжност или напускането на институцията,
— разходите за пренасяне, дължими на членовете на Сметната палата при встъпването им в длъжност или напускането
на институцията.

17.3.2021 г.
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L 93/1989
СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

100

(продължение)

1002

(продължение)
Правно основание
Регламент (EИО, Евратом, EОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на
членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 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 (OB L 58, 4.3.2016 г., стр. 1).

102

Временни обезщетения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 107 818

1 766 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 456 412,46

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на временните обезщетения и семейните надбавки на членовете на
Сметната палата след прекратяването на служебните взаимоотношения.
Правно основание
Регламент (EИО, Евратом, EОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на
членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 1), и по-специално член 8 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 (OB L 58, 4.3.2016 г., стр. 1).

103

Пенсии
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пенсиите за осигурителен стаж и инвалидност на бившите
членове на Сметната палата, както и наследствените пенсии на преживелите съпрузи и сираците на бившите членове на
Сметната палата.

L 93/1990
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СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

103

(продължение)
Правно основание
Регламент (EИО, Евратом, EОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на
членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 1), и по-специално членове 9, 10, 11 и 16 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 (OB L 58, 4.3.2016 г., стр. 1).

104

Командировки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

290 000

Резултат от изпълнението за 2019

290 000

198 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за транспорт, плащанията на командировъчни, както
и допълнителните или извънредните разноски, направени по време на командировка.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Регламент (EИО, Евратом, EОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на
членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 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 (OB L 58, 4.3.2016 г., стр. 1).

106

Обучение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

80 000

Резултат от изпълнението за 2019

80 000

44 217,80

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по участието на членовете на Сметната палата в
езикови курсове или в други курсове за повишаване на професионалната квалификация.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

17.3.2021 г.
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L 93/1991
СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

109

Провизии
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на ефекта от евентуалните актуализации във възнагражденията и
пенсиите.
Този бюджетен кредит е изцяло временен и може да бъде използван само след като бъде прехвърлен по други бюджетни
редове в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент.
Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г. , стр. 1).

ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

Забележки
Към бюджетните кредити, вписани в настоящата глава, е приложено стандартно намаление от 3,1 %.

120

Възнаграждения и други права

1200

Възнаграждения и надбавки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

112 928 182

110 595 000

Резултат от изпълнението за 2019

105 296 334,29

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните плащания на длъжностните лица и срочно
наетите служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание:
— заплати, надбавки и допълнителни плащания, свързани с възнаграждението,
— осигуряване за болест, злополука, професионално заболяване и други разходи за социално осигуряване,
— участие на институцията в общата здравноосигурителна схема,
— други надбавки и безвъзмездни средства,

L 93/1992
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СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

120

(продължение)

1200

(продължение)
— плащане на пътните разноски на длъжностните лица или срочно наетите служители, техните съпрузи или лицата на
тяхна издръжка, от местоработата им до мястото на произхода,
— ефект от прилагането на корекционните коефициенти към възнаграждението и частта от възнагражденията,
преведени в държава, различна от държавата на месторабота,
— осигуряване за безработица за срочно наетите служители, както и плащания, извършвани от институцията в полза
на срочно наети служители за учредяване или запазване на пенсионни права в държавата на произхода им,
— обезщетение при уволнение за длъжностно лице, назначено с изпитателен срок, чието правоотношение е прекратено
на основание очевидно несправяне със служебните задължения,
— обезщетение на срочно нает служител при едностранно прекратяване на неговия договор от страна на институцията,
— обезщетения за работа без прекъсване или на смени или за дежурства на работното място или от дома.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

1202

Заплащане на извънреден труд
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

295 455

Резултат от изпълнението за 2019

351 000

327 627,09

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за заплащането на извънреден труд в съответствие с правното основание.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.

1204

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

733 909

Резултат от изпълнението за 2019

753 000

652 213,87

17.3.2021 г.
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120

(продължение)

1204

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— пътните разноски, дължими на длъжностите лица и срочно наетите служители (включително членовете на
семейството) при встъпване в длъжност, отпътуване или промяна на местоработата,
— надбавките за настаняване/пренастаняване и разходите за пренасяне, дължими на длъжностните лица и срочно
наетите служители, на които се налага промяна на обичайното им местопребиваване при встъпване в длъжност или
при преместване на нова месторабота, както и при окончателно прекратяване на служебното правоотношение,
последвано от установяване в друго населено място,
— дневните, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, които представят доказателства за
необходимостта от промяна на обичайното си местопребиваване при встъпване в длъжност или след преместване на
нова месторабота.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

122

Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

1220

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

162 636

Резултат от изпълнението за 2019

161 000

157 988,10

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетенията, които ще бъдат изплатени на длъжностните
лица в неактивна заетост в резултат от съкращаване на щата на институцията или на длъжностните лица, заемащи
висши ръководни длъжности, пенсионирани в интерес на службата.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 41 и 50 от него и приложение IV към
него.
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122

(продължение)

1222

Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема за длъжностни лица и
срочно наети служители
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— обезщетенията, които ще бъдат изплатени в съответствие с Правилника и други регламенти,
— здравноосигурителните вноски, дължими от работодателя на лицата, получаващи обезщетения,
— ефекта от прилагането на корекционните коефициенти към отделните обезщетения.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 64 и 72 от него.

129

Провизии
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на ефекта от евентуалните актуализации във възнагражденията.
Този бюджетен кредит е изцяло временен и може да бъде използван само след като бъде прехвърлен към други статии
или позиции от настоящата 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.
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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140

Друг персонал и външни лица

1400

Друг персонал
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

4 991 364

Резултат от изпълнението за 2019

4 660 000

4 318 694,44

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи:
— възнагражденията на другите служители, и по-специално на договорно наетите служители, социалноосигу
рителните вноски за сметка на работодателя, както и ефекта от прилагането на корекционните коефициенти към
възнагражденията на тези служители,
— възнагражденията на медицинския персонал, плащани по реда и условията за предоставяне на услуги.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

1404

Обучение в рамките на службата и обмен на персонал
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 030 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 903 000

1 236 544,71

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите относно командироването и временното назначаване в службите на Сметната палата на длъжностни лица
предимно от държавите членки или от други държави, както и на други експерти, или разходите във връзка с
краткосрочни консултации,
— възстановяването на допълнителните разходи, поети от длъжностните лица на Съюза вследствие на обмена,
— разходите за провеждане на обучение в службите на Сметната палата.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

1405

Други външни услуги
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

175 636

Резултат от изпълнението за 2019

176 000

191 930,60
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140

(продължение)

1405

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наемането на временен персонал, с изключение на временно
наетите писмени преводачи.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

1406

Външни услуги в езиковата област
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

664 000

Резултат от изпълнението за 2019

664 000

659 943,82

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите относно решенията, взети от Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи (IСTI),
насочени към насърчаване на междуинституционалното сътрудничество в езиковата област,
— хонорарите, социалноосигурителните вноски, пътните разноски и надбавките за престой на конферентните
преводачи на свободна практика и другите конферентни преводачи на непостоянна работа,
— целевите разходи за услугите на писмените преводачи на свободна практика или на временна работа и другите
дейности, възложени от служба „Писмени преводи“ на външни изпълнители.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

149

Провизии
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на ефекта от евентуалните актуализации във възнагражденията.
Този бюджетен кредит е изцяло временен и може да бъде използван само след като бъде прехвърлен към други статии
или позиции от настоящата глава в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент.
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149

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 65 и 65а от него и приложение XI към
него.
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

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

161

Разходи за управление на персонала

1610

Разходи за набиране на персонал
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

39 000

Резултат от изпълнението за 2019

40 000

35 432,26

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на
— разходите за оповестяване на процедурите, известяване на кандидатите, както и разходите, свързани с пътуванията
на кандидатите, и
— разходите за медицинския преглед на кандидатите.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

1612

Повишаване на професионалната квалификация
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

730 000

Резултат от изпълнението за 2019

730 000

745 517,25

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на организирането на междуинституционално ниво на курсове за
повишаване на професионалната квалификация, включително езикови курсове, на семинари в областта на финансовото
управление и финансовия контрол, както и на разходите за участие в подобни семинари.

L 93/1998

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

СМЕТНА ПАЛАТА

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

161

(продължение)

1612

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване също така на една част от разходите за вноски за някои
професионални организации, чиято дейност е от значение за Сметната палата.
Той покрива също така закупуването на дидактически и технически пособия, предназначени за обучението на
персонала.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

162

Командировки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 988 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 370 000

2 700 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за транспорт, включително допълнителните разноски
за издаване на билети и резервации, плащане на дневни, както и допълнителни или извънредни разноски, свързани с
командировките на постоянно наетия персонал на Сметната палата, както и на националните експерти или
длъжностните лица, командировани в службите на Сметната палата, и на стажантите.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

163

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

1630

Социално обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

27 000

Резултат от изпълнението за 2019

30 000

9 000,—
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163

(продължение)

1630

(продължение)
Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на мерките за подпомагане на длъжностните лица и служителите в
особено затруднено положение.

Като част от политиката за подпомагане на лицата с увреждания този бюджетен кредит е предназначен също така за
следните лица:
— длъжностни лица и срочно наети служители в активна заетост,
— съпрузи на длъжностни лица и срочно наети служители в активна заетост,
— 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 на пребиваване или произход, на признатите за необходими разходи
от немедицинско естество, които са свързани с увреждането и са надлежно оправдани.
Правно основание

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

1632

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

94 000

Резултат от изпълнението за 2019

78 000

79 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за:
— поощряване и финансово подпомагане на всяка инициатива, насочена към насърчаване на социалните контакти
между служителите от различни националности, например субсидиране на клубове, спортни и културни центрове
за персонала,
— покриване на други мерки за подпомагане и финансиране в полза на служителите и техните семейства.

Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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165

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1650

Медицинско обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

118 000

Резултат от изпълнението за 2019

140 000

86 534,71

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с годишния медицински преглед на всички
длъжностни лица, включително анализите и медицинските изследвания, необходими в рамките на този преглед.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

1652

Ресторанти и столово хранене
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

140 000

Резултат от изпълнението за 2019

130 000

154 761,93

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за функциониране на ресторантите и кафенетата.
Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на разходите по преобразуването и подновяването на
оборудването, инсталирано в ресторанта и кафенетата, с оглед спазване на действащите национални норми в областта
на хигиената и безопасността.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

1654

Многофункционален детски център
Бюджетни кредити 2021

1 465 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

1 417 000

1 566 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на участието на Сметната палата в разходите за детския център и
учебния център в Люксембург.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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165

(продължение)

1655

Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната
палата
Бюджетни кредити 2021

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

380 000

331 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, поети по силата на споразуменията за предоставяне
на услуги, сключени между Комисията (РМО) и Сметната палата.
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L 93/2002

17.3.2021 г.

СМЕТНА ПАЛАТА

ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 0
200

Сгради

2000

Наеми
Едногодишни бюджетни кредити

2001

2005

2007

p.m.

p.m.

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Оборудване на помещения
220 000

220 000

365 518,—

166,14

Едногодишни бюджетни кредити

210 000

210 000

47 562,18

22,65

Статия 2 0 0 — Общо

530 000

530 000

498 193,26

94

Едногодишни бюджетни кредити

1 670 000

1 571 000

1 879 500,—

112,54

Едногодишни бюджетни кредити

850 000

850 000

804 000,—

94,59

Едногодишни бюджетни кредити

168 000

168 000

265 000,—

157,74

Едногодишни бюджетни кредити

100 000

96 000

41 657,34

41,66

Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в
областта на недвижимата собственост

Разходи, свързани със сградите

2022

Почистване и поддръжка

2026

2028

85,11

Строителство на сгради

202

2024

85 113,08

Придобиване на недвижими имоти

Едногодишни бюджетни кредити
2008

100 000

Дългосрочен договор за наем/покупка
Едногодишни бюджетни кредити

2003

100 000

Потребление на енергия

Охрана и наблюдение на сградите

Застраховки

17.3.2021 г.
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L 93/2003
СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (продължение)
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

202

(продължение)

2029

Други разходи, свързани със сградите

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

Едногодишни бюджетни кредити

40 000

40 000

35 154,47

87,89

Статия 2 0 2 — Общо

2 828 000

2 725 000

3 025 311,81

106,98

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

3 358 000

3 255 000

3 523 505,07

104,93

2 378 000

2 378 000

2 319 000,—

97,52

Едногодишни бюджетни кредити

5 483 000

5 000 000

5 486 999,45

100,07

Едногодишни бюджетни кредити

310 000

340 000

279 000,—

90

Статия 2 1 0 — Общо

8 171 000

7 718 000

8 084 999,45

98,95

Едногодишни бюджетни кредити

100 000

100 000

129 755,69

129,76

Едногодишни бюджетни кредити

314 000

300 000

277 764,31

88,46

Едногодишни бюджетни кредити

487 000

563 000

471 745,44

96,87

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

9 072 000

8 681 000

8 964 264,89

98,81

ГЛАВА 2 1
210

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

2100

Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни
продукти
Едногодишни бюджетни кредити

2102

2103

212

214

216

Външни услуги за използване, разработване и обслужване на
софтуерни продукти и системи

Телекомуникации

Обзавеждане

Техническо оборудване и инсталации

Превозни средства

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/2004

17.3.2021 г.

СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 2 5 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 3
230

Хартия, канцеларски материали и различни консума
тиви
Едногодишни бюджетни кредити

231

55 000

80 000

49 920,30

90,76

13 000

15 000

7 936,10

61,05

200 000

200 000

19 172,80

9,59

17 000

20 000

7 487,28

44,04

Едногодишни бюджетни кредити

280 000

248 000

254 711,76

90,97

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

565 000

563 000

339 228,24

60,04

Едногодишни бюджетни кредити

213 000

213 000

154 639,71

72,60

141 000

141 000

70 566,93

50,05

17 000

17 000

16 966,—

99,80

Едногодишни бюджетни кредити

325 000

325 000

245 000,—

75,38

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

696 000

696 000

487 172,64

70

Разходи за финансово обслужване
Едногодишни бюджетни кредити

232

Съдебни разноски и обезщетения
Едногодишни бюджетни кредити

236

Пощенски такси и разходи за доставка
Едногодишни бюджетни кредити

238

Други административни разходи

ГЛАВА 2 5
252

254

Представителни разходи

Заседания, конгреси и конференции
Едногодишни бюджетни кредити

256

Разходи за разпространяване на информация и участие в
обществени мероприятия
Едногодишни бюджетни кредити

257

Обща служба: устни преводи и конференции

17.3.2021 г.
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L 93/2005
СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 2 7 — ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 7
270

Консултации, проучвания и проверки с ограничен
характер; одит на агенциите и другите органи на Съюза

2700

Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер
Едногодишни бюджетни кредити

2701

Статия 2 7 0 — Общо

463 772,—

87,50

p.m.

p.m.

530 000

513 000

463 772,—

87,50

440 000

425 000

440 000,—

100

Разходи за документация, библиотека и архивиране
Едногодишни бюджетни кредити

274

Производство и разпространение

2740

Официален вестник
Едногодишни бюджетни кредити

2741

513 000

Одит на агенциите и другите органи на Съюза
Едногодишни бюджетни кредити

272

530 000

p.m.

p.m.

18 917,45

Публикации от общ характер
Едногодишни бюджетни кредити

775 000

775 000

525 201,99

67,77

Статия 2 7 4 — Общо

775 000

775 000

544 119,44

70,21

ГЛАВА 2 7 — ОБЩО

1 745 000

1 713 000

1 447 891,44

82,97

Позиция 2 — Общо

15 436 000

14 908 000

14 762 062,28

95,63

L 93/2006

Официален вестник на Европейския съюз
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17.3.2021 г.

СМЕТНА ПАЛАТА

ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

200

Сгради

2000

Наеми
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

100 000

Резултат от изпълнението за 2019

100 000

85 113,08

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наемите в Люксембург.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2001

Дългосрочен договор за наем/покупка
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноските за дългосрочен наем и други сходни разходи, дължими
от институцията по силата на договори за наем/покупка.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2003

Придобиване на недвижими имоти
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране чрез годишни вноски на разширяването на сградата на Сметната
палата в Люксембург (Киршберг).

2005

Строителство на сгради
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

17.3.2021 г.
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L 93/2007
СМЕТНА ПАЛАТА

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

200

(продължение)

2005

(продължение)
Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на бюджетни кредити за построяване на сгради.

2007

Оборудване на помещения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

220 000

Резултат от изпълнението за 2019

220 000

365 518,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— различни дейности по оборудването, и по-специално боядисването, поставянето на разделящи стени, пердета,
кабели, тапицерия, подова настилка, изкуствени тавани и съответното техническо обзавеждане,
— разходите, свързани с дейности в резултат на изследвания и техническа помощ във връзка с големите проекти в
областта на недвижимата собственост.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2008

Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

210 000

Резултат от изпълнението за 2019

210 000

47 562,18

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с изследвания и техническа помощ във
връзка със сгради.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

202

Разходи, свързани със сградите

2022

Почистване и поддръжка
Бюджетни кредити 2021

1 670 000

Бюджетни кредити 2020

1 571 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 879 500,—

L 93/2008

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

СМЕТНА ПАЛАТА

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

202

(продължение)

2022

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за почистване и поддръжка на помещенията, асансьорите, централното отопление, климатичната
инсталация, електрическите инсталации, както и за съответните подмени и ремонти,
— закупуването на препарати за поддръжка, измиване, изпиране, сухо химическо почистване, както и на всички
необходими за поддръжката принадлежности.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2024

Потребление на енергия
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

850 000

Резултат от изпълнението за 2019

850 000

804 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за потребление на вода, газ, електричество и
отопление.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2026

Охрана и наблюдение на сградите
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

168 000

Резултат от изпълнението за 2019

168 000

265 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на различни разходи във връзка с охраната на сградите, и
по-специално договорите за наблюдение на сградите и закупуването и поддръжката на оборудване срещу пожар и
екипировка на служителите от охраната.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2028

Застраховки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

100 000

Резултат от изпълнението за 2019

96 000

41 657,34

17.3.2021 г.
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L 93/2009
СМЕТНА ПАЛАТА

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

202

(продължение)

2028

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на премиите, предвидени в застрахователните полици за сградите,
заети от институцията, включително за движимите вещи и произведенията на изкуството.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2029

Други разходи, свързани със сградите
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

40 000

Резултат от изпълнението за 2019

40 000

35 154,47

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на другите текущи разходи, свързани със сградите, които не са
специално предвидени в тази глава, а именно канализацията, събирането на отпадъците, таксите за уличната
поддръжка и инвентара за сигнализация.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

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

210

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

2100

Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти
Бюджетни кредити 2021

2 378 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

2 378 000

2 319 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните оперативни разходи:
— покупка, наем и поддръжка на хардуер и софтуерни продукти, както и всички принадлежности и цялата
документация,
— поставяне на компютърни кабели.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

L 93/2010

Официален вестник на Европейския съюз
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17.3.2021 г.

СМЕТНА ПАЛАТА

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

210

(продължение)

2102

Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

5 483 000

Резултат от изпълнението за 2019

5 000 000

5 486 999,45

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външен персонал и дейностите, извършвани от
външни изпълнители, включително служба „компютърна поддръжка“ (helpdesk).

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

2103

Телекомуникации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

310 000

Резултат от изпълнението за 2019

340 000

279 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи, свързани с телекомуникациите, като
абонаментни такси, телефонни постове, разходи за комуникации, такси за поддръжка, закупуване, подновяване, ремонт
и поддръжка на телефонните инсталации и телефонното оборудване.

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

212

Обзавеждане
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

100 000

Резултат от изпълнението за 2019

100 000

129 755,69

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване или наемане на допълнително
обзавеждане, неговата поддръжка или поправка, както и подмяната на остарялото или повредено обзавеждане.

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

17.3.2021 г.
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L 93/2011
СМЕТНА ПАЛАТА

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

214

Техническо оборудване и инсталации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

314 000

Резултат от изпълнението за 2019

300 000

277 764,31

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване, подмяна, наемане, поддръжка и
поправка на технически материали.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

216

Превозни средства
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

487 000

Резултат от изпълнението за 2019

563 000

471 745,44

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по придобиването или наемането на превозни
средства, както и текущите разходи по тяхното ползване.
Бюджетният кредит се използва и за покриване на вноските за мобилност.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

230

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

55 000

Резултат от изпълнението за 2019

80 000

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за хартия и канцеларски материали.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

49 920,30

L 93/2012

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

231

Разходи за финансово обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

13 000

Резултат от изпълнението за 2019

15 000

7 936,10

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови такси, курсови разлики и други финансови разходи.

232

Съдебни разноски и обезщетения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

200 000

Резултат от изпълнението за 2019

200 000

19 172,80

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите и хонорарите, които Сметната палата евентуално
може да дължи.
Той е предназначен и за покриване на обезщетенията за вреди, които Сметната палата следва да изплати въз основа на
съдебно решение.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

236

Пощенски такси и разходи за доставка
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

17 000

Резултат от изпълнението за 2019

20 000

7 487,28

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разноски, обработка и изпращане от пощенски или
куриерски служби.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

238

Други административни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

280 000

Резултат от изпълнението за 2019

248 000

254 711,76
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L 93/2013
СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

238

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите по застраховане на багажа на служителите в командировка,
— разходите за покупката на служебни униформи за разпоредители и шофьори, както и на други работни униформи,
— разходите за разхладителни напитки и закуски, сервирани по време на вътрешни заседания,
— разходите по пренасянето и преместването на оборудване и обзавеждане,
— другите разходи, които не са специално предвидени по-горе, както и съответните разходи за материали за
поддръжка и поправка,
— незначителните разходи,
— дейности по EMAS, включително популяризиране, и системата за компенсиране на въглеродните емисии на
Сметната палата.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

ГЛАВА 2 5 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

252

Представителни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

213 000

Резултат от изпълнението за 2019

213 000

154 639,71

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани със задължения, възложени на Сметната
палата във връзка с представителни дейности.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

254

Заседания, конгреси и конференции
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

141 000

Резултат от изпълнението за 2019

141 000

70 566,93

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътни и разходи за престой и допълнителните разноски на
експертите, свикани в работни групи и групи за проучване, както и разходите, свързани с провеждането на тези
заседания, доколкото те не са осигурени от съществуващата инфраструктура.

L 93/2014
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СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 2 5 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ (продължение)

254

(продължение)
Той е предназначен и за покриване на различни разходи, свързани с организацията и участието в конференции,
конгреси и заседания и разходите, свързани с други вътрешни събития.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

256

Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

17 000

Резултат от изпълнението за 2019

17 000

16 966,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за организирането на дни за запознаване с дейността
на Сметната палата, на вниманието на университетски преподаватели, редактори на специализирани списания и други
квалифицирани посетители от държавите членки. Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на
различните разходи във връзка с информационната и комуникационната политика на Сметната палата.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

257

Обща служба: устни преводи и конференции
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

325 000

Резултат от изпълнението за 2019

325 000

245 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащането на услугите за устен превод.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

ГЛАВА 2 7 — ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

270

Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер; одит на агенциите и другите органи на
Съюза

2700

Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

530 000

Резултат от изпълнението за 2019

513 000

463 772,—
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L 93/2015
СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 2 7 — ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (продължение)

270

(продължение)

2700

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за провеждането на проучвания, поверени на външни експерти, квалифицирани в
одита, но също така и в области от административно естество.
В рамките на тези проверки на Сметната палата се налага да прибягва до технически анализи и проучвания (например в
областта на химията, физиката и статистиката), които се възлагат на външни експерти.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване също така и на разходите за одит на отчетите на Сметната палата,
извършен от независим одитор .
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2701

Одит на агенциите и другите органи на Съюза
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с одит на агенциите и другите органи на
Съюза, по силата на член 287, параграф 1 от ДФЕС и член 70, параграфи 6 и 7 от Финансовия регламент.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

272

Разходи за документация, библиотека и архивиране
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

440 000

Резултат от изпълнението за 2019

425 000

440 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за закупуване на печатни произведения, документи и други непериодични публикации, както и за
актуализирането на съществуващите издания,
— оборудването с материали, адаптирани за специфичните нужди на библиотеката,
— разходите за абонамент за вестници, периодични издания и различни бюлетини,

L 93/2016
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СМЕТНА ПАЛАТА

ГЛАВА 2 7 — ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (продължение)

272

(продължение)
— разходите за абониране за новинарски агенции или външни бази данни с информация,
— разходите за достъп до някои външни бази данни,
— разходите по подвързване и съхраняване на библиотечния фонд,
— разходите по обработването на архивните фондове и закупуването на архивни фондове за замяна.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

274

Производство и разпространение

2740

Официален вестник
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

18 917,45

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за публикации на Сметната палата в Официален
вестник на Европейския съюз.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
2741

Публикации от общ характер
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

775 000

Резултат от изпълнението за 2019

775 000

525 201,99

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за:
— покриване на разходите за публикуване и разпространение на докладите и становищата, приети от Сметната палата
по силата на член 287, параграф 4, втора алинея и член 325, параграф 4 от ДФЕС,
— разходите за комуникация във връзка с одитната и другата дейност на Сметната палата (по-специално интернет сайт,
аудио-визуални материали, документи), включително разходите за връзки с пресата и други заинтересовани страни.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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L 93/2017
СМЕТНА ПАЛАТА

ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

ГЛАВА 10 0

Резултат от
изпълнението за
2019

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 0 — ОБЩО

ГЛАВА 10 1

% 2019/2021
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СМЕТНА ПАЛАТА

ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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СМЕТНА ПАЛАТА

ПЕРСОНАЛ
Раздел V — Сметна палата

Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Без категория

—

1

—

1

AD 16

—

—

—

—

AD 15

11

—

11

—

AD 14

40 (1)

31

40 (1)

31

AD 13

37 (2)

2

37 (2)

2

AD 12

66

6

66

6

AD 11

48

33

48

33

AD 10

55 (3)

2

39

2

AD 9

110 (3)

—

112

—

AD 8

60 (3)

2

69

2

AD 7

54 (3) (4)

6

59

6

AD 6

43

1

43

1

AD 5

23 (3) (4)

1

22

1

547

84

546

84

AST 11

4 (4)

1

4

1

AST 10

6

—

6

—

AST 9

22

1

22

1

AST 8

14 (4)

1

14

1

AST 7

18 (4)

26

18

26

AST 6

33 (4)

—

27

—

AST 5

31 (3) (4)

5

36

5

AST 4

7 (3) (4)

16

7

16

AST 3

6 (3)

—

6

—

AST 2

(3)

—

2

—

AST 1

—

—

—

—

141

50

142

50

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

L 93/2020

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

СМЕТНА ПАЛАТА

Категория и степен

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AST/SC 6

—

9

—

9

AST/SC 5

—

2

—

2

AST/SC 4

—

12

—

12

AST/SC 3

—

4 (4)

—

4

AST/SC 2

2

1

2

1

AST/SC 1

—

—

—

—

2

28

2

28

690 (5)

163 (6)

690 (5)

163 (6)

Общо
Всичко Общо
()
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

2020

Постоянни длъжности

Междинен сбор AST/SC

1

2021

853

853

От които една щатна бройка AD 15 по лични заслуги.
От които една щатна бройка AD 14 по лични заслуги.
Трансформация на длъжности в по-висока степен и в друга категория (2021 г.).
Трансформация на щатни бройки (2020 г.).
Без включване на евентуален резерв, без отпускане на бюджетни кредити за командированите служители в кабинетите.
Действителната степен, при която се заемат щатните бройки, предоставени на кабинетите, ще се подчинява на критериите за определяне на степени,
посочени в Решение № 56/2019 на Европейската сметна палата.
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РАЗДЕЛ VI
ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

L 93/2021
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ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

ПРИХОДИ
Вноска от Европейския съюз за финансирането на разходите на Европейския
икономически и социален комитет за финансовата 2021 година
Бюджетен ред

Сума

Разходи

150 524 938

Собствени ресурси

–12 762 637
Дължими вноски

137 762 301
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ПРИХОДИ
ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията

5 637 804

5 614 334

5 466 823,—

96,97

3001

Специални налози върху възнагражденията

1 113 022

1 108 828

1 079 267,—

96,97

6 750 826

6 723 162

6 546 090,—

96,97

5 685 193,—

94,57

Статия 3 0 0 — Общо

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

6 011 811

5 780 259

3011

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

p.m.

p.m.

283 198,—

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната
схема

p.m.

p.m.

0,—

Статия 3 0 1 — Общо

6 011 811

5 780 259

5 968 391,—

99,28

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

12 762 637

12 503 421

12 514 481,—

98,06

ГЛАВА 3 1
310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

311

Продажба на друго имущество

p.m.

p.m.

0,—

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо иму
щество — целеви приходи

p.m.

p.m.

1 570 064,—

p.m.

p.m.

1 570 064,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО
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ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

2 254 083,—

Статия 3 2 0 — Общо

p.m.

p.m.

2 254 083,—

Възстановени суми от други институции или органи на
командировъчни разходи — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Приходи от трети страни по отношение на предос
тавянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

2 254 083,—

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви
приходи

p.m.

p.m.

153 500,—

Приходи с определено предназначение (доходи от фонда
ции, субсидии, дарения и завещания) — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Получени застрахователни обезщетения — целеви при
ходи

p.m.

p.m.

0,—

Други приходи от административни дейности — целеви
приходи

p.m.

p.m.

203 340,—

Други приходи от административни дейности

p.m.

p.m.

7 304,—

p.m.

p.m.

364 144,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 2
320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа
— целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други
институции, агенции и органи на Съюза — целеви приходи

321
322

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

ГЛАВА 3 3
330
331
333
338
339

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

Позиция 3 — Общо

12 762 637

12 503 421

16 702 772,—

130,87
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ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА

300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

5 637 804

Финансова година 2019

5 614 334

5 466 823,—

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. относно определяне на условията и
процедурата за данъчно облагане в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

3001

Специални налози върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

1 113 022

Финансова година 2019

1 108 828

1 079 267,—

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

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

6 011 811

Финансова година 2019

5 780 259

5 685 193,—

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

3011

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

283 198,—
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ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)

301

(продължение)

3011

(продължение)
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.

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО

310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходи от продажба на недвижимо имущество, принадлежащо на
институцията.
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание
за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан
първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

311

Продажба на друго имущество
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Tази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажба или частична подмяна на друго имущество,
принадлежащо на институцията.

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

1 570 064,—
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ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО (продължение)

312

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

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други институции, агенции и органи на Съюза — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

2 254 083,—

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

321

Възстановени суми от други институции или органи на командировъчни разходи — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

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

322

Приходи от трети страни по отношение на предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—
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ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (продължение)

322

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

ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

330

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

153 500,—

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

331

Приходи с определено предназначение (доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания) — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

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

333

Получени застрахователни обезщетения — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание
за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан
първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.
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ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ (продължение)

338

Други приходи от административни дейности — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

203 340,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на други вноски и възстановени суми във връзка с административната дейност
на институцията.
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 редове, по които е записан първоначалният
разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

339

Други приходи от административни дейности
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на други приходи, произтичащи от административни дейности.

7 304,—
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ
ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 4 0
400

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови
сметки

% 2019/2021
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ

400

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови сметки
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—
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РАЗХОДИ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)
Дял
Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението
за 2019

1

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

10

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА И ДЕЛЕГАТИ

22 055 555

21 332 356

20 946 893,87

12

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

73 746 086

73 073 401

69 276 508,27

14

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

5 378 615

5 411 129

4 569 188,29

16

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В
ИНСТИТУЦИЯТА

1 986 601

2 008 835

1 785 014,15

103 166 857

101 825 721

96 577 604,58

28 421 035

22 801 152

23 094 385,68

8 211 904

7 498 439

7 033 181,25

605 792

551 152

365 062,96

Позиция 1 — Общо

2

СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

20

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

21

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ:
ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

23

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

25

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

8 331 374

8 110 011

7 293 124,38

26

КОМУНИКАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ПРИДОБИВАНЕ НА
ДОКУМЕНТАЦИЯ

1 787 976

1 752 918

1 560 076,88

47 358 081

40 713 672

39 345 831,15

Позиция 2 — Общо

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ПРОВИЗИИ

p.m.

p.m.

0,—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

10 2

РЕЗЕРВ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ПРИДОБИВАНЕТО НА СГРАДИ

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

150 524 938

142 539 393

Позиция 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

135 923 435,73
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ДЯЛ 1
ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА
ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА И ДЕЛЕГАТИ
ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 1 0
100

Специални надбавки и плащания

1000

Специални надбавки и плащания
Едногодишни бюджетни кредити

1004

449 320

149 320

81 500,—

18,14

21 006 981

20 595 079

20 365 977,—

96,95

Едногодишни бюджетни кредити

521 176

510 957

452 910,—

86,90

Статия 1 0 0 — Общо

21 977 477

21 255 356

20 900 387,—

95,10

Едногодишни бюджетни кредити

78 078

77 000

46 506,87

59,56

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

22 055 555

21 332 356

20 946 893,87

94,97

Едногодишни бюджетни кредити

73 037 963

72 380 869

68 659 644,42

94,01

Едногодишни бюджетни кредити

19 534

19 787

10 083,56

51,62

Едногодишни бюджетни кредити

415 107

415 519

384 548,86

92,64

Статия 1 2 0 — Общо

73 472 604

72 816 175

69 054 276,84

93,99

Пътни и дневни надбавки, участие в заседания и свързани
разходи
Едногодишни бюджетни кредити

1008

105

Пътни и дневни надбавки, участие в заседания и свързани
разходи на делегатите на Консултативната комисия по индус
триални промени

Повишаване на професионалната квалификация, езикови
и други курсове

ГЛАВА 1 2
120

Възнаграждения и други права

1200

Възнаграждения и надбавки

1202

1204

Заплащане на извънреден труд

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и пре
кратяване на служебното правоотношение
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)
ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

122

Обезщетения при предсрочно прекратяване на слу
жебното правоотношение

1220

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес
на службата
Едногодишни бюджетни кредити

1222

257 226

% 2019/2021

222 231,43

81,26

222 231,43

81,26

Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение
и специална пенсионна схема за длъжностни лица и срочно
наети служители
Едногодишни бюджетни кредити
Статия 1 2 2 — Общо

129

273 482

Резултат от
изпълнението за
2019

p.m.
273 482

p.m.
257 226

Провизии
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

73 746 086

73 073 401

69 276 508,27

93,94

Едногодишни бюджетни кредити

2 576 430

2 556 480

2 431 967,53

94,39

776 256

761 581

676 388,56

87,13

Едногодишни бюджетни кредити

60 069

59 360

19 105,20

31,81

Статия 1 4 0 — Общо

3 412 755

3 377 421

3 127 461,29

91,64

ГЛАВА 1 4
140

Друг персонал и външен персонал

1400

Друг персонал

1404

Стажове при дипломиране, безвъзмездни средства и обмен на
длъжностни лица
Едногодишни бюджетни кредити

1408

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и пре
кратяване на служебното правоотношение
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ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ (продължение)
ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

142

Външни услуги

1420

Допълнителни услуги за служба <1<Преводи<1<
Едногодишни бюджетни кредити

1422

149

% 2019/2021

1 200 000

1 200 000

830 000,—

69,17

696 750

731 708

531 708,—

76,31

Едногодишни бюджетни кредити

69 110

102 000

80 019,—

115,78

Статия 1 4 2 — Общо

1 965 860

2 033 708

1 441 727,—

73,34

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

5 378 615

5 411 129

4 569 188,29

84,95

Едногодишни бюджетни кредити

40 661

40 100

24 750,—

60,87

Едногодишни бюджетни кредити

554 466

546 811

516 669,71

93,18

Статия 1 6 1 — Общо

595 127

586 911

541 419,71

90,98

Едногодишни бюджетни кредити

378 974

412 924

423 500,—

111,75

55 000

50 000

16 600,—

30,18

187 500

175 000

156 516,44

83,48

Експертни съвети във връзка със законодателната дейност
Едногодишни бюджетни кредити

1424

Резултат от
изпълнението за
2019

Междуинституционално сътрудничество и външни услуги в
областта на управлението на човешките ресурси

Провизии
Едногодишни бюджетни кредити

ГЛАВА 1 6
161

Разходи за управление на персонала

1610

Разходи за набиране на персонал

1612

162

Повишаване на професионалната квалификация

Командировки

163

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в
институцията

1630

Социално обслужване
Едногодишни бюджетни кредити

1632

Социални контакти между членовете на персонала и други
социални мерки
Едногодишни бюджетни кредити
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ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

163

(продължение)

1634

Медицинско обслужване
Едногодишни бюджетни кредити

1636

122 000

% 2019/2021

111 400,—

85,69

Ресторанти и столово хранене
Едногодишни бюджетни кредити

1638

130 000

Резултат от
изпълнението за
2019

p.m.

p.m.

Детска градина и одобрени детски ясли
Едногодишни бюджетни кредити

640 000

662 000

535 578,—

83,68

Статия 1 6 3 — Общо

1 012 500

1 009 000

820 094,44

81

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Статия 1 6 4 — Общо

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

1 986 601

2 008 835

1 785 014,15

89,85

Позиция 1 — Общо

103 166 857

101 825 721

96 577 604,58

93,61

164

Финансова подкрепа за акредитирани Европейски
училища

1640

Финансова подкрепа за акредитирани Европейски училища от
тип 2
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ДЯЛ 1
ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА И ДЕЛЕГАТИ

100

Специални надбавки и плащания

1000

Специални надбавки и плащания
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

449 320

Резултат от изпълнението за 2019

149 320

81 500,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавките и плащанията за членовете на Европейския
икономически и социален комитет, включително представителните надбавки, предоставяни на председателя и
заместник-председателите на Комитета, и други надбавки. Този бюджетен кредит е предназначен също и за покриване
на застрахователни премии, включително по застраховки за заболяване, злополука и помощ при пътуване, както и
разрешения за преминаване, такси за управление за пътническата агенция, дейности, свързани с медицинска
профилактика, и конкретни мерки за членове с увреждания на Европейския икономически и социален комитет,
делегати от Консултативната комисия по индустриални промени, съответните им заместници и експерти на Комитета.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

1004

Пътни и дневни надбавки, участие в заседания и свързани разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

21 006 981

Резултат от изпълнението за 2019

20 595 079

20 365 977,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията на членовете на Европейския икономически и
социален комитет и на техните заместници, извършвани в съответствие с действащите разпоредби относно изплащането
на транспортни разноски и пътни надбавки и надбавки за заседания.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

1008

Пътни и дневни надбавки, участие в заседания и свързани разходи на делегатите на Консултативната комисия по
индустриални промени
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

521 176

Резултат от изпълнението за 2019

510 957

452 910,—
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА И ДЕЛЕГАТИ (продължение)

100

(продължение)

1008

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията на делегатите на Консултативната комисия по
индустриални промени (ССМI) и на техните заместници, извършвани в съответствие с действащите разпоредби относно
изплащане на транспортни разноски и пътни надбавки и надбавки за заседания.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

105

Повишаване на професионалната квалификация, езикови и други курсове
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

78 078

Резултат от изпълнението за 2019

77 000

46 506,87

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

ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

Забележки
Към бюджетните кредити, вписани в тази глава, е приложено общо определено намаление от 4,5 %.

120

Възнаграждения и други права

1200

Възнаграждения и надбавки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

73 037 963

72 380 869

Резултат от изпълнението за 2019

68 659 644,42

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните плащания на длъжностните лица и срочно
наетите служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание:
— възнаграждения, надбавки и плащания към възнагражденията,
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

120

(продължение)

1200

(продължение)
— здравно осигуряване, осигуряване за злополука, професионално заболяване и други разходи за социално
осигуряване,
— вноските на институцията към общата здравноосигурителна схема,
— фиксирани надбавки за извънреден труд,
— другите допълнителни плащания и надбавки, включително плащания за отпуск за отглеждане на дете или отпуск по
семейни причини,
— плащане на пътните разноски на длъжностните лица или срочно наетите служители, техните съпрузи или лицата на
тяхна издръжка от местоработата им до мястото на произход,
— отражение на корекционните коефициенти, приложими към възнаграждението и частта от възнагражденията,
преведени в страна, различна от страната на месторабота,
— осигуряване за безработица за срочно наетите служители, както и плащания, извършвани от институцията в полза
на срочно наети служители за учредяване или запазване на пенсионни права в страната на произхода им,
— обезщетение при уволнение за длъжностно лице, назначено със срок за изпитване, чието правоотношение е
прекратено, тъй като работата му е очевидно незадоволителна,
— обезщетение на срочно нает служител при прекратяване на неговия договор от страна на институцията,
— последици от актуализацията на възнагражденията през годината.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1202

Заплащане на извънреден труд
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

19 534

Резултат от изпълнението за 2019

19 787

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за заплащане на извънреден труд в съответствие с правното основание.
Той има за цел и да покрие последиците от актуализацията на възнагражденията през годината.

10 083,56
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

120

(продължение)

1202

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1204

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

415 107

Резултат от изпълнението за 2019

415 519

384 548,86

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— пътните разноски, направени от длъжностите лица и срочно наетите служители (включително членовете на техните
семейства) при встъпване или напускане на длъжност или преместване на друга месторабота,
— надбавките за настаняване/пренастаняване и разноските по пренасяне, направени от длъжностните лица и срочно
наетите служители, на които се налага промяна на обичайното им местопребиваване при встъпване в длъжност или
при преместване на нова месторабота, както и при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и
установяване другаде,
— дневните надбавки, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители, които представят доказателства
за наложила се промяна на обичайното им местопребиваване поради встъпване в длъжност или след преместване на
нова месторабота,
— последиците от актуализацията на възнагражденията през годината.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

122

Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

1220

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

273 482

Резултат от изпълнението за 2019

257 226

222 231,43
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

122

(продължение)

1220

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетенията, изплащани на длъжностни лица в неактивна
заетост в резултат на съкращаване на щата на институцията, на длъжностни лица в отпуск в интерес на службата или
на длъжностни лица, заемащи висши ръководни длъжности, пенсионирани в интерес на службата.
Тези бюджетни кредити покриват и вноската за сметка на работодателя за здравна застраховка и отражението на
корекционните коефициенти, приложими към тези надбавки.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 41, член 42в и член 50 от него и
приложение IV към него.

1222

Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема за длъжностни лица и
срочно наети служители
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— обезщетенията, изплащани при условията, предвидени в горепосочените нормативни актове,
— вноските, изплащани от работодателя за здравно осигуряване на лицата, получаващи обезщетения,
— отражение на корекционните коефициенти на възнагражденията, приложими за отделните обезщетения.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 64 и 72 от него.

129

Провизии
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
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129

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит беше предназначен за покриване на последиците от възможните актуализации във
възнагражденията, за които беше взето решение от Съвета през финансовата година, и беше включен в бюджетни
позиции 1 2 0 0, 1 2 0 2 и 1 2 0 4.
Той е само временен и може да бъде използван само след като бъде прехвърлен по други бюджетни редове съгласно
разпоредбите на Финансовия регламент.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 65 от него и приложение XI към него.

ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

140

Друг персонал и външен персонал

1400

Друг персонал
Бюджетни кредити 2021

2 576 430

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

2 556 480

2 431 967,53

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи:
— възнаграждението на другите служители, и по-специално на договорно наети и местни служители и на специалните
съветници (по смисъла на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз), вноските за сметка на
работодателя към различните социалноосигурителни схеми, както и отражението на корекционните коефициенти,
приложими към възнагражденията на този персонал, или към обезщетенията при прекратяване на договор,
— възнаграждения на медицински и парамедицински персонал, плащани съгласно договореностите за предоставяне на
услуги и, в специални случаи, наемане на временен персонал,
— възнаграждението или хонорарите на конферентните оператори и мултимедийните редактори при извънреден труд
или в специални случаи,
— фиксирани надбавки за извънреден труд,
— заплащането на извънреден труд в съответствие с член 56 от Правилника за длъжностните лица и приложение VI
към него,
— другите допълнителни плащания и надбавки, включително плащания за отпуск за отглеждане на дете или отпуск по
семейни причини,
— обезщетението на служител при прекратяване на неговия договор от страна на институцията,
— последиците от актуализацията на възнагражденията през годината,
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ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ (продължение)

140

(продължение)

1400

(продължение)
— плащането на застрахователните премии при смърт вследствие на злополука,
— възнаграждения за специален консултант за Одитния комитет съгласно договореностите за предоставяне на услуги.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1404

Стажове при дипломиране, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

776 256

Резултат от изпълнението за 2019

761 581

676 388,56

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— надбавките, пътните разноски и разноските за командировки на стажантите, както и разходите за осигуряване срещу
злополука и здравно осигуряване по време на стажа,
— разходите, свързани с премествания на персонал между Европейския икономически и социален комитет и
публичния сектор в държавите членки или други страни, посочени в правилата,
— приноса, в ограничена степен, към реализирането на научноизследователски проекти в областта на дейност на
Европейския икономически и социален комитет, които са от особен интерес за европейската интеграция,
— разноските за програми за образоване на младежта в европейския дух,
— последиците от актуализацията на възнагражденията през годината,
— плащането на застрахователните премии при смърт вследствие на злополука.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ (продължение)

140

(продължение)

1408

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

60 069

Резултат от изпълнението за 2019

59 360

19 105,20

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— пътните разноски, изплащани на служителите (включително членовете на семействата им) при встъпване в
длъжност, прекратяване на служебното правоотношение или преместване на друга месторабота,
— надбавките за настаняване/пренастаняване и разходите за пренасяне, изплащани на служителите, на които се налага
да променят обичайното си местопребиваване при встъпване в длъжност или при преместване на нова месторабота,
както и при окончателно напускане на институцията и установяване другаде,
— дневните надбавки, изплащани на служителите, които представят доказателства за наложила се промяна на
обичайното им местопребиваване поради встъпване в длъжност или след преместване на нова месторабота,
— разликата между вноските, платени от персонала към пенсионна схема на държава членка и тези, дължими към
схемата на Съюза при промяна на класификацията на даден договор,
— последиците от актуализацията на възнагражденията през годината,

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.
Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

142

Външни услуги

1420

Допълнителни услуги за служба „Преводи“
Бюджетни кредити 2021

1 200 000

Бюджетни кредити 2020

1 200 000

Резултат от изпълнението за 2019

830 000,—
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ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ (продължение)

142

(продължение)

1420

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за преводи, извършени от външни изпълнители, и
други услуги, свързани с превод, възложени на външни изпълнители.
В тази позиция са включени и разходите за услугите, които могат да бъдат възложени на Центъра за преводи за органите
на Европейския съюз, както и всички дейности по междуинституционалното сътрудничество в езиковата област.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

1422

Експертни съвети във връзка със законодателната дейност
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

696 750

Резултат от изпълнението за 2019

731 708

531 708,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията на експерти на Европейския икономически и
социален комитет, извършвани в съответствие с действащите разпоредби относно изплащането на транспортни
разноски и пътни надбавки и надбавки за заседания.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

1424

Междуинституционално сътрудничество и външни услуги в областта на управлението на човешките ресурси
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

69 110

Резултат от изпълнението за 2019

102 000

80 019,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предвиден за покриване на всички дейности за междуинституционално сътрудничество в
областта на управлението на човешките ресурси.
Той е предназначен и за всички външни услуги в областта на управлението на човешките ресурси.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.
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ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ (продължение)

149

Провизии
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит беше предназначен за покриване на последиците от възможните актуализации във
възнагражденията, за които беше взето решение от Съвета през финансовата година, и беше включен в бюджетните
позиции 1 2 0 0, 1 2 0 2 и 1 2 0 4.
Този бюджетен кредит е само временен и може да бъдат използван само след като бъде прехвърлен по други бюджетни
редове, съгласно разпоредбите на Финансовия регламент.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 65 от него и приложение XI към него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

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

161

Разходи за управление на персонала

1610

Разходи за набиране на персонал
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

40 661

Резултат от изпълнението за 2019

40 100

24 750,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за организиране на конкурси, предвидени в член 3 от Решение 2002/621/ЕО, както и разходите за
пътуване и дневните разходи за кандидатите, поканени да се явят на събеседване за наемане на работа и
медицински прегледи,
— разходите за организиране на процедури за подбор на срочно наети служители, договорно наети служители и
служители от местния персонал,
— заплащането на консултантски услуги за подбор на управленски персонал (центрове за оценяване),
— плащането на застрахователните премии при смърт вследствие на злополука.
В надлежно обосновани случаи във връзка с оперативните нужди и след консултация с Европейската служба за подбор
на персонал тези бюджетни кредити могат да бъдат използвани за конкурси, организирани от самата институция.
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ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

161

(продължение)

1610

(продължение)
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове от 27 до 31 и член 33 от него и
приложение III към него.
Решение 2002/620/ЕО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на
Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на Европейския омбудсман от
25 юли 2002 г. относно създаване на Служба за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002
г., стр. 53) и Решение 2002/621/ЕО на генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, на
секретаря на Съда на Европейските общности, на генералните секретари на Сметната палата, на Икономическия и
социален комитет и на Комитета на регионите и на представителя на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г.
относно организацията и дейността на Службата за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197,
26.7.2002 г., стр. 56).

1612

Повишаване на професионалната квалификация
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

554 466

Резултат от изпълнението за 2019

546 811

516 669,71

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— организирането на курсове за обучение и преквалификация, както и езикови курсове за персонала на междуинститу
ционална основа. Част от бюджетните кредити могат да се използват в надлежно обосновани случаи за покриване
на разходите за организиране на курсове в рамките на институцията,
— разходите за закупуване и изработване на учебни помагала, както и за осъществяване на специфични проучвания от
специалисти за разработване и изпълнение на програми за обучение,
— курсове за професионално обучение, които повишават осведомеността по въпроси, свързани с лицата с увреждания,
и мерки за обучение във връзка с осигуряване на равни възможности и съвети за професионално развитие, като се
обръща специално внимание на профилите за специфичен опит,
— разходите, свързани с командировки на персонала при обучение,
— разходите за услуги, възложени на външни изпълнители, които са консултанти в областта на човешките ресурси и
финансите.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.
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ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

161

(продължение)

1612

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

162

Командировки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

378 974

Резултат от изпълнението за 2019

412 924

423 500,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриването на транспортни разноски, изплащането на дневни надбавки,
както и на направените по време на командировка допълнителни или извънредни разноски.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.
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.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

163

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1630

Социално обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

55 000

Резултат от изпълнението за 2019

50 000

16 600,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— като част от междуинституционалната политика за подпомагане на лица с увреждания, попадащи в следните
категории:
— длъжностни лица и срочно наети служители в активна заетост,
— съпрузи на длъжностни лица и срочно наети служители в активна заетост,
— деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз,
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ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

163

(продължение)

1630

(продължение)
— възстановяване, в рамките на бюджетните ограничения и след изчерпване на правата, евентуално предоставени в
страната по местопребиваване или произход, на признатите за необходими разходи от немедицинско естество,
свързани с увреждането, надлежно оправдани и невъзстановени от общата здравноосигурителна схема,
— действия, предприети по отношение на длъжностни лица и други служители в особено затруднено положение,
— действия от медико-социален характер (като например семейни помощи, гледане на болни деца, консултации с
психолог или посредничество),
— малки разходи на социалната служба.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 9, параграф 3, трета алинея и член 76 от
него.

1632

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

187 500

Резултат от изпълнението за 2019

175 000

156 516,44

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за насърчаване и финансова подкрепа на всякакви инициативи, насочени към
поощряване на социалните контакти между персонала на институцията и към развитие на благополучието на
работното място.
Той включва също така отпускането на безвъзмездни средства за Комитета на персонала, за да може Комитета на
персонала да участва в управлението и контрола на организациите със социален характер като клубове, спортни
центрове, културни дейности или развлечения.
Този бюджетен кредит служи и за финансова подкрепа на социалните мерки, приети от институцията в тясно
сътрудничество с Комитета на персонала (член 1д от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз).
Той включва и финансовото участие на Европейския икономически и социален комитет в подкрепа на
популяризирането на социалните, спортните, педагогическите и културните дейности на европейския междуинститу
ционален център в Оверийзе в Белгия.
Този бюджетен кредит служи 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.
Този бюджетен кредит включва също и потенциални разходи за административни разследвания в рамката на член 86 от
Правилника за персонала и приложение IX към него.
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(продължение)

1634

Медицинско обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

130 000

Резултат от изпълнението за 2019

122 000

111 400,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на медицинската служба, включително
закупуването на материали и фармацевтични продукти, на разходите за профилактични медицински прегледи,
разходите, произтичащи от работата на Комитета по инвалидност, както и разходите за услуги, предоставяни от
външни медицински специалисти, преценени като необходими от медицинските служители.
Той покрива също така разходите за закупуване на някои работни инструменти, считани за необходими от медицинска
гледна точка.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към
него.

1636

Ресторанти и столово хранене
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

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

1638

Детска градина и одобрени детски ясли
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

640 000

Резултат от изпълнението за 2019

662 000

535 578,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото участие на Европейския икономически и социален
комитет в разходите на детската градина на Съюза и други детски градини, ясли и занимални.
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(продължение)

1638

(продължение)
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент от родителски
вноски възлиза на 1 000 EUR.

164

Финансова подкрепа за акредитирани Европейски училища

1640

Финансова подкрепа за акредитирани Европейски училища от тип 2
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовата подкрепа на Европейския икономически и
социален комитет за Европейските училища от тип 2, акредитирани от управителния съвет на Европейските училища,
или за възстановяване на Комисията на финансовата подкрепа за Европейските училища от тип 2, акредитирани от
управителния съвет на Европейските училища, изплащана от Комисията от името на и за сметка на Европейския
икономически и социален комитет, и въз основа на споразумението за предоставяне на мандат и услуги, подписано с
Комисията. Бюджетният кредит покрива също и разходите за децата на персонала на Европейския икономически и
социален комитет, записани в Европейско училище от тип 2.
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ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 0
200

Сгради

2000

Наем
Едногодишни бюджетни кредити

2001

2005

2007

2008

2009

1 916 198,76

61,22

12 836 665

12 634 513

12 426 944,58

96,81

Придобиване на помещения
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Едногодишни бюджетни кредити

4 925 895

1 121 655

2 132 226,23

43,29

Едногодишни бюджетни кредити

728 609

336 657

168 219,44

23,09

Строителство на сгради

Оборудване на помещения

Други разходи за сгради

Временни бюджетни кредити, предназначени за инвестициите на
институцията в собственост
Едногодишни бюджетни кредити

202

Други разходи за сгради

2022

Почистване и поддръжка

2024

2 223 070

Плащания по договори за дългосрочен наем и подобни разходи
Едногодишни бюджетни кредити

2003

3 130 097

p.m.

p.m.

Статия 2 0 0 — Общо

21 621 266

16 315 895

16 643 589,01

76,98

Едногодишни бюджетни кредити

3 542 504

3 203 055

3 313 794,50

93,54

Едногодишни бюджетни кредити

745 958

819 184

806 284,—

108,09

Потребление на енергия
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (продължение)
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА
Статия
Позиция

202

(продължение)

2026

Охрана и наблюдение

2028

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

Едногодишни бюджетни кредити

2 419 451

2 374 618

2 249 665,57

92,98

Едногодишни бюджетни кредити

91 856

88 400

81 052,60

88,24

Статия 2 0 2 — Общо

6 799 769

6 485 257

6 450 796,67

94,87

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

28 421 035

22 801 152

23 094 385,68

81,26

2 140 600

1 928 943

2 241 643,81

104,72

Едногодишни бюджетни кредити

3 303 058

2 812 265

2 448 813,64

74,14

Едногодишни бюджетни кредити

1 344 650

1 358 325

1 187 248,29

88,29

Статия 2 1 0 — Общо

6 788 308

6 099 533

5 877 705,74

86,59

Едногодишни бюджетни кредити

192 089

147 409

144 134,16

75,04

Едногодишни бюджетни кредити

1 161 601

1 179 691

968 682,63

83,39

Едногодишни бюджетни кредити

69 906

71 806

42 658,72

61,02

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

8 211 904

7 498 439

7 033 181,25

85,65

Застраховки

ГЛАВА 2 1
210

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

2100

Покупка, наем и поддръжка на оборудване и софтуер и свързани
с тях дейности
Едногодишни бюджетни кредити

2102

2103

212

214

216

Външни услуги за подпомагане на експлоатацията, разработва
нето и поддръжката на софтуерни системи

Телекомуникации

Обзавеждане

Техническо оборудване и инсталации

Превозни средства
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ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 2 5 — ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 3
230

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи
Едногодишни бюджетни кредити

231

165 692

170 277

133 185,44

80,38

6 000

6 000

6 000,—

100

150 000

150 000

16 450,—

10,97

58 344

67 830

61 765,72

105,86

225 756

157 045

147 661,80

65,41

605 792

551 152

365 062,96

60,26

223 500

228 700

240 100,—

107,43

651 311

651 311

456 199,87

70,04

Разходи за финансово обслужване
Едногодишни бюджетни кредити

232

Съдебни разноски и обезщетения
Едногодишни бюджетни кредити

236

Пощенски такси и разходи за доставка
Едногодишни бюджетни кредити

238

Разходи по пренасяне и други административни разходи
Едногодишни бюджетни кредити

239

Дейности, свързани с EMAS, включително популяризи
ране и система за компенсиране на въглеродните емисии
Едногодишни бюджетни кредити
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

p.m.

ГЛАВА 2 5
254

Заседания, конференции, конгреси, семинари и други
събития

2540

Разни разходи във връзка с вътрешни заседания
Едногодишни бюджетни кредити

2542

Разходи за организиране и участие в изслушвания и други
събития
Едногодишни бюджетни кредити
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ГЛАВА 2 5 — ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ (продължение)
ГЛАВА 2 6 — КОМУНИКАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

254

(продължение)

2544

Разноски във връзка с организирането на работата на Консулта
тивната комисия по индустриални промени (CCMI)

2546

Представителни разходи

2548

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

Едногодишни бюджетни кредити

40 000

40 000

11 824,51

29,56

Едногодишни бюджетни кредити

90 000

90 000

50 000,—

55,56

Едногодишни бюджетни кредити

7 326 563

7 100 000

6 535 000,—

89,20

Статия 2 5 4 — Общо

8 331 374

8 110 011

7 293 124,38

87,54

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

8 331 374

8 110 011

7 293 124,38

87,54

850 958

816 000

727 359,55

85,48

437 000

437 000

344 211,41

78,77

Устен превод

ГЛАВА 2 6
260

Комуникация, информация и публикации

2600

Комуникация

2602

Публикации и рекламиране на публикации

Едногодишни бюджетни кредити
Едногодишни бюджетни кредити
2604

Официален вестник
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

1 287 958

1 253 000

1 108 420,35

86,06

Едногодишни бюджетни кредити

250 000

250 000

210 200,—

84,08

Едногодишни бюджетни кредити

158 000

157 900

149 438,53

94,58

Едногодишни бюджетни кредити

92 018

92 018

92 018,—

100

Статия 2 6 2 — Общо

500 018

499 918

451 656,53

90,33

ГЛАВА 2 6 — ОБЩО

1 787 976

1 752 918

1 560 076,88

87,25

Позиция 2 — Общо

47 358 081

40 713 672

39 345 831,15

83,08

Статия 2 6 0 — Общо

262

Придобиване на информация, документиране и
архивиране

2620

Изследвания, проучвания и изслушвания

2622
2624

36 849,39

Документация и библиотека
Архивиране и свързани дейности

L 93/2056

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Забележки
Всеки път, когато бюджетният кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване или за сключването на
договор за доставката на оборудване или за предоставяне на услуги, институцията се консултира с другите институции
относно условията, които всяка от тях е получила.

Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и
по-специално член 154 от него.

200

Сгради

2000

Наем
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 130 097

2 223 070

Резултат от изпълнението за 2019

1 916 198,76

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наема на сгради и наемните разноски, свързани с провеждането
на заседания извън постоянно заеманите сгради.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
1 000 EUR.

2001

Плащания по договори за дългосрочен наем и подобни разходи
Бюджетни кредити 2021

12 836 665

Бюджетни кредити 2020

12 634 513

Резултат от изпълнението за 2019

12 426 944,58

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на годишните плащания по договори за дългосрочен наем и други
подобни разходи, направени от институцията във връзка със задълженията ѝ по правоотношения за дългосрочен
наем/покупка.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.
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(продължение)

2003

Придобиване на помещения
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за придобиване на сгради. Субсидиите за терени и
подготовката им за застрояване ще се определят съобразно разпоредбите на Финансовия регламент.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

2005

Строителство на сгради
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Тази позиция е предназначена за вписване на евентуални бюджетни кредити за построяване на сгради.

2007

Оборудване на помещения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

4 925 895

Резултат от изпълнението за 2019

1 121 655

2 132 226,23

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по изпълнение на работа по оборудване, включително
ремонтни дейности (например намаляване на потреблението на енергия по Схемата за управление по околна среда и
одит (EMAS)) и специфични дейности като окабеляване, охрана, ресторантска дейност, както и други разходи, пряко
свързани с тази работа, и по-специално възнаграждения на архитекти или инженери.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

2008

Други разходи за сгради
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

728 609

Резултат от изпълнението за 2019

336 657

168 219,44
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200

(продължение)

2008

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходи за сгради, които не са специално предвидени в другите статии от настоящата глава, включително
инженерни и архитектурни консултантски услуги по проекти за оборудване на помещения и правни разходи във
връзка с „опция за закупуване“ на сградите,
— консултантски услуги във връзка с EMAS,
— други проучвания за строителни проекти.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

2009

Временни бюджетни кредити, предназначени за инвестициите на институцията в собственост
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за инвестиции на институцията в собственост.
Той е само временен и може да бъде използван само след като бъде прехвърлен по други бюджетни редове, съгласно
разпоредбите на Финансовия регламент.

202

Други разходи за сгради

2022

Почистване и поддръжка
Бюджетни кредити 2021

3 542 504

Бюджетни кредити 2020

3 203 055

Резултат от изпълнението за 2019

3 313 794,50

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за почистване и поддръжка на помещенията,
асансьорите, отоплението, климатичната инсталация, противопожарните врати, както и дейностите по дератизация,
пребоядисване, ремонт, поддържане на външния вид на сградите и средата им, включително разходите за проучвания,
анализи, разрешителни, спазване на нормите на EMAS и проверки.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000
EUR.
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(продължение)

2024

Потребление на енергия
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

745 958

Резултат от изпълнението за 2019

819 184

806 284,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходите за потребление на вода, газ,
електричество и отопление.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

2026

Охрана и наблюдение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 419 451

Резултат от изпълнението за 2019

2 374 618

2 249 665,57

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване основно на разходите за персонал, натоварен със задачи по
охраната и наблюдението по отношение на членовете, служителите и сградите.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

2028

Застраховки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

91 856

Резултат от изпълнението за 2019

88 400

81 052,60

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания на застрахователни премии.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.
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ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

Забележки
Всеки път, когато бюджетният кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване или за сключването на
договор за доставката на оборудване или за предоставяне на услуги, институцията ще се консултира с другите
институции относно постигнатите от тях условия.

210

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

2100

Покупка, наем и поддръжка на оборудване и софтуер и свързани с тях дейности
Бюджетни кредити 2021

2 140 600

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

1 928 943

2 241 643,81

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за покупка, наем, обслужване и поддръжка на
оборудване и софтуер за институцията и свързаните с това дейности.
Той също така покрива разходи, свързани със споразумения за нивото на обслужване, подписани с институциите на
съюза (например за използването на информационни системи), и префактуриране на други услуги (по-специално за
обществени поръчки за ИТ).
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

2102

Външни услуги за подпомагане на експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи
Бюджетни кредити 2021

3 303 058

Бюджетни кредити 2020

2 812 265

Резултат от изпълнението за 2019

2 448 813,64

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външна помощ от бюра за поддръжка и
консултанти по обработка на данни във връзка с експлоатацията на центъра за обработка на данни и на мрежите,
създаването, разработването и поддръжката на информационните системи, помощ за ползвателите, включително
членове, провеждане на изследвания и изготвяне и въвеждане на техническа документация.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

2103

Телекомуникации
Бюджетни кредити 2021

1 344 650

Бюджетни кредити 2020

1 358 325

Резултат от изпълнението за 2019

1 187 248,29
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210

(продължение)

2103

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи и такси за абонамент и комуникации, разпространявани
по кабел или по безжичен път (стационарни и мобилни телефони, телевизия), както и разходи за мрежи за пренос на
данни и телематични услуги. Той обхваща и съфинансирането на оборудване за членовете и делегатите, което им
позволява да получават документите на Европейския икономически и социален комитет в електронен вид,
включително всякакви разходи във връзка с крайно оборудване.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

212

Обзавеждане
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

192 089

Резултат от изпълнението за 2019

147 409

144 134,16

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за покупка, наем, поддръжка и поправка на
обзавеждане, включително покупка на ергономично обзавеждане, подмяна на остаряло и повредено обзавеждане.
По отношение на произведенията на изкуството той е също така предназначен и за покриване както на разноските за
придобиване и покупка на специални материали, така и на свързаните с това текущи разходи, включително разноски
по рамкиране, реставрация, почистване, застраховка, както и разноските за случаен превоз.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

214

Техническо оборудване и инсталации
Бюджетни кредити 2021

1 161 601

Бюджетни кредити 2020

1 179 691

Резултат от изпълнението за 2019

968 682,63

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за покупка, наем, поддръжка и поправка на подвижни и
стационари технически инсталации и оборудване, по-специално в областите, свързани с публикуване, архивиране,
охрана, столово хранене, сгради, телефонни услуги, конферентни зали и аудио-визуалния сектор.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.
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216

Превозни средства
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

69 906

Резултат от изпълнението за 2019

71 806

42 658,72

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на покупката, поддръжката, експлоатацията и поправката на
превозни средства (автомобилен парк и велосипеди) и наемането на коли, таксита, автобуси и камиони, с или без водач,
включително необходимото застрахователно покритие.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

230

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

165 692

Резултат от изпълнението за 2019

170 277

133 185,44

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по закупуване на хартия, пликове, канцеларски
материали, материали за печатницата и копирните центрове, както и отпечатването на някои материали от външни
изпълнители.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

231

Разходи за финансово обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

6 000

Резултат от изпълнението за 2019

6 000

6 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови такси (комисионни, ажио, различни разноски) и други
финансови такси, включително допълнителни разноски за финансиране на сгради.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.
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232

Съдебни разноски и обезщетения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

150 000

Резултат от изпълнението за 2019

150 000

16 450,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— всички разноски, произтичащи от участието на Европейския икономически и социален комитет по дела пред
съдилища на Съюза и национални съдилища, разходи за правни услуги, закупуването на юридически материали и
произведения, както и други правни, съдебни или извънсъдебни разноски, в които участва Правната служба,
— обезщетения, лихви и всички свързани задължения по смисъла на Финансовия регламент.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

236

Пощенски такси и разходи за доставка
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

58 344

Резултат от изпълнението за 2019

67 830

61 765,72

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

238

Разходи по пренасяне и други административни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

225 756

Резултат от изпълнението за 2019

157 045

147 661,80

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— всички разноски по пренасяне и преместване и такива, направени за наемането на дружества за пренасяне или от
временен помощен персонал,
— застраховки, които не са изрично предвидени в друга позиция,
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ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

238

(продължение)
— покупка и поддържане на униформи за разпоредители, шофьори и персонал по пренасянията, медицинските
служби и различни технически служби,
— други оперативни разходи, които не са специално предвидени в друга позиция.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

239

Дейности, свързани с EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните
емисии
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

ГЛАВА 2 5 — ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

254

Заседания, конференции, конгреси, семинари и други събития

2540

Разни разходи във връзка с вътрешни заседания
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

223 500

Резултат от изпълнението за 2019

228 700

240 100,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разноски за напитки и, при определени случаи, закуски и работни закуски, обеди и вечери по време на вътрешни
заседания;
— различни протоколни разходи (напр. цветя и венци от цветя при полагане на венци).
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

2542

Разходи за организиране и участие в изслушвания и други събития
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

651 311

Резултат от изпълнението за 2019

651 311

456 199,87
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ГЛАВА 2 5 — ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ (продължение)

254

(продължение)

2542

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, включително представителните разходи, както и на
средствата, заплащани за участието на външни участници, във връзка със: а) проявите, организирани от Европейския
икономически и социален комитет, б) общия финансов принос в случаите, в които проявата се организира съвместно с
трети лица, и в) разходите, свързани с възлагането на организацията или на част от организацията на дадена проява на
външни лица.
Този бюджетен кредит покрива и разходите, направени вследствие на: а) посещения на Европейския икономически и
социален комитет от страна на делегации със социално-професионален интерес, б) участието на Европейския
икономически и социален комитет в дейността на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и
сходни институции, и в) дейностите на Асоциацията на бившите членове на Европейския икономически и социален
комитет.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

2544

Разноски във връзка с организирането на работата на Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

40 000

Резултат от изпълнението за 2019

40 000

11 824,51

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Консултативната комисия по
индустриални промени (CCMI), с изключение на пътните разноски и надбавки на членовете на Европейския
икономически и социален комитет и на делегатите на CCMI.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

2546

Представителни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

90 000

Резултат от изпълнението за 2019

90 000

50 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със задълженията на институцията по
отношение на представителство.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.
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ГЛАВА 2 5 — ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ (продължение)

254

(продължение)

2548

Устен превод
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

7 326 563

Резултат от изпълнението за 2019

7 100 000

6 535 000,—

Забележки

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

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

ГЛАВА 2 6 — КОМУНИКАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

260

Комуникация, информация и публикации

2600

Комуникация
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

850 958

Резултат от изпълнението за 2019

816 000

727 359,55

Забележки

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

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

2602

Публикации и рекламиране на публикации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

437 000

Резултат от изпълнението за 2019

437 000

344 211,41
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ГЛАВА 2 6 — КОМУНИКАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ (продължение)

260

(продължение)

2602

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване разноските за публикации на Европейския икономически и
социален комитет на всякакви носители.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

2604

Официален вестник
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

36 849,39

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по отпечатване на публикации в Официален вестник
на Европейския съюз, както и разходите за изпращане и други свързани с това разноски.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

262

Придобиване на информация, документиране и архивиране

2620

Изследвания, проучвания и изслушвания
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

250 000

Резултат от изпълнението за 2019

250 000

210 200,—

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

2622

Документация и библиотека
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

158 000

Резултат от изпълнението за 2019

157 900

149 438,53
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262

(продължение)

2622

(продължение)
Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— обогатяването и обновяването на фонда „Общи справочни материали“ и актуализацията на библиотечния фонд,
— абонамент за вестници, периодични издания, информационни агенции, за техните публикации и електронни
емисии, включително разходи за авторски права за възпроизвеждане и разпространяване на горните в писмена или
електронна форма и договори за услуги за преглед на печата и изрезки от вестници,
— абонаменти или договори за услуги за доставка на обобщения и анализ на съдържанието на периодични издания
или съхраняване на оптически носители на статии от тези периодични издания,
— разходи, свързани с използването на външни документални и статистически бази данни, с изключение на
информационни материали и разходи за телекомуникации,
— разходи, свързани със задължения, поети от Европейския икономически и социален комитет в рамките на
международното или междуинституционалното сътрудничество,
— покупка или наем на специално оборудване, включително електрически, електронни и информационни материали
и/или системи за библиотека, документация, медиатека, както и външни услуги за покупка, разработване,
инсталиране, използване и поддръжка на това оборудване и системи,
— разходи за услуги, свързани с дейностите на библиотеката, и по-специално във връзка с нейните клиенти (анкети,
анализи), система за управление на качеството и т.н.,
— материали и дейности по подвързване и съхраняване на библиотечния фонд, документацията и материалите на
медиатеката,
— разходите, включително за материали, за вътрешни публикации (брошури, проучвания и т.н.) и комуникации
(информационни писма, видеоклипове, CD-ROM и т.н.),
— закупуването на речници, глосари и други публикации, предназначени за езиковата служба.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.

2624

Архивиране и свързани дейности
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

92 018

Резултат от изпълнението за 2019

92 018

92 018,—
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ГЛАВА 2 6 — КОМУНИКАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ (продължение)

262

(продължение)

2624

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разноски за подвързване на Официален вестник на Европейския съюз и различни брошури,
— разходи за външни услуги по архивиране, включително сортирането, класирането и прекласирането в хранилищата,
стойността на услугите по архивиране, закупуването и експлоатацията на архивни материали върху резервни
носители (микрофилми, дискове, касети и т.н.), както и закупуването, наемането и поддържането на специални
материали (електронни, електрически, информационни) и разноските за публикуването върху всякакви носители
(брошури, CD-ROM и т.н.).
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000
EUR.
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ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 10 2 — РЕЗЕРВ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ПРИДОБИВАНЕТО НА СГРАДИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

ГЛАВА 10 0

Резултат от
изпълнението за
2019

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 2 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 0 — ОБЩО

ГЛАВА 10 1
ГЛАВА 10 1 — ОБЩО

ГЛАВА 10 2

% 2019/2021
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ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

ГЛАВА 10 2 — РЕЗЕРВ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ПРИДОБИВАНЕТО НА СГРАДИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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ПЕРСОНАЛ
Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет

Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Без категория

—

1

—

1

AD 16

1

—

1

—

AD 15

5

—

5

—

AD 14

18

1

18

1

AD 13

20

3

24

3

AD 12

53

—

49

—

AD 11

25

2

22

2

AD 10

44

2

40

2

AD 9

56

5

59

5

AD 8

32

—

38

—

AD 7

23

4

23

3

AD 6

19

2

20

3

AD 5

18

1

14

1

314

20

313

20

AST 11

5

—

4

—

AST 10

5

—

5

—

AST 9

27

—

25

—

AST 8

29

3

28

—

AST 7

39

2

39

5

AST 6

51

3

49

2

AST 5

54

2

57

3

AST 4

34

2

39

2

AST 3

27

3

30

3

AST 2

3

—

2

—

AST 1

3

—

1

—

277

15

279

15

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST
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Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AST/SC 3

13

—

13

—

AST/SC 2

14

3

13

3

AST/SC 1

12

—

11

—

Междинен сбор AST/SC

39

3

37

3

Общо

630

39

629

39

Всичко Общо

669

668
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КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ПРИХОДИ
Вноска от Европейския съюз за финансирането на разходите на Комитета на
регионите за финансовата 2021 година
Бюджетен ред

Сума

Разходи

106 740 880

Собствени ресурси

–10 312 050
Дължими вноски

96 428 830
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КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ПРИХОДИ
ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията

3001

Специални налози върху възнагражденията
Статия 3 0 0 — Общо

4 563 873

4 570 607

4 266 549,—

93,49

908 193

898 969

849 027,—

93,49

5 472 066

5 469 576

5 115 576,—

93,49

4 345 477,—

89,78

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

4 839 984

4 532 819

3011

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

p.m.

p.m.

–42 878,—

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната
схема

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 3 0 1 — Общо

4 839 984

4 532 819

4 302 599,—

88,90

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

10 312 050

10 002 395

9 418 175,—

91,33

ГЛАВА 3 1
310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи

p.m.

p.m.

311

Продажба на друго имущество

p.m.

p.m.

p.m.

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо иму
щество — целеви приходи

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

0,—

0,—
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КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

2 181 285,—

Статия 3 2 0 — Общо

p.m.

p.m.

2 181 285,—

Възстановени суми от други институции или органи на
командировъчни разходи — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Приходи от трети страни по отношение на предос
тавянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 181 285,—

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви
приходи

p.m.

p.m.

45 221,—

Приходи с определено предназначение (доходи от фонда
ции, субсидии, дарения и завещания) — целеви приходи

p.m.

p.m.

p.m.

Получени застрахователни обезщетения — целеви при
ходи

p.m.

p.m.

p.m.

Други приходи от административни дейности — целеви
приходи

p.m.

p.m.

81 679,—

Други приходи от административни дейности

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Бюджетен ред

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 2
320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа
— целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други
институции, агенции и органи на Съюза — целеви приходи

321
322

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

p.m.

ГЛАВА 3 3
330
331
333
338
339

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

Позиция 3 — Общо

10 312 050

10 002 395

126 900,—

11 726 360,—

113,72
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КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА

300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

4 563 873

Финансова година 2019

4 570 607

4 266 549,—

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. относно определяне на условията и
процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

3001

Специални налози върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

908 193

Финансова година 2019

898 969

849 027,—

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

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

4 839 984

Финансова година 2019

4 532 819

4 345 477,—

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

3011

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

–42 878,—
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КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)

301

(продължение)

3011

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 11, параграф 2 и членове 17 и 48 от
приложение VIII към него.

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

p.m.

p.m.

Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 40, параграф 3 и член 83, параграф 2 от
него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално членове 41 и 43 от тях.

ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО

310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходи от продажба на недвижимо имущество, принадлежащо на
институцията.
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание
за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан
първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

311

Продажба на друго имущество
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

p.m.

p.m.
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ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО (продължение)

311

(продължение)
Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажба или частична подмяна на друго имущество,
принадлежащo на институцията.

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

p.m.

p.m.

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

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други институции, агенции и органи на Съюза — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

2 181 285,—

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

321

Възстановени суми от други институции или органи на командировъчни разходи — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

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

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (продължение)

322

Приходи от трети страни по отношение на предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

p.m.

p.m.

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

ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

330

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

45 221,—

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

331

Приходи с определено предназначение (доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания) — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

p.m.

p.m.

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

333

Получени застрахователни обезщетения — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

p.m.

p.m.
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ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ (продължение)

333

(продължение)
Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание
за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан
първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.
Тази статия е предназначена за вписване и на обезщетенията от страна на застрахователни компании във връзка с
възнаграждения на длъжностни лица, претърпели злополуки.

338

Други приходи от административни дейности — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

81 679,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на други приноси и възстановени суми във връзка с административните
дейности на институцията.
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание
за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан
първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

339

Други приходи от административни дейности
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на други приходи от административни дейности.
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ
ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

ГЛАВА 4 0
400
401

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови
сметки
Лихви от предварително финансиране

0
p.m.

0
p.m.

0,—
p.m.

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

0

0

0,—

Позиция 4 — Общо

0

0

0,—

% 2019/2021
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КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ

400

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови сметки
Финансова година 2021

Финансова година 2020

0

Финансова година 2019

0

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по
сметки на институцията.

401

Лихви от предварително финансиране
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходи от лихви по авансово финансиране.
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РАЗХОДИ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)
Дял
Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението
за 2019

8 995 672

9 111 872

9 050 500,—

56 063 673

56 178 000

52 520 775,41

1

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

10

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

12

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

14

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

9 013 169

9 282 628

8 754 838,85

16

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В
ИНСТИТУЦИЯТА

1 519 340

1 645 525

1 686 809,02

75 591 854

76 218 025

72 012 923,28

21 088 130

16 129 852

16 691 457,79

5 880 529

5 275 879

5 498 673,00

Позиция 1 — Общо

2

СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

20

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

21

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ:
ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

23

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

365 900

337 306

312 708,45

25

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

1 007 716

900 573

962 347,—

26

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ,
АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

2 806 751

2 646 845

2 884 291,23

31 149 026

25 290 455

26 349 477,47

Позиция 2 — Общо

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ПРОВИЗИИ

p.m.

p.m.

0,—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

10 2

РЕЗЕРВ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ПРИДОБИВАНЕТО НА СГРАДИ

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

106 740 880

101 508 480

Позиция 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

98 362 400,75

L 93/2086

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ДЯЛ 1
ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА
ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА
ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 1 0
100

Възнаграждения, надбавки и плащания

1000

Служебни разходи на членовете
Едногодишни бюджетни кредити

1004

105

118 300

134 500

115 000,—

97,21

Едногодишни бюджетни кредити

8 862 372

8 962 372

8 920 500,—

100,66

Статия 1 0 0 — Общо

8 980 672

9 096 872

9 035 500,—

100,61

Едногодишни бюджетни кредити

15 000

15 000

15 000,—

100

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

8 995 672

9 111 872

9 050 500,—

100,61

Едногодишни бюджетни кредити

55 617 539

55 721 000

52 072 534,69

93,63

Едногодишни бюджетни кредити

29 302

35 000

23 855,67

81,41

Едногодишни бюджетни кредити

216 832

222 000

273 429,62

126,10

Статия 1 2 0 — Общо

55 863 673

55 978 000

52 369 819,98

93,75

Пътни разноски и дневни надбавки, участие в заседания и
свързани с това разходи

Курсове за членовете на институцията

ГЛАВА 1 2
120

Възнаграждения и други права

1200

Възнаграждения и надбавки

1202

1204

Платен извънреден труд

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на
служебното правоотношение
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)
ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

122

Обезщетения при предсрочно прекратяване на слу
жебното правоотношение

1220

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата
Едногодишни бюджетни кредити

1222

200 000

% 2019/2021

150 955,43

75,48

150 955,43

75,48

Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение
и специална пенсионна схема
Едногодишни бюджетни кредити
Статия 1 2 2 — Общо

129

200 000

Резултат от
изпълнението за
2019

p.m.
200 000

p.m.
200 000

Провизии
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

56 063 673

56 178 000

52 520 775,41

93,68

Едногодишни бюджетни кредити

3 232 753

3 215 849

3 058 838,27

94,62

Едногодишни бюджетни кредити

3 806 000

3 909 502

3 805 444,—

99,99

955 734

914 482

788 556,58

82,51

ГЛАВА 1 4
140

Друг персонал и външни лица

1400

Друг персонал

1402

1404

Услуги от устни преводачи

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица
Едногодишни бюджетни кредити

1405

Допълнителни услуги за служба <1<Счетоводство<1<
Едногодишни бюджетни кредити

1408

p.m.

p.m.

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и пре
кратяване на служебното правоотношение и други разходи,
свързани с услуги за служителите по време на тяхната кариера
Едногодишни бюджетни кредити

53 682

92 090

140 000,—

260,80

Статия 1 4 0 — Общо

8 048 169

8 131 923

7 792 838,85

96,83
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КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ (продължение)
ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

142

Външни услуги

1420

Допълнителни услуги за служба <2<Преводи<2<
Едногодишни бюджетни кредити

1422

149

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

545 000

730 705

542 000,—

99,45

Едногодишни бюджетни кредити

420 000

420 000

420 000,—

100

Статия 1 4 2 — Общо

965 000

1 150 705

962 000,—

99,69

Експертна помощ, свързана с консултантска работа

Провизии
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

9 013 169

9 282 628

8 754 838,85

97,13

20 000

40 000

17 775,—

88,88

Едногодишни бюджетни кредити

330 000

330 000

400 083,06

121,24

Статия 1 6 1 — Общо

350 000

370 000

417 858,06

119,39

Едногодишни бюджетни кредити

280 315

440 000

440 000,—

156,97

Едногодишни бюджетни кредити

20 000

20 000

11 475,—

57,38

Едногодишни бюджетни кредити

31 000

31 000

33 000,—

106,45

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

ГЛАВА 1 6
161

Разходи за управление на персонала

1610

Различни разходи във връзка с набирането на персонал
Едногодишни бюджетни кредити

1612

162

Повишаване на професионалната квалификация, преквалифика
ция и информиране на персонала

Командировки

163

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в
институцията

1630

Социално обслужване

1632

Вътрешна социална политика
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ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

163

(продължение)

1633

Устойчиво пътуване на служителите до работното място

1634

1636

% 2019/2021

Едногодишни бюджетни кредити

61 500

60 000

60 000,—

97,56

Едногодишни бюджетни кредити

124 525

124 525

124 475,96

99,96

Медицинско обслужване

Ресторанти и столово хранене
Едногодишни бюджетни кредити

1638

Резултат от
изпълнението за
2019

p.m.

p.m.

Детска градина и одобрени детски ясли
Едногодишни бюджетни кредити

652 000

600 000

600 000,—

92,02

Статия 1 6 3 — Общо

889 025

835 525

828 950,96

93,24

164

Финансова подкрепа за акредитирани Европейски
училища

1640

Финансова подкрепа за акредитирани Европейски училища от
тип II
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Статия 1 6 4 — Общо

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

1 519 340

1 645 525

1 686 809,02

111,02

Позиция 1 — Общо

75 591 854

76 218 025

72 012 923,28

95,27
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КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ДЯЛ 1
ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

100

Възнаграждения, надбавки и плащания

1000

Служебни разходи на членовете
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

118 300

Резултат от изпълнението за 2019

134 500

115 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на служебните разходи за членовете, призовани да изпълняват
задължения и да поемат отговорности в рамките на Европейския комитет на регионите или които са били докладчици.
Той е предназначен също така за покриване на разходите за предоставяне на застраховка при болест и злополука и
разходите за предоставяне на разрешения за преминаване на членовете.

1004

Пътни разноски и дневни надбавки, участие в заседания и свързани с това разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

8 862 372

Резултат от изпълнението за 2019

8 962 372

8 920 500,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията на членовете на Европейския комитет на регионите
и на техните заместници в съответствие с действащите разпоредби относно възстановяване на транспортни разноски,
пътни надбавки и надбавки за заседания. Той може също така да покрива транспортни разноски, пътни надбавки и
надбавки за заседания на наблюдатели или на техни заместници от страните кандидатки във връзка с участието им в
работата на Европейския комитет на регионите.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
1 000 EUR.

105

Курсове за членовете на институцията
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

15 000

Резултат от изпълнението за 2019

15 000

15 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на част от разходите за записване в езикови курсове или други
семинари за професионална квалификация на членовете на Европейския комитет на регионите и на техните
заместници, както и за закупуване на материали за езиково самообучение в съответствие с Регламент (Европейски
комитет на регионите) № 0003/2005.
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КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

Забележки
Към записаните в настоящата глава бюджетни кредити е приложено стандартно намаление от 6,0.

120

Възнаграждения и други права

1200

Възнаграждения и надбавки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

55 617 539

55 721 000

Резултат от изпълнението за 2019

52 072 534,69

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните плащания на длъжностните лица и срочно
наетите служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание:
— възнаграждения, семейни надбавки, надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава, надбавки и
допълнителни плащания към възнагражденията,
— вноските на институцията към общата здравноосигурителна схема (здравно осигуряване, осигуряване за злополука,
професионално заболяване),
— фиксирани надбавки за извънреден труд,
— други допълнителни плащания и надбавки,
— плащане на пътните разноски на длъжностните лица или срочно наетите служители, техните съпрузи или лицата на
тяхна издръжка, от местоработата им до мястото на произход,
— отражение на корекционните коефициенти, приложими към възнаграждението и частта от възнагражденията,
преведени в страна, различна от страната на месторабота,
— осигуряване за безработица за срочно наетите служители, както и плащания, извършвани от институцията в полза
на срочно наети служители за учредяване или запазване на пенсионни права в страната на произхода им,
— обезщетение при уволнение за длъжностно лице, назначено с изпитателен срок, чието правоотношение е прекратено
на основание явна некомпетентност,
— обезщетение на срочно нает служител при едностранно прекратяване на неговия договор от страна на институцията.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
3 000 EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

120

(продължение)

1202

Платен извънреден труд
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

29 302

Резултат от изпълнението за 2019

35 000

23 855,67

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за заплащане на извънреден труд в съответствие с правното основание.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1204

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

216 832

Резултат от изпълнението за 2019

222 000

273 429,62

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— пътните разноски, изплащани на длъжностите лица и срочно наетите служители (включително членовете на
семейството) при встъпване в длъжност, отпътуване или промяна на местоработата,
— надбавките за настаняване/пренастаняване и разходите за пренасяне, изплащани на длъжностните лица и срочно
наетите служители, на които се налага промяна на обичайното им местопребиваване при встъпване в длъжност или
при преместване на нова месторабота, както и при окончателно прекратяване на служебното правоотношение,
последвано от установяване в друго населено място,
— дневните надбавки, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители, които представят доказателства
за необходимостта от промяна на обичайното си местопребиваване при встъпване в длъжност или след преместване
на нова месторабота.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

122

Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

1220

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

200 000

Резултат от изпълнението за 2019

200 000

150 955,43

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетенията, които бъдат изплатени на длъжностните лица:
— преминали в неактивна заетост вследствие на съкращение на щатните бройки в институцията,
— заемащи длъжности в степен AD 16 или AD 15, пенсионирани в интерес на службата,
— в отпуск в интерес на службата.
Той покрива и здравноосигурителната вноска, от страна на работодателя, пенсионната схема (ако е приложимо) и
отражението на корекционните коефициенти, приложими към тези обезщетения.

1222

Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— обезщетения, изплащани при условията, определени в Правилника за длъжностните лица или Регламент (ЕОВС,
ЕИО, Евратом) № 3518/85,
— вноските, изплащани от работодателя за здравно осигуряване на лицата, получаващи обезщетения,
— отражение на корекционните коефициенти, приложими за отделните обезщетения.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 64 и 72 от него.
Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 3518/85 на Съвета от 12 декември 1985 г. относно въвеждане на специални мерки
за прекратяване на служебното правоотношение на длъжностни лица на Европейския съюз във връзка с
присъединяването на Испания и Португалия (ОВ L 335, 13.12.1985 г., стр. 56).
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Провизии
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на възможните корекции във възнагражденията, за
които е взето решение от Съвета през финансовата година.
Този бюджетен кредит е само временен и може да бъде използван само след трансфер 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.

ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

140

Друг персонал и външни лица

1400

Друг персонал
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 232 753

3 215 849

Резултат от изпълнението за 2019

3 058 838,27

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи:
— възнаграждението, включително за извънреден труд, на другите служители, и по-специално договорно наетите,
временно заместващите и специалните съветници (по смисъла на Условията за работа на другите служители на
Европейския съюз), вноските за сметка на работодателя към различните социалноосигурителни схеми, семейните
надбавки, надбавките за експатриране и пътуване от работното място до страната на произход, както и
отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на този персонал или към
обезщетението при прекратяване на договор,
— възнаграждения на медицински и парамедицински персонал, плащани съгласно договореностите за предоставяне на
услуги и, в специални случаи, наемане на временен персонал.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
13 000 EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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140

(продължение)

1402

Услуги от устни преводачи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 806 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 909 502

3 805 444,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за услуги за устни преводи.
Той покрива разходите за устни преводи, предоставени от ГД „Устни преводи“ на Комисията, Европейския парламент и
външни доставчици.

1404

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

955 734

Резултат от изпълнението за 2019

914 482

788 556,58

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— плащания по стипендии за стажове, транспортни разноски на стажантите и други разходи, породени от стажантски
програми и програми за бивши стажанти на институцията (като например разходи за осигуряване срещу злополука
и болест по време на престоя на стажантите или специфични обучения само за стажанти),
— разходите, свързани с обмен на персонал между Европейския комитет на регионите и публичния сектор на
държавите членки или други страни, посочени в съответните правила,
— приноса, в ограничена степен, към реализирането на научноизследователски проекти в областта на дейност на
Европейския комитет на регионите, които са от особен интерес за европейската интеграция.

1405

Допълнителни услуги за служба „Счетоводство“
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на услугите за разработване, прилагане и консултантски услуги в
областта на счетоводството и финансовите ИТ системи..
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140

(продължение)

1408

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение и други разходи,
свързани с услуги за служителите по време на тяхната кариера
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

53 682

Резултат от изпълнението за 2019

92 090

140 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за услуги, свързани с установяването и изплащането
на възнаграждения, произтичащи от правата на служителите и временно наетите и други лица от персонала на
Комитета на регионите. Тези услуги могат да включват услуги, предлагани от Службата на Европейската комисия за
управление и плащане по индивидуални права (PMO), което ще разшири междуинституционалното сътрудничество и
ще бъдат постигнати икономии от мащаба, което ще позволи да се спестят средства. Тези услуги могат да включват
следното:
— трансфер на пенсионните права от и към страната на произход,
— изчисляване на пенсионните права,
— установяването и изплащането на надбавките за установяване на ново място,
— управление на досиетата, свързани с обезщетения при безработица и изплащане на обезщетения на лицата, които
имат право на тях.
Той е предназначен също така да обслужва други хоризонтални, свързани с човешките ресурси услуги за длъжностните
лица, срочно наетите и другите служители на Европейския комитет на регионите (и членовете на техните семейства) по
време на тяхната кариера като например осигуряване на достъп на персонала на Комитета на регионите до дейности,
организирани от службата по посрещане на Европейската комисия, и обработката на документи за административна
подкрепа на живеещите в чужбина, свързани с Протокол №7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския
съюз.
В случай че другите нестратегически процедури, свързани с човешките ресурси и оказващи финансово въздействие (като
установяването на индивидуални права съгласно разпоредбите на приложение VII към Правилника за длъжностните
лица ), бъдат възложени на външни изпълнители, съответните разходи също би трябвало да се покриват от този
бюджетен кредит.
За да се реализират допълнителни икономии от мащаба, осигуряването на тези услуги по правило ще се провежда чрез
засилено междуинституционално сътрудничество.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

142

Външни услуги

1420

Допълнителни услуги за служба „Преводи“
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

545 000

Резултат от изпълнението за 2019

730 705

542 000,—
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ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ (продължение)

142

(продължение)

1420

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за работа, извършена от външни преводачи: външните
преводи на 24-те официални езика на Съюза, както и на някои езици на държави извън Съюза, се извършват от външни
изпълнители на свободна практика по силата на рамкови договори, освен за някои езици на държави извън Съюза, за
които няма подобни процедури.
Той покрива и разходите за услуги, възложени на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, както и всички
дейности по междуинституционалното сътрудничество в езиковата област.

1422

Експертна помощ, свързана с консултантска работа
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

420 000

Резултат от изпълнението за 2019

420 000

420 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания на експерти на докладчиците, както и на оратори в
съответните области, които участват в дейностите, чийто организатор или съвместен организатор е Европейският
комитет на регионите, в съответствие с правилата за тези разходи.

149

Провизии
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на възможните корекции във възнагражденията, за
които е взето решение от Съвета през финансовата година.
Този бюджетен кредит е само временен и може да бъде използван само след трансфер 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.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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161

Разходи за управление на персонала

1610

Различни разходи във връзка с набирането на персонал
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

20 000

Резултат от изпълнението за 2019

40 000

17 775,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на различни разходи, свързани с набирането на персонал, като:
— разходи, свързани с организирането на открити и вътрешни конкурси, процедурите по подбор и назначаване на
всички видове персонал (длъжностни лица, срочно наети и наети на договор служители, специални съветници,
командировани национални експерти), включително пътните и дневните разноски на кандидатите, поканени да се
явят на устни или писмени изпити и медицинските прегледи за постъпване на работа,
— разходи, свързани със застраховки за горепосочените кандидати;
— разходи, свързани с процедури по подбор на ръководни кадри, включително центрове за оценяване,
— публикуване на обявления за свободни длъжности или наемане на работа в съответните медии.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове от 27 до 31 и член 33 от него и
приложение III към него.
Решение 2002/620/ЕО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на
Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на Европейския омбудсман от
25 юли 2002 година относно създаването на Служба за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197,
26.7.2002 г., стр. 53) и Решение 2002/621/ЕО на Генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета и на
Комисията, на Секретаря на Съда на Европейските общности, на Генералните секретари на Сметната палата, на
Икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите и на представителя на Европейския омбудсман от
25 юли 2002 година относно организацията и работата на Службата за подбор на персонал на Европейските общности
(ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 56).

1612

Повишаване на професионалната квалификация, преквалификация и информиране на персонала
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

330 000

Резултат от изпълнението за 2019

330 000

400 083,06

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— организиране и логистична подкрепа за курсове за повишаване на професионалната квалификация, включително
вътрешни езикови курсове, които са междуинституционални или се предлагат от външни заинтересовани страни,
— организирането на семинари за служителите или ръководителите,
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161

(продължение)

1612

(продължение)
— осигуряване на външен експерт с опит в сферата на управлението на човешките ресурси,
— разработването и въвеждането на инструменти за лично, професионално или организационно развитие на
длъжностните лица, срочно наетите служители и останалите служители на Европейския комитет на регионите,
— разходите за закупуване и изработване на учебни помагала,
— организирането на курсове за обучение, насочени към повишаване на осведомеността относно въпроси, свързани с
равните възможности (равенството между половете, уврежданията, многообразието, ...).
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.

162

Командировки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

280 315

Резултат от изпълнението за 2019

440 000

440 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на транспортни разходи или разходи за настаняване, изплащане на
дневни надбавки за командировки, както и за други разходи, направени от служители по време на командировки и
предвидени съгласно насоките за командировки на Европейския комитет на регионите.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
2 000 EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 71 от него, както и членове от 11 до 13
от приложение VII към него
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

163

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1630

Социално обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

20 000

Резултат от изпълнението за 2019

20 000

11 475,—
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(продължение)

1630

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— следните категории лица като част от междуинституционалната политика в тяхна полза, за подпомагане на лица с
увреждания:
— длъжностни лица и временно нает персонал или договорно нает персонал в активна заетост,
— съпруги/съпрузи на длъжностни лица и временно нает персонал или договорно нает персонал в активна заетост,
— деца на издръжка по смисъла на Правилника,
— възстановяване в рамките на бюджетните ограничения след изчерпване на правата, евентуално предоставени на
национално равнище в страната по местопребиваване или произход, на считаните за необходими разходи от
немедицинско естество, свързани с увреждането, надлежно оправдани и невъзстановени от общата здравнооси
гурителна схема,
— мерки за подпомагане на отделни членове на персонала на Съюза в особено затруднено положение.
Правно основание
Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз и по-специално член 76 от него (включително съответните
разпоредби на член 30 и член 98 от Условията за работа на другите служители на Съюза).

1632

Вътрешна социална политика
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

31 000

Резултат от изпълнението за 2019

31 000

33 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за разработване на колективни социални дейности за служителите (и техните
семейства) и за поощряване и финансово подпомагане на схеми, насочени към насърчаване на социалните контакти
между служители от различни националности (включително служители на външни изпълнители, които редовно
работят в сградите на Комитета), например субсидиране на клубове, спортни дружества и културни центрове за
персонала.
Той покрива също така отпускането на безвъзмездни средства за Комитета на персонала, непредвидените разходи за
социални дейности, насочени към персонала, както и вноската на Европейския комитет на регионите за финансиране
на социалните, спортните, образователните и културните дейности на Европейския междуинституционален център в
Оверейзе.
Този бюджетен кредит е предназначен и за финансиране на дейностите на Европейския комитет на регионите в
подкрепа на корпоративната социална отговорност, устойчивото развитие или равните възможности и за покриване на
помощите за членовете на персонала, различни от помощите, които се начисляват по други статии в настоящата глава.
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1632

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 9, параграф 3, и членове 10б и 24б от
него.

1633

Устойчиво пътуване на служителите до работното място
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

61 500

Резултат от изпълнението за 2019

60 000

60 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за мерките, предвидени в плана за мобилност за
насърчаване на служителите да използват устойчиви форми на транспорт за придвижване до работното място
(например подкрепа за насърчаване на използването на обществения транспорт или закупуването и поддръжката на
служебни велосипеди).

1634

Медицинско обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

124 525

Резултат от изпълнението за 2019

124 525

124 475,96

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи за медицински услуги на шестте работни
места, включително закупуване на материали, фармацевтични продукти, на разходите за профилактични медицински
прегледи (включително разходи за заплащане на външни лаборатории), разходите във връзка с работата на Комитета по
трудоустрояване, както и разходите за външни услуги, извършени от медицински специалисти, преценени като
необходими от лекари консултанти.
Той покрива също разходи за закупуване на някои работни инструменти, считани за необходими от медицинска гледна
точка, и други разходи, направени във връзка с превантивната здравна политика на институцията, включително
организацията на кампании за повишаване на осведомеността по социални и медицински теми от общ интерес, както и
съсредоточаване върху профилактиката на психосоциалните рискове на работното място, върху превенцията и
подпомагането по отношение на синдрома на професионалното изчерпване и оптимизирането на осведомеността по
отношение на храненето.
Този бюджетен кредит също така е предназначен за покриване на разходите за всякакви медицински услуги, които не
могат да бъдат предоставени от вътрешните служби и които са възложени на външни изпълнители, евентуално
посредством засилено междуинституционално сътрудничество.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към
него.
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1636

Ресторанти и столово хранене
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на ресторантите и на закусвалните.

1638

Детска градина и одобрени детски ясли
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

652 000

Резултат от изпълнението за 2019

600 000

600 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската на Европейския комитет на регионите в разходите за
детски градини и други детски ясли и забавачници, ръководени или одобрени от институциите на Съюза, и други
разходи, свързани с детски заведения.

164

Финансова подкрепа за акредитирани Европейски училища

1640

Финансова подкрепа за акредитирани Европейски училища от тип II
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовата подкрепа на Европейския комитет на регионите за
Европейските училища от тип II, които са акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища, или за
възстановяване на Европейската комисия на финансовата подкрепа за Европейските училища от тип II, които са
акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища, изплатена от Комисията от името и за сметка на
Комитета и въз основа на споразумението за предоставяне на мандат и услуги, подписано с Комисията. Финансовата
подкрепа е предназначена да покрие разходите на записаните в Европейско училище от тип II деца на персонал на
Комитета.
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ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 0
200

Сгради и разходи, свързани с тях

2000

Наем
Едногодишни бюджетни кредити

2001

2 338 888

1 665 185

1 625 064,—

69,48

9 433 746

9 250 845

9 132 640,04

96,81

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Едногодишни бюджетни кредити

3 975 486

496 823

1 214 008,95

30,54

552 798

173 704

158 527,—

28,68

Плащания по договори за дългосрочен годишен наем
Едногодишни бюджетни кредити

2003

2005

2007

2008

Придобиване на недвижима собственост

Строителство на сгради

Оборудване на помещения

Други разходи, свързани със сградите
Едногодишни бюджетни кредити

2009

Временни бюджетни кредити, предназначени за инвестиции на
институцията в недвижими имоти
Едногодишни бюджетни кредити
Статия 2 0 0 — Общо

p.m.

16 300 918

11 586 557

12 130 239,99

74,41

Едногодишни бюджетни кредити

2 543 409

2 282 882

2 639 344,20

103,77

Едногодишни бюджетни кредити

400 000

450 000

208 015,60

52

202

Други разходи, свързани със сградите

2022

Почистване и поддръжка

2024

p.m.

Потребление на енергия
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (продължение)
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА
Статия
Позиция

202

(продължение)

2026

Охрана и наблюдение на сградите

2028

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

Едногодишни бюджетни кредити

1 783 372

1 749 982

1 682 630,—

94,35

Едногодишни бюджетни кредити

60 431

60 431

31 228,—

51,68

Статия 2 0 2 — Общо

4 787 212

4 543 295

4 561 217,80

95,28

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

21 088 130

16 129 852

16 691 457,79

79,15

1 587 739

1 393 474

1 809 510,67

113,97

Едногодишни бюджетни кредити

2 596 378

2 400 381

2 223 809,36

85,65

Едногодишни бюджетни кредити

232 414

216 508

163 124,73

70,19

Статия 2 1 0 — Общо

4 416 531

4 010 363

4 196 444,76

95,02

Едногодишни бюджетни кредити

129 073

95 387

93 118,85

72,14

Едногодишни бюджетни кредити

1 262 067

1 097 271

1 155 251,39

91,54

Едногодишни бюджетни кредити

72 858

72 858

53 858,—

73,92

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

5 880 529

5 275 879

5 498 673,00

93,51

Застраховки

ГЛАВА 2 1
210

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

2100

Покупка, наем и поддръжка на оборудване и софтуер и свързани
с тях дейности
Едногодишни бюджетни кредити

2102

2103

212

214

216

Външни услуги за подпомагане на експлоатацията, разработва
нето и поддръжката на софтуерни системи

Телекомуникации

Обзавеждане

Техническо оборудване и инсталации

Превозни средства
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ГЛАВА 2 3 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 2 5 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 3
230

Хартия, канцеларски материали и различни консума
тиви
Едногодишни бюджетни кредити

231

125 769

129 137

115 311,71

91,69

1 500

1 500

1 500,—

100

30 000

30 000

30 000,—

100

58 344

61 200

56 750,—

97,27

150 287

115 469

109 146,74

72,63

365 900

337 306

312 708,45

85,46

Едногодишни бюджетни кредити

155 900

145 000

145 000,—

93,01

Едногодишни бюджетни кредити

304 100

66 926

298 700,—

98,22

Едногодишни бюджетни кредити

438 647

538 647

407 647,—

92,93

Едногодишни бюджетни кредити

109 069

150 000

111 000,—

101,77

Статия 2 5 4 — Общо

1 007 716

900 573

962 347,—

95,50

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

1 007 716

900 573

962 347,—

95,50

Разходи за финансово обслужване
Едногодишни бюджетни кредити

232

Съдебни разноски и обезщетения
Едногодишни бюджетни кредити

236

Пощенски такси и разходи за доставка
Едногодишни бюджетни кредити

238

Други административни разходи
Едногодишни бюджетни кредити

239

Дейности, свързани с EMAS, включително популяризи
ране и система за компенсиране на въглеродните емисии
Едногодишни бюджетни кредити
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

p.m.

ГЛАВА 2 5
254

Заседания, конференции, конгреси, семинари и други

2540

Разходи за заседания, организирани в Брюксел

2541

2542

2546

Трети страни

Организация на прояви в партньорство с местни и регионални
власти, сдружения и други институции на Съюза

Представителни разходи
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ГЛАВА 2 6 — ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 6
260

Комуникация и публикации

2600

Връзки с пресата и аудио-визуална подкрепа
Едногодишни бюджетни кредити

2602

900 960

900 960

900 944,80

100

p.m.

1 695 814

1 695 814

1 735 521,50

102,34

450 000

500 000

526 695,50

117,04

Едногодишни бюджетни кредити

125 198

125 198

125 003,70

99,84

Едногодишни бюджетни кредити

140 690

140 690

140 667,98

99,98

Статия 2 6 2 — Общо

715 888

765 888

792 367,18

110,68

Едногодишни бюджетни кредити

395 049

185 143

356 402,55

90,22

ГЛАВА 2 6 — ОБЩО

2 806 751

2 646 845

2 884 291,23

102,76

Позиция 2 — Общо

31 149 026

25 290 455

26 349 477,47

84,59

262

Придобиване на документация и архивиране

2620

Външни изследвания
Едногодишни бюджетни кредити

264

100

p.m.

Статия 2 6 0 — Общо

2624

794 845,70

Официален вестник
Едногодишни бюджетни кредити

2622

794 854

Интернет и социалните медии и печатни материали
Едногодишни бюджетни кредити

2604

794 854

39 731,—

Разходи за документация и библиотека

Разходи за архивни фондове

Комуникационни дейности на политическите групи в
Европейския комитет на регионите
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ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
Забележки
През 2019 г. разходите за съвместните служби на двата комитета съгласно Дял 2 възлизат на 25 964 074 евро за
Европейския икономически и социален комитет и 19 013 261 евро за Европейския комитет на регионите.

ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

200

Сгради и разходи, свързани с тях

2000

Наем
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 338 888

1 665 185

Резултат от изпълнението за 2019

1 625 064,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разноските за наемане на сгради и разноските за наем, свързани с
провеждането на заседания извън постоянно заеманите сгради.

2001

Плащания по договори за дългосрочен годишен наем
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

9 433 746

9 250 845

Резултат от изпълнението за 2019

9 132 640,04

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания по договори за дългосрочен наем и подобни разходи,
дължими от институцията по договори за отдаване под наем с право на откупуване.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
1 000 EUR.

2003

Придобиване на недвижима собственост
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за придобиване на сгради. Субсидиите за недвижими
имоти и подготовката им за застрояване ще се определят съобразно Финансовия регламент.
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (продължение)

200

(продължение)

2005

Строителство на сгради
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки

Tази позиция е предназначена за вписване на евентуални бюджетни кредити за построяване на сгради.

2007

Оборудване на помещения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 975 486

Резултат от изпълнението за 2019

496 823

1 214 008,95

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за оборудване, включително дейности по реновация
(например с цел намаляване на потреблението на енергия по схемата EMAS) и специфични дейности, като окабеляване,
охрана, ресторант, както и други разходи, свързани с тези дейности, по-специално възнаграждения на архитекти и
инженери, както и всякакви необходими технически или други проучвания.

2008

Други разходи, свързани със сградите
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

552 798

Резултат от изпълнението за 2019

173 704

158 527,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на свързани със сградите разходи, които не са специално
предвидени по други статии от настоящата глава, и по-специално:
— инженерни и архитектурни консултантски услуги по проекти за оборудване на помещения и правни разходи във
връзка с възможната „опция за закупуване“ на сградите,
— консултантски услуги във връзка с EMAS,
— други проучвания за строителни проекти.
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (продължение)

200

(продължение)

2009

Временни бюджетни кредити, предназначени за инвестиции на институцията в недвижими имоти
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за евентуални инвестиции на институцията в
недвижими имоти.
Този бюджетен кредит е само временен и може да бъде използван само след трансфер по други бюджетни редове
съгласно разпоредбите на Финансовия регламент.

202

Други разходи, свързани със сградите

2022

Почистване и поддръжка
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 543 409

Резултат от изпълнението за 2019

2 282 882

2 639 344,20

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

2024

Потребление на енергия
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

400 000

Резултат от изпълнението за 2019

450 000

208 015,60

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходите за потребление на вода, газ,
електричество и други енергийни разходи.

2026

Охрана и наблюдение на сградите
Бюджетни кредити 2021

1 783 372

Бюджетни кредити 2020

1 749 982

Резултат от изпълнението за 2019

1 682 630,—
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202

(продължение)

2026

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване основно на разходите за персонал, свързани с охраната и
наблюдението на сградите, членовете и служителите.

2028

Застраховки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

60 431

Резултат от изпълнението за 2019

60 431

31 228,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания на застрахователните премии на Европейския комитет
на регионите и, когато е целесъобразно, частта от обезщетенията за сметка на застрахованата страна в случай на
злополуки.

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

210

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

2100

Покупка, наем и поддръжка на оборудване и софтуер и свързани с тях дейности
Бюджетни кредити 2021

1 587 739

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

1 393 474

1 809 510,67

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за покупка, наем, обслужване, настройване и
поддръжка на оборудване и софтуер за институцията и свързаните с тях дейности.
Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на разходи, свързани със споразумения за нивото на
обслужване, подписани с институциите на Съюза (например за използването на информационните системи,
по-специално с Комисията за SYSPER, EU Learn, ABAC, Sermed и други свързани приложения) и префактуриране на
други услуги (по-специално за обществени поръчки за ИТ).

2102

Външни услуги за подпомагане на експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи
Бюджетни кредити 2021

2 596 378

Бюджетни кредити 2020

2 400 381

Резултат от изпълнението за 2019

2 223 809,36
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ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА (продължение)

210

(продължение)

2102

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и
консултанти по информационни технологии във връзка с експлоатацията на информационния център и мрежата,
създаването, разработването и поддръжката на информационни системи, обслужване на потребители, включително на
членовете, осъществяване на проучвания, съставяне и въвеждане на техническа документация.
Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на разходи, свързани с разработването и поддръжката на
информационни системи, специфични за Европейския комитет на регионите.

2103

Телекомуникации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

232 414

Резултат от изпълнението за 2019

216 508

163 124,73

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи и такси за абонамент и комуникации, разпространявани
по кабел или по безжичен път (стационарни и мобилни телефони, телевизия), както и разходи за мрежи за пренос на
данни и телематични услуги.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
10 000 EUR.

212

Обзавеждане
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

129 073

Резултат от изпълнението за 2019

95 387

93 118,85

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за покупка, наем, поддръжка и поправка на
обзавеждане, и по-специално покупка на ергономично офис обзавеждане, подмяна на остаряло и излязло от употреба
обзавеждане.
По отношение на произведенията на изкуството този бюджетен кредит е предназначен за покриване както на
разноските за придобиване и покупка на специални материали, така и на свързаните с това текущи разходи,
включително разноски по рамкиране, реставрация, почистване, застраховка, както и разноските за превоз ad hoc.
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ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА (продължение)

214

Техническо оборудване и инсталации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 262 067

Резултат от изпълнението за 2019

1 097 271

1 155 251,39

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покупка, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и
инсталации, по-специално в областта на:
— различни стационарни и подвижни технически инсталации и оборудване, свързани с публикуване на документи,
архивиране, охрана, столови, сгради и др.,
— оборудване, и по-специално на печатница, архиви, телефонна служба, столови, магазини за персонала, охрана,
конференции, аудиовизуален сектор и др.,
— поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации на зали за вътрешни заседания и конференции.

216

Превозни средства
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

72 858

Резултат от изпълнението за 2019

72 858

53 858,—

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

ГЛАВА 2 3 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

230

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

125 769

Резултат от изпълнението за 2019

129 137

115 311,71

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по закупуване на хартия, пликове, канцеларски
материали, материали за печатницата и копирните центрове, както и отпечатването на някои материали от външни
изпълнители.
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231

Разходи за финансово обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 500

Резултат от изпълнението за 2019

1 500

1 500,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови разноски (комисиони, ажио, различни разноски) и
други финансови такси, включително допълнителни разноски за финансиране на сгради.

232

Съдебни разноски и обезщетения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

30 000

Резултат от изпълнението за 2019

30 000

30 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— всички разходи, произтичащи от участието на Европейския комитет на регионите по дела пред съдилища на Съюза и
национални съдилища, разходите за правни услуги, закупуването на юридически материали и произведения, както
и всички други правни, съдебни или извънсъдебни разноски;
— обезщетения, лихви и допълнителни разходи, свързани със съдебни или извънсъдебни дела.

236

Пощенски такси и разходи за доставка
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

58 344

Резултат от изпълнението за 2019

61 200

56 750,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски такси, обработка и изпращане от пощенски или
експресни куриерски служби.

238

Други административни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

150 287

Резултат от изпълнението за 2019

115 469

109 146,74
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238

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— застраховки, които не са изрично предвидени по друга позиция,
— закупуване и поддържане на униформи за разпоредители, шофьори и персонал по пренасянията, медицинските
служби, службите за сигурност и различни технически служби;
— всички разноски по пренасяне и преместване и разходи за наемането на дружества за пренасяне или временен
помощен персонал,
— различни оперативни разходи, като разходи за украса и дарения.

239

Дейности, свързани с EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните
емисии
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

p.m.

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейности по EMAS, насочени към
подобряване на екологичните характеристики на Европейския комитет на регионите, в т.ч. популяризиране на
въпросните дейности, както и за покриване на разходите, свързани със системата за компенсиране на въглеродните
емисии на Европейския комитет на регионите.

ГЛАВА 2 5 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

254

Заседания, конференции, конгреси, семинари и други

2540

Разходи за заседания, организирани в Брюксел
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

155 900

Резултат от изпълнението за 2019

145 000

145 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за вода, кафе и чай за устните преводачи и
участниците по време на задължителните заседания и други тематични дейности, организирани в седалището на
Европейския комитет на регионите, както и по време на пленарните сесии, организирани в Брюксел. Този бюджетен
кредит покрива също понякога закуски и работни закуски, обеди и вечери по време на вътрешни заседания при
условията, определени от генералния секретар. Освен това този в бюджетен кредит е предвиден ограничен бюджет за
кабинета на председателя и секретариатите на политическите групи за закупуване на кафе, чай и други напитки,
предлагани на външни посетители.

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/2115
КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ГЛАВА 2 5 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ (продължение)

254

(продължение)

2541

Трети страни
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

304 100

Резултат от изпълнението за 2019

66 926

298 700,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на изплащането на разноските по пътуването и фиксираните
заседателни надбавки за престой на трети страни, които участват в дейности на Европейския комитет на регионите. По
изключение този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване и на разноските по пътуването и
фиксираните заседателни надбавки на трети страни от ARLEM и CORLEAP, участващи в дейности, които не са
организирани от Комитета, ако са надлежно обосновани и одобрени от председателя.

2542

Организация на прояви в партньорство с местни и регионални власти, сдружения и други институции на Съюза
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

438 647

Резултат от изпълнението за 2019

538 647

407 647,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, включително представителни разходи и разходи за
логистика, свързани със:
— организирането от Европейския комитет на регионите на прояви от общ или конкретен характер, предназначени да
популяризират неговите политически и консултативни дейности; подобни прояви се провеждат в Брюксел или
децентрализирано, обикновено в партньорство с местни и регионални власти, с техните сдружения и с другите
институции на Съюза;
— програмата за млади политици на изборна длъжност, в която участват регионални и местни млади лидери на
възраст под 40 години по свързани със Съюза въпроси;
— участието на Европейския комитет на регионите в конгреси, конференции, колоквиуми, семинари или симпозиуми,
организирани от трети страни (други институции на Съюза, местни или регионални власти, техни сдружения и др.).

2546

Представителни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

109 069

Резултат от изпълнението за 2019

150 000

111 000,—

L 93/2116

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ГЛАВА 2 5 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ (продължение)

254

(продължение)

2546

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със задълженията на институцията по
представителство.
Той покрива и представителните разходи, направени от някои длъжностни лица в интерес на институцията.

ГЛАВА 2 6 — ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

260

Комуникация и публикации

2600

Връзки с пресата и аудио-визуална подкрепа
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

794 854

Резултат от изпълнението за 2019

794 854

794 845,70

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за:
— настаняването на местни и регионални журналисти в Брюксел по време на заседанията на Европейския комитет на
регионите и на прояви, организирани от него,
— инициативи на Европейския комитет на регионите за обществена комуникация и информация с цел популяризиране
на прояви или дейности, организирани от него, включително всички свързани с тях аудиовизуални услуги и
материали,
— партньорства с медиите, подкрепа за изготвяне на съдържание и наблюдение на медиите.

2602

Интернет и социалните медии и печатни материали
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

900 960

Резултат от изпълнението за 2019

900 960

900 944,80

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за изготвяне на съдържание за интернет, социалните
медии, за цифрово и печатно съдържание. Освен това той ще покрива разходите за измерване на въздействието на
нашите комуникационни дейности.
Този бюджетен кредит ще покрива наред с другото по-нататъшната цифровизация на публикациите, като по този начин
се подобрява въздействието на съдържанието въз основа на инструменти за следене на социалните медии и интернет,
поддържа се и се подобрява уебсайтът на Европейския комитет на регионите и се предприемат редица иновативни
дейности.
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ГЛАВА 2 6 — ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (продължение)

260

(продължение)

2604

Официален вестник
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

39 731,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за публикуване в Официален вестник на Европейския
съюз.

262

Придобиване на документация и архивиране

2620

Външни изследвания
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

450 000

Резултат от изпълнението за 2019

500 000

526 695,50

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за реализиране на изследвания, възложени по договор на квалифицирани
външни експерти и на изследователски институти.

2622

Разходи за документация и библиотека
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

125 198

Резултат от изпълнението за 2019

125 198

125 003,70

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— обогатяването и обновяването на фонда „Общи справочни материали“ и актуализацията на библиотечния фонд,
— разходи, свързани със задължения, поети от Комитета на регионите в рамките на международното и/или
междуинституционалното сътрудничество,
— абонаменти или договори за услуги за доставка на обобщения и анализ на съдържанието на периодични издания
или съхраняване на оптически носители на статии от тези периодични издания,
— разходи, свързани с използването на външни документални и статистически бази данни, с изключение на
информационни материали и разходи за телекомуникации,

L 93/2118

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ГЛАВА 2 6 — ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (продължение)
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(продължение)

2622

(продължение)
— разходи, свързани със задължения, поети от Европейския комитет на регионите в рамките на международното и
междуинституционалното сътрудничество,

— покупка или наем на специални материали, включително електрически, електронни и ИТ материали и системи за
библиотека (традиционна или хибридна), както и външни услуги за покупка, разработване, инсталиране,
използване и поддръжка на тези материали и системи,

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

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

— закупуването на речници, глосари и други справочни издания, предназначени за дирекция „Преводи“.

2624

Разходи за архивни фондове
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

140 690

Резултат от изпълнението за 2019

140 690

140 667,98

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на цената на външни услуги по архивиране, включително
сортирането, класирането и прекласирането в хранилищата, стойността на услуги по архивиране, закупуване и
експлоатация на архивни материали върху резервни носители (микрофилми, дискове, касети и т.н.), както и
закупуването, наемането и поддържането на специални материали (електронни, информационни, електрически) и
разноските за публикуването върху всякакви носители (брошури, CD-ROM и т.н.).

264

Комуникационни дейности на политическите групи в Европейския комитет на регионите
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

395 049

Резултат от изпълнението за 2019

185 143

356 402,55
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КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ГЛАВА 2 6 — ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (продължение)

264

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, произтичащи от политическите и информационните
дейности на членовете на Европейския комитет на регионите в рамките на техния европейски мандат:
— популяризиране и засилване на ролята на членовете на Европейския комитет на регионите посредством дейностите
на техните политически групи,
— информиране на гражданите относно ролята на Европейския комитет на регионите като институционален
представител на регионалните и местните власти в Европейския съюз.
Правно основание
Регламент (Европейски комитет на регионите) № 0029/2015 относно финансирането на политическите и
информационни дейности на членовете на Европейския комитет на регионите.
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ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 10 2 — РЕЗЕРВ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ПРИДОБИВАНЕТО НА СГРАДИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

ГЛАВА 10 0

Резултат от
изпълнението за
2019

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 2 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 0 — ОБЩО

ГЛАВА 10 1
ГЛАВА 10 1 — ОБЩО

ГЛАВА 10 2

% 2019/2021
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ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Този бюджетен кредит е само временен и може да бъдат използван само след прехвърлянето му по други бюджетни
редове в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент.

ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

ГЛАВА 10 2 — РЕЗЕРВ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ПРИДОБИВАНЕТО НА СГРАДИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—
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ПЕРСОНАЛ
Раздел VII — Европейски комитет на регионите

Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Без категория

—

1

—

1

AD 16

—

—

—

—

AD 15

7

—

6

—

AD 14

26

4

27

4

AD 13

24

1

23

1

AD 12

30

4

31

3

AD 11

29

1

27

1

AD 10

29

4

29

5

AD 9

28

7

30

5

AD 8

45

4

45

6

AD 7

29

9

29

6

AD 6

12

7

11

9

AD 5

1

—

1

—

260

41

259

40

AST 11

5

—

5

—

AST 10

5

—

5

—

AST 9

17

1

16

—

AST 8

17

—

16

1

AST 7

31

3

31

2

AST 6

23

1

23

1

AST 5

45

7

47

6

AST 4

21

3

21

4

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

164

17

164

16

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST
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Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AST/SC 6

1

—

1

—

AST/SC 5

2

—

2

—

AST/SC 4

2

—

2

—

AST/SC 3

1

—

—

—

AST/SC 2

5

—

6

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

11

—

11

—

Общо

435

59

434

57

Всичко Общо

494

491

L 93/2124
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ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН

ПРИХОДИ
Вноска от Европейския съюз за финансирането на разходите на Европейския
омбудсман за финансовата 2021 година
Бюджетен ред

Сума

Разходи

12 501 836

Собствени ресурси

–1 435 916
Дължими вноски

11 065 920
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ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН

ПРИХОДИ
ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията

657 641

641 856

569 855,—

86,65

3001

Специални налози върху възнагражденията

125 174

124 441

105 693,—

84,44

782 815

766 297

675 548,—

86,30

653 101

665 392

556 118,—

85,15

Статия 3 0 0 — Общо

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

3011

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

p.m.

p.m.

0,—

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната
схема

p.m.

p.m.

0,—

Статия 3 0 1 — Общо

653 101

665 392

556 118,—

85,15

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

1 435 916

1 431 689

1 231 666,—

85,78

ГЛАВА 3 1
310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

311

Продажба на друго имущество

p.m.

p.m.

0,—

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо иму
щество — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО
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ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

0,—

Статия 3 2 0 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

Възстановени суми от други институции или органи на
командировъчни разходи — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Приходи от трети страни по отношение на предос
тавянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви
приходи

p.m.

p.m.

0,—

Приходи с определено предназначение (доходи от фонда
ции, субсидии, дарения и завещания) — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Получени застрахователни обезщетения — целеви при
ходи

p.m.

p.m.

0,—

Други приходи от административни дейности — целеви
приходи

p.m.

p.m.

0,—

Други приходи от административни дейности

p.m.

p.m.

11 121,—

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

p.m.

p.m.

11 121,—

Позиция 3 — Общо

1 435 916

1 431 689

Бюджетен ред

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 2
320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа
— целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други
институции, агенции и органи на Съюза — целеви приходи

321
322

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

ГЛАВА 3 3
330
331
333
338
339

1 242 787,—

86,55
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ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН

ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА

300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

657 641

Финансова година 2019

641 856

569 855,—

Правно основание

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

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

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

Решение 94/262/EОВС, EО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия
за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15), и по-специално член 10, параграфи 2
и 3 от него.

Регламент (EС) 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).

3001

Специални налози върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

125 174

Финансова година 2019

124 441

105 693,—

Забележки

Разпоредбите относно временната вноска се прилагаха до 30 юни 2003 г. Поради това тази позиция е предназначена за
вписване на приходите от остатъчната сума от временната вноска от заплатите на членовете на Комисията,
длъжностните лица и другите активно заети лица.
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ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)

300

(продължение)

3001

(продължение)
Правно основание
Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.
Регламент № 422/67/EИО, 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. за определяне 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., стр. 1).
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Решение 94/262/EОВС, EО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия
за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15), и по-специално член 10, параграфи 2
и 3 от него.
Регламент (EС) 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).

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

653 101

Финансова година 2019

665 392

556 118,—

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

3011

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално приложение VIII, член 4, член 11, параграфи 2
и 3 и член 48 от него.
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ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)

301

(продължение)

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 40, параграф 3 от него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 17 от тях.

ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО

310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходи от продажба на недвижимо имущество, принадлежащо на
институцията.
В съответствие с член 21, параграф 3 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.

311

Продажба на друго имущество
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажба или частична подмяна на друго имущество,
принадлежащо на институцията. В нея се вписват също постъпленията от продажба на превозни средства, оборудване,
съоръжения, материали и научна и техническа апаратура, които се заменят или бракуват, когато счетоводната им
стойност се обезцени напълно.
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ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО (продължение)

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други институции, агенции и органи на Съюза — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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.

321

Възстановени суми от други институции или органи на командировъчни разходи — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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.

322

Приходи от трети страни по отношение на предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—
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ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (продължение)

322

(продължение)
Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

330

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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.

331

Приходи с определено предназначение (доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания) — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 2 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.

333

Получени застрахователни обезщетения — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ (продължение)

338

Други приходи от административни дейности — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на други вноски и възстановени суми във връзка с административните дейности
на институцията.
В съответствие с член 21, параграф 3 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.

339

Други приходи от административни дейности
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

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

Финансова година 2019

11 121,—
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ
ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 4 0
400

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови
сметки

% 2019/2021
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ

400

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови сметки
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по
сметките на институцията.
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ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

128,—

ГЛАВА 6 6 — ОБЩО

p.m.

p.m.

128,—

Позиция 6 — Общо

p.m.

p.m.

128,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 6 6
668

Други вноски и възстановявания — целеви приходи

% 2019/2021
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ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА

ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

668

Други вноски и възстановявания — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

128,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване, в съответствие с разпоредбите на член 21 от Финансовия регламент, на
приходите, които не са предвидени в други части на дял 6 и които са основание за отпускане на допълнителни
бюджетни кредити за финансиране на разходите, съответстващи на тези приходи.
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РАЗХОДИ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)
Дял
Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението
за 2019

473 865

484 847

456 837,28

8 534 161

8 476 784

6 940 364,82

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНС
ТИТУЦИЯТА

10

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

12

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

14

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

495 027

718 500

796 794,98

16

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В
ИНСТИТУЦИЯТА

341 083

370 000

338 365,23

9 844 136

10 050 131

8 532 362,31

1 516 000

1 100 000

1 061 431,52

Позиция 1 — Общо

2

СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

20

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

21

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ:
ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

288 000

281 000

270 171,61

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

492 300

518 200

483 061,66

2 296 300

1 899 200

1 814 664,79

23

Позиция 2 — Общо

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ
ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

30

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

207 000

225 500

170 893,39

32

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ,
АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

142 000

161 000

86 648,82

10 000

10 000

6 275,—

2 400

2 400

2 400,—

361 400

398 900

266 217,21

33

ПРОУЧВАНИЯ И ДРУГИ СУБСИДИИ

34

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ОМБУДСМАН
Позиция 3 — Общо
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Дял
Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението
за 2019

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ПРОВИЗИИ

p.m.

p.m.

0,—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

12 501 836

12 348 231

10 613 244,31
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ДЯЛ 1
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА
ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА
ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 1 0
100

Възнаграждения, надбавки и плащания, свързани с възна
гражденията
Едногодишни бюджетни кредити

102

103

104

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

418 677,42

95,84

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Пенсии
6 000

7 489,26

35 000

35 000

30 000,—

85,71

2 000

2 000

670,60

33,53

Разноски за командировки

Езикови и компютърни курсове
Едногодишни бюджетни кредити

108

441 847

Временни надбавки

Едногодишни бюджетни кредити
105

436 865

Надбавки и разходи при постъпване и напускане на
служба
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

473 865

484 847

456 837,28

96,41

Едногодишни бюджетни кредити

8 501 161

8 443 784

6 916 923,88

81,36

Едногодишни бюджетни кредити

3 000

3 000

Едногодишни бюджетни кредити

30 000

30 000

23 440,94

78,14

Статия 1 2 0 — Общо

8 534 161

8 476 784

6 940 364,82

81,32

ГЛАВА 1 2
120

Възнаграждения и други права

1200

Възнаграждения и надбавки

1202

1204

Заплащане за извънреден труд

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

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

122

Обезщетения при предсрочно прекратяване на слу
жебното правоотношение

1220

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата
Едногодишни бюджетни кредити

1222

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

p.m.

p.m.

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Статия 1 2 2 — Общо

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

8 534 161

8 476 784

6 940 364,82

81,32

Едногодишни бюджетни кредити

321 527

545 000

638 652,64

198,63

Едногодишни бюджетни кредити

173 500

173 500

158 142,34

91,15

Статия 1 4 0 — Общо

495 027

718 500

796 794,98

160,96

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

495 027

718 500

796 794,98

160,96

Едногодишни бюджетни кредити

4 000

3 000

3 412,06

85,30

Едногодишни бюджетни кредити

130 000

130 000

112 777,04

86,75

Статия 1 6 1 — Общо

134 000

133 000

116 189,10

86,71

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

ГЛАВА 1 4
140

Друг персонал и външен персонал

1400

Друг персонал

1404

Стажове при дипломиране, безвъзмездни средства и обмен на
длъжностни лица

ГЛАВА 1 6
161

Разходи за управление на персонала

1610

Разходи за набиране на персонал

1612

Повишаване на професионалната квалификация
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ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

163

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

1630

Социално обслужване
Едногодишни бюджетни кредити

1631

p.m.

6 000

6 000

3 875,80

64,60

Едногодишни бюджетни кредити

7 000

7 000

5 874,73

83,92

Статия 1 6 3 — Общо

13 000

13 000

9 750,53

75

179 083

210 000

197 425,60

110,24

Едногодишни бюджетни кредити

15 000

14 000

15 000,—

100

Статия 1 6 5 — Общо

194 083

224 000

212 425,60

109,45

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

341 083

370 000

338 365,23

99,20

Позиция 1 — Общо

9 844 136

10 050 131

8 532 362,31

86,67

Социални контакти между членовете на персонала и други
социални мерки

165

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в
институцията

1650

Европейски училища
Едногодишни бюджетни кредити

1651

% 2019/2021

Мобилност
Едногодишни бюджетни кредити

1632

p.m.

Резултат от
изпълнението за
2019

Детски ясли и детски заведения
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ДЯЛ 1
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

100

Възнаграждения, надбавки и плащания, свързани с възнагражденията
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

436 865

Резултат от изпълнението за 2019

441 847

418 677,42

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнагражденията, надбавките и другите плащания, свързани с
възнаграждението на Европейския омбудсман, по-специално осигурителните вноски за сметка на институцията за
осигуряване за случаи на злополука и професионална болест, осигурителните вноски за сметка на институцията за
здравно осигуряване, помощи при раждане, надбавки, изплащани при смърт, годишни медицински прегледи и др.
Правно основание

Регламент № 422/67/EИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. за определяне 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., стр. 1), и по-специално членове 4а, 11 и 14 от него.

Решение 94/262/EОВС, EО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия
за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).

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).

102

Временни надбавки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на преходни надбавки, семейни надбавки и корекционни
коефициенти по отношение на страните по местопребиваване.
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

102

(продължение)
Правно основание
Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. за определяне 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., стр. 1), и по-специално член 7 от него.
Решение 94/262/EОВС, EО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия
за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).
Регламент (EС) 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).

103

Пенсии
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

6 000

7 489,26

Забележки
Разходите във връзка с пенсиите за прослужено време на предишните европейски омбудсмани, както и наследствените
пенсии в полза на преживелия съпруг и деца, и корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тяхната
държава на пребиваване, се поемат от Комисията. Този бюджетен кредит е предназначен да покрива разходите, които
не се покриват от Комисията, и по-специално вноската на Европейския омбудсман към здравноосигурителната схема на
Съюза.
Правно основание
Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. за определяне 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., стр. 1), и по-специално членове 8, 9, 15 и 18 от него.
Решение 94/262/EОВС, EО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия
за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).
Регламент (EС) 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).

104

Разноски за командировки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

35 000

Резултат от изпълнението за 2019

35 000

30 000,—
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

104

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътни разноски, дневните надбавки по време на командировка и
допълнителните или извънредните разноски, направени по време на командировка.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
1 000 EUR.
Правно основание
Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. за определяне 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., стр. 1), и по-специално член 6 от него.
Решение 94/262/EОВС, EО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия
за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).
Регламент (EС) 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).

105

Езикови и компютърни курсове
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 000

670,60

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с посещение на езикови курсове или други
семинари по професионално обучение.

108

Надбавки и разходи при постъпване и напускане на служба
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътните разноски, дължими на Европейския омбудсман
(включително неговото или нейното семейство) при постъпване на служба или при напускане на институцията,
надбавките за настаняване и повторно установяване, дължими на Европейския омбудсман при постъпване на служба
или при напускане на институцията, и разходите по пренасяне, дължими на Европейския омбудсман при постъпване на
служба или при напускане на институцията.
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

108

(продължение)
Правно основание
Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. за определяне 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., стр. 1), и по-специално член 5 от него.
Решение 94/262/EОВС, EО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия
за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).
Регламент (EС) 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 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

120

Възнаграждения и други права

1200

Възнаграждения и надбавки
Бюджетни кредити 2021

8 501 161

Бюджетни кредити 2020

8 443 784

Резултат от изпълнението за 2019

6 916 923,88

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните плащания на длъжностните лица и срочно
наетите служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание:
— заплати, надбавки и допълнителни плащания, свързани с възнаграждението,
— осигуряване за болест, злополука и професионално заболяване и други разходи за социално осигуряване,
— фиксирани надбавки за извънреден труд,
— други надбавки и безвъзмездни средства,
— плащане на пътните разноски за длъжностните лица или срочно наетите служители, техните съпрузи или лицата на
тяхна издръжка, от местоработата им до мястото на произхода,
— отражение на корекционните коефициенти, приложими към възнаграждението и към частта от възнагражденията,
преведени в страна, различна от страната на месторабота,
— осигуряване за безработица за срочно наетите служители, както и плащания, извършвани от институцията в полза
на срочно наети служители за учредяване или запазване на пенсионните им права в страната на произхода им.
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

120

(продължение)

1200

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1202

Заплащане за извънреден труд
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 000

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията за извънреден труд в съответствие с правното
основание.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1204

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

30 000

Резултат от изпълнението за 2019

30 000

23 440,94

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— пътните разноски, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители (включително членовете на
техните семейства) при встъпване или напускане на длъжност или преместване на друга месторабота,
— надбавките за настаняване/пренастаняване и разноските за преместване, дължими на длъжностните лица и срочно
наетите служители, които са били задължени да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност или
преместване на друга месторабота, както и при окончателно напускане на институцията и установяване другаде,
— дневните надбавки, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители, които представят доказателства
за наложила се промяна на обичайното им местопребиваване поради встъпване в длъжност или след преместване на
нова месторабота,
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

120

(продължение)

1204

(продължение)
— обезщетение при уволнение на длъжностно лице, назначено с изпитателен срок, чието правоотношение е
прекратено поради очевидно несправяне със служебните задължения,
— обезщетение на срочно нает служител, чийто договор е прекратен от институцията.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

122

Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

1220

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетенията, които следва да бъдат изплатени на
длъжностните лица:
— преминали в неактивна заетост във връзка със съкращения в щатното разписание на институцията,
— заемащи длъжност от степен AD 16 или AD 15, предсрочно пенсионирани в интерес на службата.
Той покрива и здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя, и отражението на корекционните
коефициенти, приложими към тези надбавки.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 41 и 50 от него и приложение IV към
него.

1222

Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема за длъжностни лица и
срочно наети служители
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение)

122

(продължение)

1222

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— надбавките, дължими съгласно Правилника за длъжностните лица или Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 3518/85
или Регламент (ЕО, Евратом, ЕОВС) № 2688/95,
— здравноосигурителните вноски, плащани от работодателя за лицата, получаващи обезщетения,
— отражение на корекционните коефициенти на възнагражденията, приложими за отделните надбавки.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 64 и 72 от него.
Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 3518/85 на Съвета от 12 декември 1985 г. относно въвеждане на специални мерки
за прекратяване на служебното правоотношение на длъжностни лица на Европейските общности вследствие
присъединяването на Испания и Португалия (ОВ L 335, 13.12.1985 г., стр. 56) и Регламент (ЕО, Евратом, ЕОВС)
№ 2688/95 на Съвета от 17 ноември 1995 г. относно въвеждане на специални мерки за прекратяване на служебното
правоотношение на длъжностни лица на Европейските общности вследствие присъединяването на Австрия, Финландия
и Швеция (ОВ L 280, 23.11.1995 г., стр. 1).

ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

140

Друг персонал и външен персонал

1400

Друг персонал
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

321 527

Резултат от изпълнението за 2019

545 000

638 652,64

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на:
— възнаграждението на другите служители, и по-специално на договорно наетия и местния персонал и на специалните
съветници (по смисъла на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз), вноските за сметка на
работодателя към различните социалноосигурителни схеми, както и отражението на корекционните коефициенти,
приложими към възнагражденията на този персонал,
— хонорарите, платени на персонала по договори за предоставяне на услуги, и в специални случаи, наемането на
срочно нает персонал.
Правно основание
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ (продължение)

140

(продължение)

1404

Стажове при дипломиране, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

173 500

Резултат от изпълнението за 2019

173 500

158 142,34

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— надбавките, пътните разноски и разноските за мисии за стажантите, както и разходите за осигуряване срещу
злополука и болест по време на стажа,
— разходите, свързани с преместване на персонал между Европейския омбудсман и публичния сектор в държавите
членки или други държави, посочени в правилата.
Правно основание
Решение на Европейския омбудсман относно стажовете и решение на Европейския омбудсман относно
командированите длъжностни лица от международни, национални, регионални или местни учреждения към Службата
на Европейския омбудсман.

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

161

Разходи за управление на персонала

1610

Разходи за набиране на персонал
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

4 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 000

3 412,06

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за организиране на конкурси, предвидени в член 3 от Решение 2002/621/ЕО, както и пътните и дневните
разноски на кандидатите, поканени да се явят на събеседване и медицински прегледи,
— разходите за организиране на процедури за подбор на длъжностни лица и други служители.
В надлежно обосновани случаи във връзка с оперативните изисквания и след консултация с Европейската служба за
подбор на персонал този бюджетен кредит може да бъде използван за конкурси, организирани от самата институция.
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ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

161

(продължение)

1610

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

1612

Повишаване на професионалната квалификация
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

130 000

Резултат от изпълнението за 2019

130 000

112 777,04

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходи за обучение за подобряване на уменията на персонала и на резултатността и ефективността на
институцията,
— разходите за транспорт, плащане на дневни, както и допълнителни или извънредни разноски, направени по време
на командировка, включително допълнителни разноски за издаване на билети и резервации (различни от тези по
статия 3 0 0).
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

163

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

1630

Социално обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
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163

(продължение)

1630

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— следните категории лица като част от междуинституционалната политика за подпомагане на лица с увреждания:
— длъжностни лица и срочно наети служители в активна заетост,
— съпрузи на длъжностни лица и срочно наети служители в активна заетост,
— деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз,
възстановяването в рамките на бюджетните ограничения и след изчерпване на правата, евентуално предоставени в
държавата по пребиваване или произход, на признатите за необходими разходи от немедицинско естество, свързани
с увреждането, надлежно оправдани и непокрити от общата здравноосигурителна схема,
— действията, предприети по отношение на длъжностни лица и служители в особено затруднено положение.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 9, параграф 3, трета алинея и член 76 от
него.
Решение на Европейския омбудсман от 15 януари 2004 г. за приемане на правила за социално подпомагане на
длъжностни лица и други служители в Службата на Европейския омбудсман.

1631

Мобилност
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

6 000

Резултат от изпълнението за 2019

6 000

3 875,80

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на схемата за подкрепа на използването на обществен транспорт
в различните места на работа.

1632

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

7 000

Резултат от изпълнението за 2019

7 000

5 874,73
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163

(продължение)

1632

(продължение)
Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за поощряване и финансово подпомагане на инициативи, насочени към
насърчаване на социалните контакти между служителите от различни националности, например субсидиране на
клубове на служителите, сдружения и културни дейности, както и за вноска за разходите за дейности, организирани от
комитета по персонала (културни дейности, развлечения, ресторант и др.).

Той покрива също и финансовото участие в междуинституционални социални дейности.

165

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1650

Европейски училища
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

179 083

Резултат от изпълнението за 2019

210 000

197 425,60

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— вноската на Европейския омбудсман към Тип II Европейски училища, акредитирани от Съвета на управителите на
Европейските училища, или
— възстановяване на Европейската комисия на вноската към Тип II Европейски училища, акредитирани от Съвета на
управителите на Европейските училища, която Комисията е изплатила от името и за сметка на Европейския
омбудсман въз основа на подписаното между тях Споразумение за правомощия и услуги.

Той ще покрие разходите за деца на служители на Европейския омбудсман, които са записани в Тип II Европейско
училище.
Правно основание

Решение C(2013) 4886 на Комисията от 1 август 2013 г. относно привеждането в действие на вноската на ЕС,
заплащана на пропорционален принцип на училищата, акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища,
според броя на приетите деца на служители на ЕС, заменящо Решение C(2009) 7719 на Комисията, изменено с Решение
C(2010) 7993 на Комисията (OВ C 222, 2.8.2013, стр. 8).

L 93/2154

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН

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

165

(продължение)

1651

Детски ясли и детски заведения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

15 000

Резултат от изпълнението за 2019

14 000

15 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на участието на Европейския омбудсман в разходите за център за
най-малките деца и други ясли и детски заведения (следва да се изплати на Комисията).
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ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 0
200

Сгради

2000

Наем
Едногодишни бюджетни кредити

1 516 000

1 100 000

1 061 431,52

70,02

Статия 2 0 0 — Общо

1 516 000

1 100 000

1 061 431,52

70,02

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

1 516 000

1 100 000

1 061 431,52

70,02

Едногодишни бюджетни кредити

260 000

250 000

244 706,79

94,12

Статия 2 1 0 — Общо

260 000

250 000

244 706,79

94,12

Едногодишни бюджетни кредити

13 000

13 000

14 781,42

113,70

Едногодишни бюджетни кредити

15 000

18 000

10 683,40

71,22

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

288 000

281 000

270 171,61

93,81

ГЛАВА 2 1
210

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

2100

Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни про
дукти и свързан с тях труд

212

216

Обзавеждане

Превозни средства
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ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН

ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 3
230

Административни разходи

2300

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи
Едногодишни бюджетни кредити

2301

2302

2303

2304

2305

231

232

7 000

8 000

5 219,53

74,56

Едногодишни бюджетни кредити

3 000

3 000

2 750,—

91,67

Едногодишни бюджетни кредити

7 000

7 000

5 385,29

76,93

Едногодишни бюджетни кредити

700

700

295,—

42,14

Едногодишни бюджетни кредити

4 000

3 500

3 848,45

96,21

Едногодишни бюджетни кредити

1 000

1 000

Статия 2 3 0 — Общо

22 700

23 200

17 498,27

77,08

Едногодишни бюджетни кредити

315 000

315 000

295 000,—

93,65

Едногодишни бюджетни кредити

154 600

180 000

170 563,39

110,33

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

492 300

518 200

483 061,66

98,12

Позиция 2 — Общо

2 296 300

1 899 200

1 814 664,79

79,03

Пощенски такси и разходи за доставка

Телекомуникации

Разходи за финансово обслужване

Други разходи

Съдебни разноски и обезщетения

Писмен и устен превод

Подпомагане на дейности
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ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

200

Сгради

2000

Наем
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 516 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 100 000

1 061 431,52

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за плащане с фиксиран размер на Европейския парламент във връзка с
кабинетите, които Европейският парламент предоставя на Европейския омбудсман в помещенията си в Страсбург и
Брюксел. Той покрива също наемите и таксите във връзка със застраховки, режийни за консумация на вода,
електричество, отопление, почистване и поддръжка, охрана и наблюдение, както и други разходи, свързани със
сградите, включително преустройство, ремонти или смяна на обзавеждането на съответните кабинети.
Правно основание

Административно споразумение между Европейския омбудсман и Европейския парламент.

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

Забележки

Във връзка с обществените поръчки институцията се консултира с другите институции относно договорните условия,
постигнати от всяка от тях.

210

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

2100

Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти и свързан с тях труд
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

260 000

Резултат от изпълнението за 2019

250 000

244 706,79
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ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА (продължение)

210

(продължение)

2100

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за:
— покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и разработка на софтуерни приложения,
— помощ във връзка с опериране и поддръжка на системи за обработка на данни,
— операции по обработка на данни, възложени на трети страни, и други разходи за услуги по обработка на данни,
— покупка, наем, поддръжка и ремонт на телекомуникационно оборудване и други разходи, свързани с
телекомуникации (предавателни мрежи, телефонни номератори, телефонно и друго подобно оборудване, факс
апарати, телексни системи, инсталационни разходи и др.).
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
1 000 EUR.

212

Обзавеждане
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

13 000

Резултат от изпълнението за 2019

13 000

14 781,42

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и поправка на
обзавеждане, включително покупка на ергономично обзавеждане, подмяна на остаряло и излязло от употреба
обзавеждане, както и офис техника.

216

Превозни средства
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

15 000

Резултат от изпълнението за 2019

18 000

10 683,40

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, поддръжка, експлоатация и поправка на
превозни средства (служебни автомобили) и наемане на автомобили, таксита, автобуси и камиони, със или без водач,
включително необходимите застраховки и заплащане на евентуални глоби.
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ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

230

Административни разходи
Забележки
Във връзка с обществените поръчки, институцията се консултира с другите институции относно договорните условия,
постигнати от всяка от тях.

2300

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

7 000

Резултат от изпълнението за 2019

8 000

5 219,53

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по закупуване на хартия, пликове, канцеларски
материали, материали за печатницата и копирните центрове и т.н.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
1 000 EUR.
2301

Пощенски такси и разходи за доставка
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 000

2 750,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разходи, разходи за обработка и доставка чрез
пощенски или частни куриерски служби.
2302

Телекомуникации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

7 000

Резултат от изпълнението за 2019

7 000

5 385,29

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на абонаменти и разходи за комуникации, разпространявани по
кабел и чрез радиовълни (стационарни и мобилни телефони, телевизия), както и разходи за мрежи за пренос на данни
и телематични услуги.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.
2303

Разходи за финансово обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

700

Резултат от изпълнението за 2019

700

295,—
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ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

230

(продължение)

2303

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови такси (комисионни, ажио, различни разноски) и други
финансови такси, в т.ч. допълнителни разноски за финансиране на сгради.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
10 000 EUR.

2304

Други разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

4 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 500

3 848,45

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— застраховки, които не са изрично предвидени в друга позиция,
— различни оперативни разходи, като покупка на разписания на железопътния и въздушния транспорт и публикации
в печата на съобщения за продажба на употребявано оборудване,
— авансови сметки в Брюксел и Страсбург.
2305

Съдебни разноски и обезщетения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 000

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— всички разноски, произтичащи от участието на Европейския омбудсман в дела пред съдилищата на Съюза и
националните съдилища, разходи за правни услуги, както и други правни, съдебни или извънсъдебни разноски,
— обезщетения, лихви и евентуални задължения по смисъла на Финансовия регламент.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.
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ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

231

Писмен и устен превод
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

315 000

Резултат от изпълнението за 2019

315 000

295 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за всички допълнителни услуги, по-специално
писмените преводи и машинописните услуги за годишния доклад и други документи, устни преводачи по договор или
наети за конкретен случай и свързаните с това разходи.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.

232

Подпомагане на дейности
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

154 600

Резултат от изпълнението за 2019

180 000

170 563,39

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на общите разходи за управление, дължими на Европейския
парламент за покриване на разходите за заетост на персонал на Европейския парламент за предоставяне на общи услуги
като счетоводство, вътрешен одит, медицинско обслужване и др.
Той е предназначен също за покриване на разходите за предоставяне на различните междуведомствени услуги, които все
още не са покрити от друг бюджетен ред.
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ДЯЛ 3
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА
ГЛАВА 3 0 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
ГЛАВА 3 2 — ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 0
300

Командировъчни разходи на персонала
Едногодишни бюджетни кредити

302

303

304

135 000

158 000

146 173,19

108,28

Едногодишни бюджетни кредити

2 000

2 500

690,47

34,52

Едногодишни бюджетни кредити

45 000

40 000

21 254,02

47,23

Едногодишни бюджетни кредити

25 000

25 000

2 775,71

11,10

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

207 000

225 500

170 893,39

82,56

Едногодишни бюджетни кредити

5 000

5 000

4 441,60

88,83

Едногодишни бюджетни кредити

13 000

13 000

Статия 3 2 0 — Общо

18 000

18 000

4 441,60

24,68

Едногодишни бюджетни кредити

124 000

143 000

82 207,22

66,30

Статия 3 2 1 — Общо

124 000

143 000

82 207,22

66,30

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

142 000

161 000

86 648,82

61,02

Разходи за приеми и представителни разходи

Общо заседания

Вътрешни съвещания

ГЛАВА 3 2
320

Придобиване на информация и експертен опит

3200

Разходи за документация и поддържане на библиотека

3201

Разходи за архивни фондове

321

Създаване и разпространение

3210

Комуникация и публикации
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ГЛАВА 3 3 — ПРОУЧВАНИЯ И ДРУГИ СУБСИДИИ
ГЛАВА 3 4 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 3
330

Проучвания и субсидии

3300

Проучвания
Едногодишни бюджетни кредити

3301

10 000

10 000

6 275,—

62,75

Връзки с националните/регионалните омбудсмани и други
сходни органи и подкрепа за дейността на Европейската мрежа
на омбудсманите
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Статия 3 3 0 — Общо

10 000

10 000

6 275,—

62,75

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

10 000

10 000

6 275,—

62,75

Едногодишни бюджетни кредити

2 400

2 400

2 400,—

100

Статия 3 4 0 — Общо

2 400

2 400

2 400,—

100

ГЛАВА 3 4 — ОБЩО

2 400

2 400

2 400,—

100

Позиция 3 — Общо

361 400

398 900

266 217,21

73,66

ГЛАВА 3 4
340

Разходи, свързани с функциите на Европейския омбудс
ман

3400

Разни разходи
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ДЯЛ 3
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

ГЛАВА 3 0 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

300

Командировъчни разходи на персонала
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

135 000

Резултат от изпълнението за 2019

158 000

146 173,19

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, включително допълнителни разноски
за издаване на билети и резервации.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
5 000 EUR.
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.

302

Разходи за приеми и представителни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 000

Резултат от изпълнението за 2019

2 500

690,47

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със задълженията на институцията във
връзка с приеми, представителни разходи и покупка на протоколни подаръци, поднасяни от Европейския омбудсман.

303

Общо заседания
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

45 000

Резултат от изпълнението за 2019

40 000

21 254,02

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътните, дневните и извънредните разходи на експерти и други
лица, поканени да участват в комисии, анкетни групи или работни срещи, както и други свързани с това разходи (наем
на зали, устен превод и др.).
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ГЛАВА 3 0 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ (продължение)

304

Вътрешни съвещания
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

25 000

Резултат от изпълнението за 2019

25 000

2 775,71

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с организацията на вътрешните съвещания в
рамките на институцията.

ГЛАВА 3 2 — ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

320

Придобиване на информация и експертен опит

3200

Разходи за документация и поддържане на библиотека
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

5 000

Резултат от изпълнението за 2019

5 000

4 441,60

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— обогатяването и обновяването на фонда „Общи справочни материали“ и актуализацията на библиотечния фонд,
— абонамент за вестници, периодични издания, информационни агенции и за техните публикации и електронни
емисии, включително разходи за авторски права за възпроизвеждане и разпространяване на горните в писмена,
и/или електронна форма и договори за услуги за преглед на печата и вестникарски публикации,
— абонаменти или договори за услуги за доставка на обобщения и анализ на съдържанието на периодични издания
или съхраняване на оптически носители на статии от тези периодични издания,
— разходи, свързани с използването на външни документални и статистически бази данни (с изключение на
компютърно оборудване и разходи за телекомуникации),
— покупка или наем на специални материали, включително електрически, електронни и информационни материали
и/или системи за библиотека, документация, медиатека, както и външни услуги за покупка, разработване,
инсталиране, използване и поддръжка на тези материали и системи,
— разходи за услуги, свързани с дейностите на библиотеката, и по-специално във връзка с нейните клиенти (анкети,
анализи), система за управление на качеството и т.н.,
— материали и дейности по подвързване и съхраняване на библиотечния фонд, документацията и материалите на
медиатеката,
— покупка на речници, глосари и други материали за службите на Европейския омбудсман.

L 93/2166
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ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН

ГЛАВА 3 2 — ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (продължение)

320

(продължение)

3201

Разходи за архивни фондове
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

13 000

Резултат от изпълнението за 2019

13 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за външни услуги по архивиране, включително сортиране, подреждане и преподреждане в хранилищата,
разходите за услуги по архивиране, придобиване и използване на архивни фондове на различни носители на
информация (микрофилми, дискове, касети и т.н.), закупуване, наем и поддръжка на специални материали
(електронни, компютърни и електрически) и разходите за публикуване върху всякакъв вид носители на
информация (брошури, CD-ROM, и т.н.),
— разходите за обработка на архивните документи на Европейския омбудсман, събрани по време на неговия мандат и
предоставени на Европейския парламент, на Историческите архиви на Европейския съюз (ИАЕС), на асоциации или
фондации под формата на законни дарения или завещания съгласно установени правила.
Правно основание

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до
документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43), както и приетите от
Европейския омбудсман мерки по прилагане.

321

Създаване и разпространение

3210

Комуникация и публикации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

124 000

Резултат от изпълнението за 2019

143 000

82 207,22

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за публикуване и информация, и по-специално:
— разходи за печат и възпроизвеждане на различни публикации на официалните езици (годишен доклад и др.),
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ГЛАВА 3 2 — ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (продължение)

321

(продължение)

3210

(продължение)
— печатни материали (на традиционен или електронен носител) за популяризиране на информация, отнасяща се до
Европейския омбудсман (реклама и мерки за популяризиране на принципа на дейност на Европейския омбудсман
сред широката общественост),
— всякакви други разходи във връзка с информационната политика на институцията (симпозиуми, семинари, участие в
публични прояви и др.).
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на
1 000 EUR.

ГЛАВА 3 3 — ПРОУЧВАНИЯ И ДРУГИ СУБСИДИИ

330

Проучвания и субсидии

3300

Проучвания
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

10 000

Резултат от изпълнението за 2019

10 000

6 275,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансирането на проучвания и/или общи прегледи, възложени
с договор на квалифицирани експерти и изследователски институти, както и разходи за публикуване на такива
проучвания и свързаните с това разходи.

3301

Връзки с националните/регионалните омбудсмани и други сходни органи и подкрепа за дейността на Европейската
мрежа на омбудсманите
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, поети във връзка с насърчаването на връзките и
засилване на сътрудничеството между Европейския омбудсман и националните/регионалните омбудсмани и други
аналогични органи.
Той може да покрива, по-специално, финансово участие в проекти в областите на дейност на мрежата на Европейския
омбудсман (различни от тези по позиция 3 2 1 0).
Той е предназначен и за покриване на всяко финансово участие във връзка с групи посетители при Европейския
омбудсман.
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ГЛАВА 3 4 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН

340

Разходи, свързани с функциите на Европейския омбудсман

3400

Разни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

2 400

Резултат от изпълнението за 2019

2 400

2 400,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, направени с оглед особения характер на функциите на
Европейския омбудсман, например отношения с националните омбудсмани и международните организации на
омбудсманите и членство в международни организации.
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ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

ГЛАВА 10 0

Резултат от
изпълнението за
2019

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 0 — ОБЩО

ГЛАВА 10 1

% 2019/2021
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ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на непредвидените разходи, произтичащи от решенията относно
бюджета, взети през текущата финансова година.
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ПЕРСОНАЛ
Раздел VIII — Европейски омбудсман

Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

—

1

—

AD 14

2

—

2

—

AD 13

2

2

2

1

AD 12

2

—

1

1

AD 11

3

1

4

—

AD 10

3

2

2

3

AD 9

2

1

2

—

AD 8

4

—

3

1

AD 7

8

2

8

1

AD 6

2

3

4

2

AD 5

—

2

—

3

29

14

29

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

1

—

—

1

AST 7

4

2

4

1

AST 6

2

1

2

1

AST 5

2

3

2

3

AST 4

3

3

2

3

AST 3

1

—

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

13

11

13

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

1

1

1

—

AST/SC 2

—

4

—

2

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

1

5

1

2

Общо

43

30

43

26

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

73

69
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ПРИХОДИ
Вноска от Европейския съюз за финансирането на разходите на Европейския
надзорен орган по защита на данните за финансовата 2021 година
Бюджетен ред

Сума

Разходи

19 463 193

Собствени ресурси

–1 755 670
Дължими вноски

17 707 523
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ПРИХОДИ
ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията

752 180

697 000

546 395,66

72,64

3001

Специални налози върху възнагражденията

143 272

140 000

104 387,86

72,86

895 452

837 000

650 783,52

72,68

860 218

777 000

595 334,22

69,21

Статия 3 0 0 — Общо

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала в пенсионната схема

3011

Прехвърляне или закупуване на пенсионни права от персонала

p.m.

p.m.

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната
схема

p.m.

p.m.

p.m.
0,—

Статия 3 0 1 — Общо

860 218

777 000

595 334,22

69,21

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

1 755 670

1 614 000

1 246 117,74

70,98

ГЛАВА 3 1
310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

311

Продажба на друго имущество

p.m.

p.m.

0,—

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо иму
щество — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

107 921,07

Статия 3 2 0 — Общо

p.m.

p.m.

107 921,07

Възстановени суми от други институции или органи на
командировъчни разходи — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Приходи от трети страни по отношение на предос
тавянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

107 921,07

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви
приходи

p.m.

p.m.

0,—

Приходи с определено предназначение (доходи от фонда
ции, субсидии, дарения и завещания) — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

Получени застрахователни обезщетения — целеви при
ходи

p.m.

p.m.

0,—

Други приходи от административни дейности — целеви
приходи

p.m.

p.m.

0,—

Други приходи от административни дейности

p.m.

p.m.

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

p.m.

p.m.

Позиция 3 — Общо

1 755 670

1 614 000

Бюджетен ред

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 2
320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа
— целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други
институции, агенции и органи на Съюза — целеви приходи

321
322

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

ГЛАВА 3 3
330
331
333
338
339

p.m.
0,—

1 354 038,81

77,12
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ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА

300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

752 180

Финансова година 2019

697 000

546 395,66

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).
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).
Регламент (EC) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на
Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение
№ 1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

3001

Специални налози върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

143 272

Финансова година 2019

140 000

104 387,86

Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а.
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).
Регламент (EC) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на
Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение
№ 1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала в пенсионната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

860 218

Финансова година 2019

777 000

595 334,22

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

3011

Прехвърляне или закупуване на пенсионни права от персонала
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

p.m.

p.m.

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.

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО

310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходи от продажба на недвижимо имущество, принадлежащо на
институцията.
В съответствие с член 21, параграф 3 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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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО (продължение)

311

Продажба на друго имущество
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходи от продажба или частична подмяна на друго имущество,
принадлежащо на институцията. В нея се вписват също постъпленията от продажба на оборудване, съоръжения,
материали и научна и техническа апаратура, както и от продажба на коли, които се заменят или бракуват, когато
счетоводната им стойност се обезцени напълно.

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други институции, агенции и органи на Съюза — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

107 921,07

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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.

321

Възстановени суми от други институции или органи на командировъчни разходи — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (продължение)

321

(продължение)
Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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.

322

Приходи от трети страни по отношение на предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

330

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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.

331

Приходи с определено предназначение (доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания) — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 2 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 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ (продължение)

333

Получени застрахователни обезщетения — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 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.

338

Други приходи от административни дейности — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на други вноски и възстановени суми във връзка с административните дейности
на институцията.
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.

339

Други приходи от административни дейности
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на други приходи от административни дейности.
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ
ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

ГЛАВА 4 0
400

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови
сметки

% 2019/2021
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ

400

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови сметки
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по
сметките на институциите.
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

РАЗХОДИ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)
Дял
Глава

Бюджетен ред

1

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА

10

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

11

СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА
Позиция 1 — Общо

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА

20

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА
Позиция 2 — Общо

3

ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

30

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИ
ТЕТА
Позиция 3 — Общо

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението
за 2019

384 168

851 013

648 551,42

8 655 289

8 507 401

6 693 063,98

9 039 457

9 358 414

7 341 615,40

3 382 636

3 321 199

2 782 358,38

3 382 636

3 321 199

2 782 358,38

7 041 100

6 797 385

5 177 713,70

7 041 100

6 797 385

5 177 713,70

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ПРОВИЗИИ

p.m.

p.m.

0,—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

19 463 193

19 476 998

15 301 687,48
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ДЯЛ 1
ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА
ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 1 0
100

Възнаграждения, надбавки и други права на персонала

1000

Възнаграждения и надбавки
Едногодишни бюджетни кредити

1001

1002

1003

1004

336 220

625 962,27

186,21

Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на
служебното правоотношение
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

98 474

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

331 925

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

Временни надбавки

Пенсии

Провизии

Статия 1 0 0 — Общо

336 168

766 619

625 962,27

186,21

15 000

25 000

1 500,—

10

Едногодишни бюджетни кредити

33 000

59 394

21 089,15

63,91

Статия 1 0 1 — Общо

48 000

84 394

22 589,15

47,06

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

384 168

851 013

648 551,42

168,82

101

Други разходи във връзка с персонала

1010

Повишаване на професионалната квалификация
Едногодишни бюджетни кредити

1011

336 168

Разходи за командировки, пътни и непредвидени разходи
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 1 1
110

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

1100

Възнаграждения и надбавки
Едногодишни бюджетни кредити

1101

1105

50 000

94 541,76

189,08

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 0 — Общо

6 895 000

6 920 765

4 896 464,94

71,01

Едногодишни бюджетни кредити

1 064 000

923 815

1 251 723,10

117,64

288 000

285 440

237 618,90

82,51

Едногодишни бюджетни кредити

54 000

52 748

0,—

0

Статия 1 1 1 — Общо

1 406 000

1 262 003

1 489 342,—

105,93

Обезщетения и различни вноски при преждевременно пре
кратяване на служебното правоотношение

Провизии

Други служители

1110

Договорно наети служители

Разходи за стажове и обмен на персонал
Едногодишни бюджетни кредити

1112

50 000

Помощи за специално подпомагане

111

1111

70,15

p.m.

Едногодишни бюджетни кредити
1104

4 801 923,18

Извънреден труд
Едногодишни бюджетни кредити

1103

6 870 765

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на
служебното правоотношение
Едногодишни бюджетни кредити

1102

6 845 000

Услуги и работа, възлагани по договор на външни изпълнители
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ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

112

Други разходи във връзка с персонала

1120

Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълни
телни разходи
Едногодишни бюджетни кредити

1121

1122

1123

135 000

169 963,92

121,84

Едногодишни бюджетни кредити

6 789

6 789

4 618,12

68,02

Едногодишни бюджетни кредити

83 000

80 000

57 000,—

68,67

Разходи за набиране на персонал

Професионална квалификация

Социални служби
p.m.

0,—

21 000

14 844

14 844,—

70,69

83 000

80 000

46 831,—

56,42

Едногодишни бюджетни кредити

21 000

8 000

14 000,—

66,67

Статия 1 1 2 — Общо

354 289

324 633

307 257,04

86,72

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

8 655 289

8 507 401

6 693 063,98

77,33

Позиция 1 — Общо

9 039 457

9 358 414

7 341 615,40

81,22

Детска градина на Съюза и одобрени детски ясли и занимални
Едногодишни бюджетни кредити

1126

p.m.

Медицинско обслужване
Едногодишни бюджетни кредити

1125

% 2019/2021

139 500

Едногодишни бюджетни кредити
1124

Резултат от
изпълнението за
2019

Социални контакти между членовете на персонала и други
социални мерки
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ДЯЛ 1
ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

100

Възнаграждения, надбавки и други права на персонала

1000

Възнаграждения и надбавки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

336 168

Резултат от изпълнението за 2019

336 220

625 962,27

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнагражденията, надбавките и другите плащания, свързани с
възнаграждението на членовете, по-специално осигурителните вноски за сметка на институцията за осигуряване за
случаи на злополука и професионална болест, осигурителните вноски за сметка на институцията за здравно
осигуряване, помощи при раждане, надбавки, изплащани при смърт, годишни медицински прегледи и др.
Правно основание
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).
Регламент (EC) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на
Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение
№ 1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

1001

Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение
Бюджетни кредити 2021

p.m.

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

98 474

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.
Правно основание
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 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

100

(продължение)

1001

(продължение)
Регламент (EC) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на
Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение
№ 1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

1002

Временни надбавки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

331 925

0,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на временни надбавки, семейни надбавки, както и на
корекционния коефициент, прилаган по отношение на държавите на пребиваване на бивши членове на институцията.
Правно основание
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).
Регламент (EC) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на
Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение
№ 1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

1003

Пенсии
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

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.
Правно основание
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 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

100

(продължение)

1003

(продължение)
Регламент (EC) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на
Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение
№ 1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

1004

Провизии
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за компенсиране на ефекта от всяка актуализация на възнагражденията и
пенсиите.
Тoй e резервен и може да се използва само след прехвърляне по други бюджетни редове съгласно разпоредбите на
Финансовия регламент.

101

Други разходи във връзка с персонала

1010

Повишаване на професионалната квалификация
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

15 000

Резултат от изпълнението за 2019

25 000

1 500,—

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

1011

Разходи за командировки, пътни и непредвидени разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

33 000

Резултат от изпълнението за 2019

59 394

21 089,15

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътни и дневни разходи, допълнителни или извънредни
разходи, направени по време на командировки.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

101

(продължение)

1011

(продължение)
Правно основание
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).
Регламент (EC) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на
Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение
№ 1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

110

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

1100

Възнаграждения и надбавки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

6 845 000

6 870 765

Резултат от изпълнението за 2019

4 801 923,18

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)

110

(продължение)

1100

(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.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

1101

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

50 000

Резултат от изпълнението за 2019

50 000

94 541,76

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— пътните разноски, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители, включително членовете на
техните семейства, при встъпване или напускане на длъжност или преместване на друга месторабота,
— надбавките за настаняване и пренастаняване и разноските за преместване, дължими на длъжностните лица и срочно
наетите служители, които са били задължени да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност или
преместване на друга месторабота, както и при окончателно напускане на институцията и установяване другаде,
— дневните надбавки, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители, които представят доказателства
за наложила се промяна на обичайното им местопребиваване поради встъпване в длъжност или след преместване на
нова месторабота,
— обезщетение при уволнение на длъжностно лице, назначено с изпитателен срок, чието правоотношение е
прекратено поради очевидно несправяне със служебните задължения,
— обезщетение на срочно нает служител, чийто договор е прекратен от институцията.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

110

(продължение)

1102

Извънреден труд
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за заплащане на извънреден труд при условията, установени в правното
основание.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него, и приложение VI към него.

1103

Помощи за специално подпомагане
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

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.

1104

Обезщетения и различни вноски при преждевременно прекратяване на служебното правоотношение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

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,
— вноските, изплащани от работодателя за здравно осигуряване на лицата, получаващи тези обезщетения,
— въздействието на корекционния коефициент, приложим към тези обезщетения, както и ефекта от всяка
актуализация на възнагражденията, приета от Съвета през финансовата година.
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ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

110

(продължение)

1104

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 41, 50, 64, 65 и 72, и приложение IV
към него.

1105

Провизии
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за компенсиране на ефекта от всяка актуализация на възнагражденията и
надбавките.
Той 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, и приложение XI към него.

111

Други служители

1110

Договорно наети служители
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 064 000

Резултат от изпълнението за 2019

923 815

1 251 723,10

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по наемане на служители със спомагателни функции и
договорно наети служители.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
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ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

111

(продължение)

1111

Разходи за стажове и обмен на персонал
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

288 000

Резултат от изпълнението за 2019

285 440

237 618,90

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

1112

Услуги и работа, възлагани по договор на външни изпълнители
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

54 000

Резултат от изпълнението за 2019

52 748

0,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички услуги, извършвани от лица, които не са свързани с
институцията, и по-специално временно наети лица.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

112

Други разходи във връзка с персонала

1120

Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълнителни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

139 500

Резултат от изпълнението за 2019

135 000

169 963,92

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.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

112

(продължение)

1120

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

1121

Разходи за набиране на персонал
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

6 789

Резултат от изпълнението за 2019

6 789

4 618,12

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.
Той е предназначен и за покриване на 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.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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, 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).

1122

Професионална квалификация
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

83 000

Резултат от изпълнението за 2019

80 000

57 000,—
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

112

(продължение)

1122

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— вътрешни и външни обучения на персонала и опреснителни курсове, включително езикови обучения, организирани
от междуинституционални, външни или вътрешни организации,
— мероприятия за изграждане на екипи,
— разходи за образователни и технически средства.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24a.

1123

Социални служби
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

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

1124

Медицинско обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

21 000

Резултат от изпълнението за 2019

14 844

14 844,—

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.
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ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)

112

(продължение)

1124

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

1125

Детска градина на Съюза и одобрени детски ясли и занимални
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

83 000

Резултат от изпълнението за 2019

80 000

46 831,—

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.
1126

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

21 000

Резултат от изпълнението за 2019

8 000

14 000,—

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, спортни асоциации и културни
дейности, както и за покриване на част от разходите за създаване на постоянен център за отдих (културни, спортни
дейности и други),
— участие в покриването на разходи за организиране на дейности от комитета на персонала (културни дейности,
дейности, свързани с отдиха, банкети и т.н.).
Той е предназначен и за покриване на изпълнението на плана за мобилност в полза на служителите, който 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

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 0
200

Наеми, такси и разходи за сгради
Едногодишни бюджетни кредити

1 589 899

1 594 640

1 203 882,59

75,72

529 237

460 559

522 578,90

98,74

Едногодишни бюджетни кредити

38 000

30 000

79 055,82

208,04

Едногодишни бюджетни кредити

187 000

204 000

191 197,93

102,24

650 000

650 000

330 000,—

50,77

129 500

158 000

124 494,50

96,13

184 000

154 000

217 326,15

118,11

Едногодишни бюджетни кредити

75 000

70 000

113 822,49

151,76

Статия 2 0 1 — Общо

1 792 737

1 726 559

1 578 475,79

88,05

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

3 382 636

3 321 199

2 782 358,38

82,25

Позиция 2 — Общо

3 382 636

3 321 199

2 782 358,38

82,25

201

Разходи, свързани с функционирането и дейността на
институцията

2010

ИТ оборудване и услуги
Едногодишни бюджетни кредити

2011

2012

2013

Обзавеждане, канцеларски материали и разходи за телекомуни
кации

Други оперативни разходи

Разходи за писмени и устни преводи
Едногодишни бюджетни кредити

2014

Разходи за публикации и информация
Едногодишни бюджетни кредити

2015

Разходи, свързани с функционирането и дейността на институ
цията
Едногодишни бюджетни кредити

2016

Възстановяване на разходи за експерти

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/2199

ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

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

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

200

Наеми, такси и разходи за сгради
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 589 899

Резултат от изпълнението за 2019

1 594 640

1 203 882,59

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за плащане на еднократни суми на Европейския парламент във връзка с
помещенията, които Европейският парламент предоставя на Европейския надзорен орган по защита на данните в своята
сграда в Брюксел. Той покрива също наемите и таксите във връзка със застраховки, режийни за консумация на вода,
електричество, отопление, почистване и поддръжка, охрана и наблюдение, както и други разходи, свързани със
сградите, включително преустройство, ремонти или смяна на обзавеждането на съответните кабинети.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

201

Разходи, свързани с функционирането и дейността на институцията

2010

ИТ оборудване и услуги
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

529 237

Резултат от изпълнението за 2019

460 559

522 578,90

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— закупуване и наемане на оборудване, 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,
— 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.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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)

201

(продължение)

2011

Обзавеждане, канцеларски материали и разходи за телекомуникации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

38 000

Резултат от изпълнението за 2019

30 000

79 055,82

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— закупуване на хартия, пликове, канцеларски материали и други консумативи,
— пощенски разходи, такси за доставка с куриерска услуга, опаковане и разпространение за широката общественост.
— 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.),
— 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,
— закупуване, поддръжка и замяна на обзавеждане и други артикули, необходими за оборудване на помещения и
свързаните с това разходи.

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

2012

Други оперативни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

187 000

Резултат от изпълнението за 2019

204 000

191 197,93

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите, свързани пряко или непряко с междуинституционалното сътрудничество, сключени между Европейския
надзорен орган по защита на данните и други институции или органи на Съюза с цел повишаване на ефективността
(например споразумения за ниво на обслужване),
— други текущи административни разходи (финансови такси, съдебни разноски и др.).

Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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)

201

(продължение)

2013

Разходи за писмени и устни преводи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

650 000

Резултат от изпълнението за 2019

650 000

330 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи за писмен и устен превод, както и на други
свързани разходи.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

2014

Разходи за публикации и информация
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

129 500

Резултат от изпълнението за 2019

158 000

124 494,50

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,
— обогатяването и обновяването на секцията за общи справочни материали и актуализация на библиотечния фонд,
— абонамент за вестници, периодични издания, информационни агенции и за техните публикации и електронни
емисии, включително разходи за авторски права за възпроизвеждането и разпространяването им в писмена или
електронна форма и договори за услуги за преглед на печата и вестникарски публикации,
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

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

201

(продължение)

2014

(продължение)
— абонаменти или договори за услуги за доставка на обобщения и анализ на съдържанието на периодични издания
или съхраняване на оптически носители на статии от тези периодични издания,
— разходи, свързани с използването на външни документални и статистически бази данни (с изключение на
компютърно оборудване и разходи за телекомуникации),
— покупка или наем на специални материали, включително електрически, електронни и информационни материали и
системи за библиотека, документация, медиатека, както и външни услуги за покупка, разработване, инсталиране,
използване и поддръжка на тези материали и системи,
— разходи за услуги, свързани с дейностите на библиотеката, и по-специално във връзка с нейните клиенти (анкети,
анализи), система за управление на качеството и т.н.,
— материали и дейности по подвързване и съхраняване на библиотечния фонд, документацията и материалите на
медиатеката,
— покупка на речници, глосари и други материали за службите на Европейския надзорен орган по защита на данните.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

2015

Разходи, свързани с функционирането и дейността на институцията
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

184 000

Резултат от изпълнението за 2019

154 000

217 326,15

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходи за приеми, представителни разходи и закупуване на представителни артикули,
— разходи за заседания,
— разходи, свързани с корпоративно спонсориране,
— 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
Европейския надзорен орган по защита на данните,
— финансиране на проучвания и анкетни проучвания, възложени с договор на квалифицирани експерти и научноизс
ледователски институти.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

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

201

(продължение)

2016

Възстановяване на разходи за експерти
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

75 000

Резултат от изпълнението за 2019

70 000

113 822,49

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за посещения и за изнасяне на лекции, включително
пътни и дневни и други свързани разходи, за експертите и други лица, поканени да вземат участие в работни срещи и
други мероприятия
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ДЯЛ 3
ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
ГЛАВА 3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 0
300

Наеми, такси и разходи за сгради

3000

Наеми, такси и разходи за сгради
Едногодишни бюджетни кредити

626 000

597 814

481 519,40

76,92

Статия 3 0 0 — Общо

626 000

597 814

481 519,40

76,92

1 646 000

1 630 772

709 844,81

43,13

25 000

50 000

13 027,52

52,11

301

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

3010

Възнаграждения и надбавки
Едногодишни бюджетни кредити

3011

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и пре
кратяване на служебното правоотношение
Едногодишни бюджетни кредити

3012

Надбавки и други вноски при предсрочно прекратяване на слу
жебното правоотношение
Едногодишни бюджетни кредити

302

Други служители

3020

Договорно наети служители

3021

p.m.

p.m.

Статия 3 0 1 — Общо

1 671 000

1 680 772

722 872,33

43,26

Едногодишни бюджетни кредити

650 000

311 788

747 786,43

115,04

400 000

403 615

147 331,22

36,83

Едногодишни бюджетни кредити

54 000

52 748

72 413,31

134,10

Статия 3 0 2 — Общо

1 104 000

768 151

967 530,96

87,64

Разходи за стажове и обмен на персонал
Едногодишни бюджетни кредити

3022

0,—

Услуги и дейности за външно договаряне
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ГЛАВА 3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА (продължение)
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

303

Други разходи във връзка с персонала на комитета

3030

Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълни
телни разходи
Едногодишни бюджетни кредити

3031

3032

3033

3034

35 700

34 277,74

76,17

Едногодишни бюджетни кредити

3 000

6 000

3 211,41

107,05

Едногодишни бюджетни кредити

30 000

25 000

25 000,—

83,33

Едногодишни бюджетни кредити

4 000

4 000

2 000,—

50

Едногодишни бюджетни кредити

32 000

32 000

0,—

0

Статия 3 0 3 — Общо

114 000

102 700

64 489,15

56,57

836 000

873 500

670 260,77

80,17

1 564 000

1 849 436

1 538 624,50

98,38

Едногодишни бюджетни кредити

130 000

92 500

105 550,50

81,19

Едногодишни бюджетни кредити

654 000

435 500

378 058,30

57,81

15 000

10 000

10 314,08

68,76

142 000

177 600

117 000,03

82,39

Разходи за набиране на персонал

Допълнително обучение

Медицински услуги

Детска градина на Съюза и други дневни детски ясли и зани
мални

Разходи, свързани с функционирането и дейността на
комитета

3040

Пленарни сесии на Европейския комитет по защита на данните и
заседания на подгрупата
Едногодишни бюджетни кредити
Разходи за писмени и устни преводи
Едногодишни бюджетни кредити

3042

3043

3044

Разходи за публикации и информация

ИТ оборудване и услуги

Обзавеждане, канцеларски материали и разходи за телекомуни
кации
Едногодишни бюджетни кредити

3045

% 2019/2021

45 000

304

3041

Резултат от
изпълнението за
2019

Външни консултации и проучвания
Едногодишни бюджетни кредити
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ГЛАВА 3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА (продължение)
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

304

(продължение)

3046

Разходи във връзка с дейността на Европейския комитет по
защита на данните

3047

3048

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

Едногодишни бюджетни кредити

65 000

98 412

30 451,19

46,85

Едногодишни бюджетни кредити

67 000

56 000

45 262,11

67,56

Едногодишни бюджетни кредити

53 100

55 000

45 780,38

86,22

Статия 3 0 4 — Общо

3 526 100

3 647 948

2 941 301,86

83,42

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

7 041 100

6 797 385

5 177 713,70

73,54

Позиция 3 — Общо

7 041 100

6 797 385

5 177 713,70

73,54

Други оперативни разходи

Разходи за председателя и заместник-председателите на Евро
пейския комитет по защита на данните
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ДЯЛ 3
ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ГЛАВА 3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА

300

Наеми, такси и разходи за сгради

3000

Наеми, такси и разходи за сгради
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

626 000

Резултат от изпълнението за 2019

597 814

481 519,40

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за плащане на еднократна сума на Европейския парламент във връзка с
помещенията, които Европейският парламент предоставя на Европейския надзорен орган по защита на данните в
сградата си в Брюксел. Той покрива също наемите и таксите във връзка със застраховки, режийни за консумация на
вода, електричество, отопление, почистване и поддръжка, охрана и наблюдение, както и други разходи, свързани със
сградите, включително преустройство, ремонти или смяна на обзавеждането на съответните кабинети.
Очакваният размер на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на p.m.
Правно основание
Споразумение за административно сътрудничество между Европейския надзорен орган по защита на данните и друга
институция, която предоставя помещенията.

301

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

3010

Възнаграждения и надбавки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 646 000

1 630 772

Резултат от изпълнението за 2019

709 844,81

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“,
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

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

301

(продължение)

3010

(продължение)
— 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.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

3011

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

25 000

Резултат от изпълнението за 2019

50 000

13 027,52

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на 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, 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, разходи за пренасяне и временни дневни надбавки за служители, които представят доказателства, че са
били принудени да променят своето място на пребиваване след поемане на своите задължения.
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,
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

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

301

(продължение)

3012

Надбавки и други вноски при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

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 тези надбавки,
— въздействието на корекционния коефициент, приложим към тези 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, и приложение IV
към него.

302

Други служители

3020

Договорно наети служители
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

650 000

Резултат от изпълнението за 2019

311 788

747 786,43

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи във връзка с използването на договорно наети
служители.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

3021

Разходи за стажове и обмен на персонал
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

400 000

Резултат от изпълнението за 2019

403 615

147 331,22
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
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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.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

3022

Услуги и дейности за външно договаряне
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

54 000

Резултат от изпълнението за 2019

52 748

72 413,31

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички услуги, извършвани от лица, които не са свързани с
институцията, и по-специално временно наети служители.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.

303

Други разходи във връзка с персонала на комитета

3030

Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълнителни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

45 000

Резултат от изпълнението за 2019

35 700

34 277,74

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.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 71, и членове 11—13 от приложение VII
към него.
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3031

Разходи за набиране на персонал
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 000

Резултат от изпълнението за 2019

6 000

3 211,41

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.

Той е предназначен и за покриване на 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.

Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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. 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).

3032

Допълнително обучение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

30 000

Резултат от изпълнението за 2019

25 000

25 000,—
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Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— вътрешни и външни обучения на персонала и опреснителни курсове, включително езикови обучения, организирани
от междуинституционални, външни или вътрешни организации,
— мероприятия за изграждане на екипи,
— разходи за образователни и технически средства.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а.

3033

Медицински услуги
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

4 000

Резултат от изпълнението за 2019

4 000

2 000,—

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.

3034

Детска градина на Съюза и други дневни детски ясли и занимални
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

32 000

Резултат от изпълнението за 2019

32 000

0,—

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.
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3040

Пленарни сесии на Европейския комитет по защита на данните и заседания на подгрупата
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

836 000

Резултат от изпълнението за 2019

873 500

670 260,77

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

3041

Разходи за писмени и устни преводи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 564 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 849 436

1 538 624,50

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи за писмени и устни преводи и други свързани
разходи.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с 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.

3042

Разходи за публикации и информация
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

130 000

Резултат от изпълнението за 2019

92 500

105 550,50

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,
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— 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,
— обогатяване и обновяване на секцията за общи справочни материали и актуализация на библиотечния фонд,
— абонамент за вестници, периодични издания, информационни агенции и за техните публикации и електронни
емисии, включително разходи за авторски права за възпроизвеждането и разпространяването им в писмена или
електронна форма и договори за услуги за преглед на печата и вестникарски публикации,
— абонаменти или договори за услуги за доставка на обобщения и анализ на съдържанието на периодични издания
или съхраняване на оптически носители на статии от тези периодични издания,
— разходи, свързани с използването на външни документални и статистически бази данни (с изключение на
компютърно оборудване и разходи за телекомуникации),
— покупка или наем на специални материали, включително електрически, електронни и информационни материали и
системи за библиотека, документация, медиатека, както и външни услуги за покупка, разработване, инсталиране,
използване и поддръжка на тези материали и системи,
— разходи за услуги, свързани с дейностите на библиотеката, и по-специално във връзка с нейните клиенти (анкети,
анализи), система за управление на качеството и т.н.,
— материали и дейности по подвързване и съхраняване на библиотечния фонд, документацията и материалите на
медиатеката,
— покупка на речници, глосари и други материали за службите на Европейския комитет по защита на данните.

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

3043

ИТ оборудване и услуги
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

654 000

Резултат от изпълнението за 2019

435 500

378 058,30
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Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— закупуване и наемане на оборудване, разходи за ползване и поддръжка, услуги, свързани с информационните
технологии, вкл. съдействие за ползването и поддръжката на системи за обработка на данни и разработване 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,

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

3044

Обзавеждане, канцеларски материали и разходи за телекомуникации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

15 000

Резултат от изпълнението за 2019

10 000

10 314,08

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— закупуване на хартия, пликове, канцеларски материали и други консумативи,
— пощенски разходи, такси за доставка с куриерска услуга, опаковане и разпространение за широката общественост.
— 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.),
— 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,
— закупуване, поддръжка и подмяна на мебели,
— всякакви други артикули във връзка с обзавеждането на помещения и свързани разходи.

Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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3045

Външни консултации и проучвания
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

142 000

Резултат от изпълнението за 2019

177 600

117 000,03

Забележки

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

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

3046

Разходи във връзка с дейността на Европейския комитет по защита на данните
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

65 000

Резултат от изпълнението за 2019

98 412

30 451,19

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за приеми, представителни разходи и закупуване на протоколни подаръци,
— разходи за срещи,
— 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,
— разходи, свързани с корпоративно спонсориране,
— 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
Европейския надзорен орган по защита на данните;

Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент: p.m.
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3047

Други оперативни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

67 000

Резултат от изпълнението за 2019

56 000

45 262,11

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на
— разходите, свързани пряко или непряко с междуинституционалното сътрудничество между Европейския надзорен
орган по защита на данните и други институции или органи на Съюза с цел повишаване на ефективността
(например споразумения за ниво на обслужване),
— други текущи административни разходи (финансови такси, съдебни разноски и др.).
Очакваният размер на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на p.m.
3048

Разходи за председателя и заместник-председателите на Европейския комитет по защита на данните
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

53 100

Резултат от изпълнението за 2019

55 000

45 780,38

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— транспортни разходи,
— изплащане на дневни командировъчни разходи, както и съпътстващи и извънредни разходи, направени от
председателя и заместник-председателите на Европейския комитет по защита на данните по време на служебни
пътувания,
— всички други разходи, свързани с дейностите на председателя и на заместник-председателите на Европейския
комитет по защита на данните (напр. разходи за обучение).
Очакваният размер на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на p.m.
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ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

ГЛАВА 10 0

Резултат от
изпълнението за
2019

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 0 — ОБЩО

ГЛАВА 10 1

% 2019/2021
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193 30.7.2018 г., стр. 1).

ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на непредвидени разходи, произтичащи от решения относно
бюджета, взети през текущата финансова година.
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ПЕРСОНАЛ
Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните

Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

1

—

1

—

AD 15

1

—

—

—

AD 14

2

—

3

—

AD 13

1

—

1

—

AD 12

3

—

3

—

AD 11

5

—

5

—

AD 10

8

—

8

—

AD 9

5

—

5

—

AD 8

4

—

4

—

AD 7

10

—

10

—

AD 6

9

—

9

—

AD 5

—

—

—

—

49

—

49

—

AST 11

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

2

—

2

—

AST 6

3

—

3

—

AST 5

5

—

5

—

AST 4

2

—

2

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

14

—

14

—

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

1

—

1

—

AST/SC 3

2

—

2

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

3

—

3

—

Общо

66

—

66

—

Всичко Общо

66

66

L 93/2222

Официален вестник на Европейския съюз

BG

17.3.2021 г.

ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Европейски комитет по защита на данните

Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

1

—

1

—

AD 9

2

—

2

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

7

—

7

—

AD 6

3

—

3

—

AD 5

—

—

—

—

14

—

14

—

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

1

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

2

—

2

—

AST/SC 6

1

—

1

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

1

—

1

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

2

—

2

—

Общо

18

—

18

—

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST

Всичко Общо

18

18
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ЕВРОПЕЙСКИ СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ПРИХОДИ
Вноска на Европейския съюз за финансирането на разходите на Европейската
служба за външна дейност за финансовата 2021 година
Бюджетен ред

Сума

Разходи

767 625 704

Собствени ресурси

–50 693 000
Дължими вноски

716 932 704
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ЕВРОПЕЙСКИ СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ПРИХОДИ
ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА
ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Бюджетен ред

Финансова година
2020

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 0
300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията

3001

Специални налози върху възнагражденията
Статия 3 0 0 — Общо

25 090 000

24 148 000

22 137 971,29

88,23

4 706 000

4 548 000

4 144 675,89

88,07

29 796 000

28 696 000

26 282 647,18

88,21

20 897 000

20 241 000

18 836 037,07

90,14

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

3011

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

p.m.

p.m.

0,—

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната
схема

p.m.

p.m.

0,—

Статия 3 0 1 — Общо

20 897 000

20 241 000

18 836 037,07

90,14

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

50 693 000

48 937 000

45 118 684,25

89

ГЛАВА 3 1
310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи

p.m.

p.m.

1 502,24

311

Продажба на друго имущество

p.m.

p.m.

325 769,37

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо иму
щество — целеви приходи

p.m.

p.m.

9 279 521,75

p.m.

p.m.

9 606 793,36

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО
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ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ
ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ
Статия
Позиция

Финансова година
2021

Финансова година
2020

p.m.

p.m.

33 024 486,45

Статия 3 2 0 — Общо

p.m.

p.m.

33 024 486,45

Възстановени суми от други институции или органи на
командировъчни разходи — целеви приходи

p.m.

p.m.

Приходи от трети страни по отношение на предос
тавянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

p.m.

p.m.

3 068 504,64

p.m.

p.m.

36 092 991,09

p.m.

p.m.

2 594 445,77

p.m.

0,—

Бюджетен ред

Финансова година
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 2
320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа
— целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други
институции, агенции и органи на Съюза — целеви приходи

321
322

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

p.m.

ГЛАВА 3 3
330
331
332

333
338
339

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви
приходи
Приходи с определено предназначение (доходи от фонда
ции, субсидии, дарения и завещания) — целеви приходи

0,—

Приходи от вноската на Комисията за ЕСВД за персо
нала на Комисията, работещ в делегациите на Съюза —
целеви приходи

p.m.

p.m.

194 900 394,55

Получени застрахователни обезщетения — целеви при
ходи

p.m.

p.m.

0,—

Други приходи от административни дейности — целеви
приходи

p.m.

p.m.

28 178,89

Други приходи от административни дейности

p.m.

p.m.

110 408,61

p.m.

197 633 427,82

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

0,—

Позиция 3 — Общо

50 693 000,—

48 937 000 288 451 896,52

569,02
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ЕВРОПЕЙСКИ СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ДЯЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА

300

Данъци и налози

3000

Данък върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

25 090 000

Финансова година 2019

24 148 000

22 137 971,29

Правно основание
Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, по-специално член 12 от него.
Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г относно определяне на условията и
процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (OB L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

3001

Специални налози върху възнагражденията
Финансова година 2021

Финансова година 2020

4 706 000

Финансова година 2019

4 548 000

4 144 675,89

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

301

Вноски към пенсионноосигурителната схема

3010

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

20 897 000

Финансова година 2019

20 241 000

18 836 037,07

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

3011

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—
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ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПЕРСОНАЛА (продължение)

301

(продължение)

3011

(продължение)
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, по-специално член 4 и член 11 от Правилника и член 48 от
приложение VIII към Правилника.

3012

Вноски на служители в отпуск към пенсионноосигурителната схема
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, по-специално член 40, параграф 3 от приложение VIII към
Правилника.

ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО

310

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

1 502,24

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажбата на недвижимо имущество, принадлежащо на
институцията.
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание
за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетни редове, по които е бил записан първоначалният
разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

311

Продажба на друго имущество
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

325 769,37
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ГЛАВА 3 1 — ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВО (продължение)

311

(продължение)
Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажбата или частичната замяна на друго имущество,
принадлежащо на институцията.
В нея се вписват също постъпленията от продажбата на превозни средства, оборудване, инсталации, материали и
научно-техническа апаратура, които се заменят или бракуват, когато се амортизират изцяло по счетоводна стойност.

312

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

9 279 521,75

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

ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

320

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

3202

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други институции, агенции и органи на Съюза — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

33 024 486,45

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

321

Възстановени суми от други институции или органи на командировъчни разходи — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

p.m.

p.m.

p.m.
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ГЛАВА 3 2 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ, УСЛУГИ И РАБОТА — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (продължение)

321

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

322

Приходи от трети страни по отношение на предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

3 068 504,64

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

ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

330

Възстановяване на неправилно платени суми — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

2 594 445,77

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

331

Приходи с определено предназначение (доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания) — целеви
приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

0,—

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 2 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание
за отпускане на допълнителни бюджетни кредити в бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният
разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.
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ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ (продължение)

332

Приходи от вноската на Комисията за ЕСВД за персонала на Комисията, работещ в делегациите на
Съюза — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

194 900 394,55

Забележки
Тези приходи произтичат от вноска на Комисията за ЕСВД за покриване на управляваните на местно ниво разходи на
персонала на Комисията, работещ в делегациите на Съюза, и на други разходи, като, наред с друго, свързаните с
информационни и медийни дейности.
В съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент всички приходи ще бъдат използвани за
осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за позиция 3 0 0 5 в разходната част на бюджета в настоящия раздел.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21 от Финансовия регламент възлиза на 196 466
000 EUR.

333

Получени застрахователни обезщетения — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да 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.

338

Други приходи от административни дейности — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

28 178,89

Забележки
Тази статия е предназначена за вписване на други вноски и възстановени суми във връзка с административните дейности
на институцията.
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане
на допълнителни бюджетни кредити в бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа
на който са били реализирани съответните приходи.
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ГЛАВА 3 3 — ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ (продължение)

339

Други приходи от административни дейности
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

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

Финансова година 2019

110 408,61
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ
ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ
ГЛАВА 4 1 — ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Финансова година
2021

Финансова година
2020

Финансова година
2019

p.m.

p.m.

170 870,54

0,—

p.m.

0,—

0,—

p.m.

170 870,54

p.m.

p.m.

2 583,99

p.m.

p.m.

2 583,99

p.m.

173 454,53

ГЛАВА 4 0
400
409

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови
сметки
Други лихви и приходи
ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

ГЛАВА 4 1
419

Други лихви за забава
ГЛАВА 4 1 — ОБЩО

Позиция 4 — Общо

0,—

% 2019/2021
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ДЯЛ 4
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ И СМЕТКИ

400

409

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови сметки
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

170 870,54

Други лихви и приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

0,—

Финансова година 2019

p.m.

0,—

Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018, стр. 1),
по-специално член 98, параграф 4 от него.

ГЛАВА 4 1 — ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА

419

Други лихви за забава
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

2 583,99

Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018, стр. 1),
по-специално член 98, параграф 4 от него.
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ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ
Статия
Позиция

Бюджетен ред

Финансова година
2021

Финансова година
2020

Финансова година
2019

ГЛАВА 6 6
668

Други вноски и възстановени суми — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

669

Други вноски и възстановени суми — нецелеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 6 6 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

% 2019/2021
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ДЯЛ 6
ПРИХОДИ, ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКИ НА СЪЮЗА

ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ

668

Други вноски и възстановени суми — целеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

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 в бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа
на който са били реализирани съответните приходи.

669

Други вноски и възстановени суми — нецелеви приходи
Финансова година 2021

Финансова година 2020

p.m.

p.m.

Финансова година 2019

0,—

Забележки
В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи,
непредвидени в другите части от дял 6, които не са използвани.
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РАЗХОДИ
Общ сбор на бюджетни кредити (2021 г. и 2020 г.) и изпълнение на бюджета (2019 г.)
Дял
Глава

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението
за 2019

152 983 000

144 024 000

130 349 815,74

33 347 000

28 048 000

25 827 146,33

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСО
НАЛА

3 198 200

2 685 000

2 468 245,85

14

КОМАНДИРОВКИ

8 229 645

8 893 250

8 377 000,—

15

МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПЕРСОНАЛА

2 354 499

1 974 780

2 073 068,20

200 112 344

185 625 030

169 095 276,12

Бюджетен ред

1

ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС

11

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С РЕДОВ
НИЯ ПЕРСОНАЛ

12
13

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С
ВЪНШНИЯ ПЕРСОНАЛ

Позиция 1 — Общо

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ В
ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС

20

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

41 818 200

42 180 500

33 791 665,39

21

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

39 211 800

37 936 000

38 078 999,89

22

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

14 377 100

10 590 000

10 252 348,52

95 407 100

90 706 500

82 123 013,80

472 106 260

454 744 953

443 174 272,45

472 106 260

454 744 953

443 174 272,45

Позиция 2 — Общо

3

ДЕЛЕГАЦИИ

30

ДЕЛЕГАЦИИ
Позиция 3 — Общо

10

Други разходи

10 0

ПРОВИЗИИ

p.m.

p.m.

0,—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

767 625 704

731 076 483

Позиция 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

694 392 562,37
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ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС
ГЛАВА 1 1 — ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С РЕДОВНИЯ ПЕРСОНАЛ
ГЛАВА 1 2 — ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ВЪНШНИЯ ПЕРСОНАЛ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 1 1
110

Възнаграждения и други права, свързани с редовния пер
сонал

1100

Основни заплати
Едногодишни бюджетни кредити

1101

388 000

382 612,30

86,17

30 117 000

28 318 000

25 584 985,—

84,95

4 464 000

4 222 000

3 831 520,74

85,83

p.m.

p.m.

Коефициенти и актуализации на заплатите
Едногодишни бюджетни кредити

1105

444 000

Разходи за социално осигуряване
Едногодишни бюджетни кредити

1104

85,63

Права според Правилника за длъжностните лица относно
личното положение на служителя
Едногодишни бюджетни кредити

1103

111 096 000 100 550 697,70

Права според Правилника за длъжностните лица, съгласно зае
маната длъжност
Едногодишни бюджетни кредити

1102

117 425 000

Компенсации, предвидени в приложение IV към от Правилника
за персонала
Едногодишни бюджетни кредити

533 000

Статия 1 1 0 — Общо

152 983 000

144 024 000 130 349 815,74

85,21

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

152 983 000

144 024 000 130 349 815,74

85,21

ГЛАВА 1 2
120

Възнаграждения и други права, свързани с външния пер
сонал

1200

Договорно нает персонал
Едногодишни бюджетни кредити

1201

1202

18 265 000

12 976 000

12 825 383,33

70,22

Едногодишни бюджетни кредити

3 581 000

3 549 000

3 260 287,—

91,04

Едногодишни бюджетни кредити

426 000

420 000

385 000,—

90,38

Командировани национални невоенни експерти

Стажове
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ГЛАВА 1 2 — ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ВЪНШНИЯ ПЕРСОНАЛ (продължение)
ГЛАВА 1 3 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА
ГЛАВА 1 4 — КОМАНДИРОВКИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

120

(продължение)

1203

Външни услуги
Едногодишни бюджетни кредити

1204

122

% 2019/2021

p.m.

Временен персонал, нает чрез агенции, и специални съветници
Едногодишни бюджетни кредити

1205

p.m.

Резултат от
изпълнението за
2019

200 000

200 000

70 000,—

35

Едногодишни бюджетни кредити

10 875 000

10 903 000

9 286 476,—

85,39

Статия 1 2 0 — Общо

33 347 000

28 048 000

25 827 146,33

77,45

Командировани национални военни експерти

Провизии
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

33 347 000

28 048 000

25 827 146,33

77,45

Едногодишни бюджетни кредити

100 000

200 000

59 750,—

59,75

Едногодишни бюджетни кредити

1 201 000

1 201 000

1 142 395,85

95,12

Едногодишни бюджетни кредити

1 897 200

1 284 000

1 266 100,—

66,74

Статия 1 3 0 — Общо

3 198 200

2 685 000

2 468 245,85

77,18

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

3 198 200

2 685 000

2 468 245,85

77,18

Едногодишни бюджетни кредити

8 229 645

8 893 250

8 377 000,—

101,79

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

8 229 645

8 893 250

8 377 000,—

101,79

ГЛАВА 1 3
130

Разходи за управление на персонала

1300

Назначаване

1301

1302

Обучение

Права при постъпване на служба, трансфер и напускане на
служба

ГЛАВА 1 4
140

Командировки
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ГЛАВА 1 5 — МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПЕРСОНАЛА
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 1 5
150

Мерки за подпомагане на персонала

1500

Социални услуги и подпомагане на персонала

1501

1502

Едногодишни бюджетни кредити

438 000

283 000

329 868,20

75,31

Едногодишни бюджетни кредити

708 699

686 460

673 000,—

94,96

Медицински услуги

Ресторанти и столово хранене
Едногодишни бюджетни кредити

1503

p.m.

Детски ясли и детски заведения
Едногодишни бюджетни кредити

1504

p.m.

1 190 000

985 000

1 043 520,—

87,69

Едногодишни бюджетни кредити

17 800

20 320

26 680,—

149,89

Статия 1 5 0 — Общо

2 354 499

1 974 780

2 073 068,20

88,05

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

2 354 499

1 974 780

2 073 068,20

88,05

Позиция 1 — Общо

200 112 344

185 625 030 169 095 276,12

84,50

Финансова подкрепа за акредитирани eвропейски училища от
тип II
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ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС

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

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

110

Възнаграждения и други права, свързани с редовния персонал

1100

Основни заплати
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

117 425 000

Резултат от изпълнението за 2019

111 096 000

100 550 697,70

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на основните заплати на длъжностните лица и срочно наетите
служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание, и компенсацията, предвидена в приложение IV към от
Правилника за персонала.
Бюджетният кредит ще се използва в пълно съответствие с разпоредбите на Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли
2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (ОВ L 201,
3.8.2010 г., стр. 30), и по-специално член 6, параграф 9 от него. Съществуващите дисбаланси в персонала на ЕСВД по
отношение на дела на дипломатите от държавите членки и щатния персонал на ЕС на определени длъжности ще се
коригират в съответствие с ангажиментите, поети от заместник председателя/върховен представител в писмото ѝ до
Европейския парламент от 13 септември 2016 г.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1101

Права според Правилника за длъжностните лица, съгласно заеманата длъжност
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

444 000

Резултат от изпълнението за 2019

388 000

382 612,30
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ГЛАВА 1 1 — ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С РЕДОВНИЯ ПЕРСОНАЛ (продължение)

110

(продължение)

1101

(продължение)
Забележки
Този бюджетен креди е предназначен за покриване предимно на следните плащания на длъжностните лица и срочно
наетите служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание:
— надбавки за секретарски услуги,
— надбавки за настаняване и транспорт,
— фиксирани надбавки за пътуване в границите на страната,
— надбавки за работа на смени или дежурства на длъжностното лице в местоработата му или в домашни условия,
— други надбавки и изплащания,
— извънреден труд.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1102

Права според Правилника за длъжностните лица относно личното положение на служителя
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

30 117 000

28 318 000

Резултат от изпълнението за 2019

25 584 985,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване предимно на следните плащания на длъжностни лица и срочно
наети служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание:
— надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава,
— надбавки за жилищни нужди, за дете на издръжка и за обучение,
— обезщетения за отпуск за отглеждане на дете или отпуск по семейни причини,
— плащане на пътните разноски на длъжностните лица или срочно наетите служители, техните съпрузи или лицата на
тяхна издръжка, от местоработата им до мястото на произход,
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ГЛАВА 1 1 — ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С РЕДОВНИЯ ПЕРСОНАЛ (продължение)

110

(продължение)

1102

(продължение)
— в случай на смърт на длъжностно лице или на лице на издръжка на длъжностно лице — разходите, направени
съгласно член 75 от Правилника за персонала за транспортиране на тялото,
— различни надбавки и безвъзмездно отпуснати средства.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент възлиза на
приблизително: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1103

Разходи за социално осигуряване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

4 464 000

4 222 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 831 520,74

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните плащания на длъжностни лица и срочно
наети служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание:
— здравно осигуряване, осигуряване за злополука, професионално заболяване и други разходи за социално
осигуряване,
— осигуряване за безработица за срочно наетите служители, както и плащания, извършвани от институцията в полза
на срочно наети служители за учредяване или запазване на пенсионните им права в страната им на произход.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1104

Коефициенти и актуализации на заплатите
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
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ГЛАВА 1 1 — ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С РЕДОВНИЯ ПЕРСОНАЛ (продължение)

110

(продължение)

1104

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване отражението на корекционните коефициенти, приложими към
възнаграждението и към частта от възнаграждението, преведено в страна, различна от страната на месторабота, за
длъжностни лица и срочно наети служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1105

Компенсации, предвидени в приложение IV към от Правилника за персонала
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

533 000

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 14, AD 15
или AD 16 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 институцията.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

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

120

Възнаграждения и други права, свързани с външния персонал

1200

Договорно нает персонал
Бюджетни кредити 2021

18 265 000

Бюджетни кредити 2020

12 976 000

Резултат от изпълнението за 2019

12 825 383,33
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ГЛАВА 1 2 — ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ВЪНШНИЯ ПЕРСОНАЛ (продължение)

120

(продължение)

1200

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнагражденията на договорно наетите служители (по смисъла
на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз), социалноосигурителните вноски от страна на
работодателя, както и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези
служители.
Този бюджетен кредит покрива също така разходите за 16 договорно наети служители, работещи в областта на
стратегическата комуникация.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент възлиза на
1 109 000 EUR.
Правно основание
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1201

Командировани национални невоенни експерти
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

3 581 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 549 000

3 260 287,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетенията и административните разходи във връзка с
командированите национални експерти, различни от изпратените да служат като военен персонал на Европейския съюз.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент възлиза на
330 000 EUR.
Правно основание
Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност от
4 февруари 2014 г. за установяване на правилата, приложими за националните експерти, командировани в
Европейската служба за външна дейност.

1202

Стажове
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

426 000

Резултат от изпълнението за 2019

420 000

385 000,—
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ГЛАВА 1 2 — ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ВЪНШНИЯ ПЕРСОНАЛ (продължение)

120

(продължение)

1202

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за стажове, предназначени за дипломирани студенти,
като целта е те да добият цялостна представа за набелязаните цели и за предизвикателствата пред Съюза, да наблюдават
отблизо работата на неговите институции и да им се предостави възможността да задълбочат познанията си,
натрупвайки професионален опит в ЕСВД.
Този бюджетен кредит покрива плащането на безвъзмездни средства, както и други разходи, свързани с безвъзмездните
средства (допълнителни суми за лица на издръжка или за стажанти, лица с увреждания, застраховки за злополука и
здравни застраховки, възстановяване на породените от стажа пътни разходи, по-специално при започване и
приключване на стажа, разходи по организирането на мероприятия във връзка с програмата на стажа, като например
разходи за посещения, приемане и посрещане). Той покрива и разходите по оценяване на програмата за стаж с оглед на
нейното оптимизиране, както и разходите за комуникационни и информационни кампании.
Подборът на стажантите се извършва въз основа на обективни, прозрачни критерии и отразява географски баланс.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

1203

Външни услуги
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички услуги, извършвани от лица, които не са свързани с
институцията, по-специално:
— срочно наети служители за различни услуги,
— допълнителен персонал за срещи,
— експерти в областта на условията на труд.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

1204

Временен персонал, нает чрез агенции, и специални съветници
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

200 000

Резултат от изпълнението за 2019

200 000

70 000,—
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ГЛАВА 1 2 — ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ВЪНШНИЯ ПЕРСОНАЛ (продължение)

120

(продължение)

1204

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен главно за покриване на възнагражденията на наетия чрез агенции персонал, на
временния персонал и на специалните съветници, включително на тези в сферата на ОПСО/ ОВППС, различните
социалноосигурителни вноски от страна на работодателя и отражението на корекционните коефициенти, приложими
към възнагражденията на тези служители.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

1205

Командировани национални военни експерти
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

10 875 000

10 903 000

Резултат от изпълнението за 2019

9 286 476,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране възнагражденията на национални военни експерти,
командировани като военен състав на Европейския съюз в областта на ОПСО/ОВППС.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност от
4 февруари 2014 г. за установяване на правилата, приложими за националните експерти, командировани в
Европейската служба за външна дейност.

122

Провизии
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019
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ГЛАВА 1 2 — ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ВЪНШНИЯ ПЕРСОНАЛ (продължение)

122

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на възможните актуализации във
възнагражденията през финансовата година.
Този бюджетен кредит е временен и може да бъдат използван само след като бъдат прехвърлени по съответните
бюджетни редове от настоящата глава.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

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

130

Разходи за управление на персонала

1300

Назначаване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

100 000

Резултат от изпълнението за 2019

200 000

59 750,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за организиране на конкурси, предвидени в член 3 от Решение 2002/621/ЕО, както и пътните и дневни
разходи на кандидатите, поканени да се явят на събеседване и на медицински прегледи,
— разходи за организиране на процедури за подбор на срочно наети, със спомагателни функции и местни служители.
В надлежно обосновани от оперативните нужди случаи и след консултация с Европейската службата за подбор на
персонал този бюджетен кредит може да бъде използван за конкурси, организирани от самата институция.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 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, както и
приложение III към Правилника.
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ГЛАВА 1 3 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА (продължение)

130

(продължение)

1300

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

1301

Обучение
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 201 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 201 000

1 142 395,85

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за допълнително обучение и повторно обучение, включително за езиковите курсове, провеждани на
междуинституционална основа, таксите за курсове, разходите за обучаващи и логистичните разходи, като наема на
помещение и оборудване, както и различните свързани с това разходи, като тези за храна и напитки, разходите за
посещаване на курсове, конференции и конгреси съгласно мандата на военния състав на Европейския съюз,
— такси за участие в семинари и конференции.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, по-специално член 24а от него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Решение 2001/80/ОВППС на Съвета от 22 януари 2001 г. относно създаването на военния състав на Европейския съюз
(ОВ L 27, 30.1.2001 г., стр. 7).
Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност от
4 февруари 2014 г. за установяване на правилата, приложими за националните експерти, командировани в
Европейската служба за външна дейност.

1302

Права при постъпване на служба, трансфер и напускане на служба
Бюджетни кредити 2021

1 897 200

Бюджетни кредити 2020

1 284 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 266 100,—
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ГЛАВА 1 3 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА (продължение)
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(продължение)

1302

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— пътните разноски, изплащани на длъжностите лица, срочно наетите служители и договорно наетите служители
(включително членовете на семейството) при встъпване в длъжност или напускане на длъжността,
— надбавките за настаняване/пренастаняване и разноските за преместване, които се дължат на длъжностните лица,
срочно и договорно наетите служители, които са длъжни да променят местопребиваването си при встъпване в
длъжност или при преместване на друго място на работа, както и при окончателно напускане на институцията,
последвано от пренастаняване,
— дневните надбавки за престой, изплащани на длъжностни лица, срочно и договорно наети служители, които
представят доказателства за наложила се промяна на обичайното им местопребиваване поради встъпване в
длъжност или след преместване на нова месторабота,
— обезщетение при уволнение на длъжностно лице, назначено със срок за изпитване, чието правоотношение е
прекратено, тъй като работата му е очевидно незадоволителна,
— обезщетение за срочно или договорно нает служител, чийто договор е прекратен от институцията.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

ГЛАВА 1 4 — КОМАНДИРОВКИ

140

Командировки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

8 229 645

Резултат от изпълнението за 2019

8 893 250

8 377 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за:
— командировъчните разходи на върховния представител и на придружаващите го служители,
— командировъчните и пътните разходи на длъжностните лица, срочно и договорно наетите лица и специалните
съветници на ЕСВД, както и транспортните разходи, изплащането на надбавки за дневни разходи за командировки
и допълнителните или специалните разходи, свързани с командировки,
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ГЛАВА 1 4 — КОМАНДИРОВКИ (продължение)

140

(продължение)
— командировъчните разходи, направени съгласно мандата на военния състав на Европейския съюз,
— командировъчните на националните експерти, командировани в ЕСВД,
— командировъчните на специалните съветници и на специалните пратеници на върховния представител,
— командировъчните на успелите кандидати, повикани за обучение преди встъпване в длъжност,
— командировъчните на председателя на Военния комитет.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент възлиза на
85 000 EUR.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 11, 12 и 13 от приложение VII към
него.
Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност относно
правилата, приложими за командировките на персонала на ЕСВД.
Решение 2001/80/ОВППС на Съвета от 22 януари 2001 г. относно създаването на военния състав на Европейския съюз
(ОВ L 27, 30.1.2001 г., стр. 7).
Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност от
4 февруари 2014 г. за установяване на правилата, приложими за националните експерти, командировани в
Европейската служба за външна дейност.

ГЛАВА 1 5 — МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПЕРСОНАЛА

150

Мерки за подпомагане на персонала

1500

Социални услуги и подпомагане на персонала
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

438 000

Резултат от изпълнението за 2019

283 000

329 868,20

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за:
— мерки за подпомагане на длъжностни лица и други служители в особено трудна ситуация,
— разходи за социални контакти между членовете на персонала,
— частично възстановяване на персонала на разходите за обществен транспорт за придвижване до работа. Тази мярка е
замислена като стимул да се ползва обществен транспорт,
— разходи за чествания на длъжностни лица, и по-специално за медали по случай 20 години служба в европейските
институции, както и за подаръци при пенсиониране.
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ГЛАВА 1 5 — МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПЕРСОНАЛА (продължение)

150

(продължение)

1500

(продължение)
Този бюджетен кредит е предназначен за следните категории инвалиди, като част от политиката за подпомагане на
лицата с увреждания:
— длъжностни лица в служебно правоотношение,
— съпрузи на длъжностни лица в служебно правоотношение,
— всички деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.
Тези бюджетни кредити дават възможност да се правят разходи от немедицинско естество, които се счетат за
необходими, или са последствия от загуба на трудоспособност и са надлежно обосновани, за да бъдат възстановени в
рамките на бюджетните ограничения, след изчерпване на всички права за обезщетение на национално равнище в
страната на местопребиваване или произход.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 24 и 76 от него.

1501

Медицински услуги
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

708 699

Резултат от изпълнението за 2019

686 460

673 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен по-специално за покриване на:
— оперативните разходи за медицинските пунктове, разходи за консумативи, медицинска помощ и лекарства в
детската ясла, разходи за медицински прегледи, разходи, свързани с комисиите за установяване на инвалидност, и
разходи за очила,
— разходи за закупуване на някои работни инструменти, считани за необходими от медицинска гледна точка.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент възлиза на
приблизително: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към
Правилника.
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ГЛАВА 1 5 — МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПЕРСОНАЛА (продължение)

150

(продължение)

1502

Ресторанти и столово хранене
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнаграждението за услугите, предоставяни от лицето, което
стопанисва ресторантите и столовете.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

1503

Детски ясли и детски заведения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 190 000

Резултат от изпълнението за 2019

985 000

1 043 520,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската на ЕСВД за разходите на детската градина, детските
ясли и другите детски заведения (които се изплащат на Комисията и/или на Съвета).
Приходите от вноски на родителите и от вноски на организации, които са работодатели на родителите, са основание за
целеви приходи.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

1504

Финансова подкрепа за акредитирани eвропейски училища от тип II
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

17 800

Резултат от изпълнението за 2019

20 320

26 680,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовата подкрепа на ЕСВД за eвропейските училища от тип
II, които са акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища, или за възстановяване на Европейската
комисия на финансовата подкрепа за eвропейските училища от тип II, които са акредитирани от Управителния съвет на
Европейските училища, изплатена от Комисията от името и за сметка на ЕСВД и въз основа на споразумението за
предоставяне на мандат и услуги, подписано с Комисията. Финансовата подкрепа е предназначена да покрие разходите
на записаните в eвропейско училище от тип II деца на персонал на ЕСВД.
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ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС
ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 0
200

Сгради

2000

Плащания за наеми и годишни вноски за дългосрочен наем
Едногодишни бюджетни кредити

2001

Едногодишни бюджетни кредити

2 675 000

5 411 000

732 680,13

27,39

Статия 2 0 0 — Общо

24 682 400

26 717 000

20 111 678,13

81,48

Едногодишни бюджетни кредити

6 070 000

5 660 000

4 953 730,85

81,61

1 973 300

1 750 000

1 455 000,—

73,73

Едногодишни бюджетни кредити

8 920 000

7 866 000

7 116 256,41

79,78

Едногодишни бюджетни кредити

60 000

75 000

45 000,—

75

Едногодишни бюджетни кредити

112 500

112 500

110 000,—

97,78

Статия 2 0 1 — Общо

17 135 800

15 463 500

13 679 987,26

79,83

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

41 818 200

42 180 500

33 791 665,39

80,81

Работа по оборудване и по сигурност

2010

Почистване и поддръжка

Потребление на вода, газ, електричество и отопление
Едногодишни бюджетни кредити

2013

2014

88,06

p.m.

Разходи, свързани със сградите

2012

19 378 998,—

p.m.

201

2011

21 306 000

Придобиване на недвижимо имущество
Едногодишни бюджетни кредити

2002

22 007 400

Охрана и наблюдение на сгради

Застраховки

Други разходи, свързани със сградите
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ГЛАВА 2 1 — КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
ГЛАВА 2 2 — ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 2 1
210

Компютърни системи и телекомуникации

2100

Информационни и комуникационни технологии
Едногодишни бюджетни кредити

2101

16 744 200

16 016 000

17 241 946,—

102,97

15 639 600

15 418 000

15 578 000,—

99,61

4 918 000

4 850 000

3 785 000,—

76,96

Едногодишни бюджетни кредити

1 300 000

1 250 000

1 141 053,89

87,77

Статия 2 1 0 — Общо

38 601 800

37 534 000

37 745 999,89

97,78

500 000

217 000

203 000,—

40,60

Едногодишни бюджетни кредити

30 000

100 000

60 000,—

200

Едногодишни бюджетни кредити

80 000

85 000

70 000,—

87,50

Статия 2 1 1 — Общо

610 000

402 000

333 000,—

54,59

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

39 211 800

37 936 000

38 078 999,89

97,11

Едногодишни бюджетни кредити

700 000

700 000

605 965,90

86,57

Едногодишни бюджетни кредити

40 000

40 000

32 000,—

80

Статия 2 2 0 — Общо

740 000

740 000

637 965,90

86,21

Криптография и информационна и комуникационна технология
с висока степен на секретност
Едногодишни бюджетни кредити

2102

Сигурността на информационните и комуникационни
технологии до ниво <1<EU restricted<1<
Едногодишни бюджетни кредити

2103

Ответни мерки за техническа сигурност

211

Мебелировка, техническо оборудване и транспорт

2110

Обзавеждане
Едногодишни бюджетни кредити

2111

2112

Техническо оборудване и инсталации

Транспорт

ГЛАВА 2 2
220

Конференции, конгреси и заседания

2200

Организиране на срещи, конференции и конгреси

2201

Пътни разходи на експертите
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ГЛАВА 2 2 — ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

221

Информация

2210

Разходи за документация и библиотека

2211

2212

2213

1 623 000

955 000

955 000,—

58,84

Едногодишни бюджетни кредити

450 000

450 000

450 000,—

100

Едногодишни бюджетни кредити

100 000

40 000

40 000,—

40

995 000

495 000

494 928,91

49,74

Едногодишни бюджетни кредити

4 000 000

2 000 000

1 999 236,58

49,98

Статия 2 2 1 — Общо

7 168 000

3 940 000

3 939 165,49

54,95

p.m.

p.m.

Сателитни изображения

Общи публикации

Публична информация и обществени мероприятия

Капацитет за стратегическа комуникация

222

Езикови служби

2220

Писмен превод
Едногодишни бюджетни кредити

2221

Устен превод

223

Разни разходи

2230

Канцеларски материали

2231

2232

Едногодишни бюджетни кредити

750 000

750 000

780 000,—

104

Статия 2 2 2 — Общо

750 000

750 000

780 000,—

104

Едногодишни бюджетни кредити

490 000

490 000

460 000,—

93,88

Едногодишни бюджетни кредити

180 000

158 000

155 000,—

86,11

20 000

40 000

4 255 000

3 627 000

3 551 300,—

83,46

Пощенски разходи

Разходи за проучване, изследвания и консултации
Едногодишни бюджетни кредити

2233

% 2019/2021

Едногодишни бюджетни кредити

Едногодишни бюджетни кредити
2214

Резултат от
изпълнението за
2019

Междуинституционално сътрудничество
Едногодишни бюджетни кредити

17.3.2021 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 93/2257
ЕВРОПЕЙСКИ СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 2 2 — ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

223

(продължение)

2234

Пренасяне
Едногодишни бюджетни кредити

2235

2237

% 2019/2021

222 500

122 500

96 000,—

43,15

5 000

5 000

5 000,—

100

Едногодишни бюджетни кредити

92 000

147 000

113 000,—

122,83

Едногодишни бюджетни кредити

4 600

120 500

109 917,13

2 389,50

Статия 2 2 3 — Общо

5 269 100

4 710 000

4 490 217,13

85,22

Едногодишни бюджетни кредити

450 000

450 000

405 000,—

90

Статия 2 2 4 — Общо

450 000

450 000

405 000,—

90

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

14 377 100

10 590 000

10 252 348,52

71,31

Позиция 2 — Общо

95 407 100

90 706 500

82 123 013,80

86,08

Разходи за финансово обслужване
Едногодишни бюджетни кредити

2236

Резултат от
изпълнението за
2019

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и
компенсации

Други оперативни разходи

224

Предотвратяване на конфликти и услуги в подкрепа на
медиацията (продължение)

2240

Предотвратяване на конфликти и услуги в подкрепа на медиа
цията (продължение)
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ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС

ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

200

Сгради

2000

Плащания за наеми и годишни вноски за дългосрочен наем
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

22 007 400

21 306 000

Резултат от изпълнението за 2019

19 378 998,—

Забележки

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

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

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент възлиза на
985 000 EUR.

2001

Придобиване на недвижимо имущество
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки

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

Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

2002

Работа по оборудване и по сигурност
Бюджетни кредити 2021

2 675 000

Бюджетни кредити 2020

5 411 000

Резултат от изпълнението за 2019

732 680,13
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (продължение)

200

(продължение)

2002

(продължение)
Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по дейности по оборудване, включително:
— проучванията относно приспособяването и разширяването на сградите на институцията,
— работата по оборудване на сградите за целите на физическата и материалната сигурност на лицата и имуществото,
— оборудването и преустройването на помещения в съответствие с оперативните изисквания,
— приспособяването на помещения и технически инсталации с цел спазване на действащите изисквания и стандарти за
безопасност и здраве.

Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание

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

201

Разходи, свързани със сградите

2010

Почистване и поддръжка
Бюджетни кредити 2021

6 070 000

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

5 660 000

4 953 730,85

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за почистване и поддръжка:
— почистване на офиси, зали за семинари и складови помещения (включително завеси, пердета, килими, щори и др.),
— замяна на износени завеси, пердета и килими,
— боядисване,
— други дейности по поддръжка,
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (продължение)

201

(продължение)

2010

(продължение)
— ремонти на технически инсталации,
— доставка на технически материали,
— договори за поддръжка на различно техническо оборудване (климатични инсталации, отопление, изхвърляне на
отпадъци и асансьори, оборудване за сигурност и звукоизолирани стаи).
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

2011

Потребление на вода, газ, електричество и отопление
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 973 300

Резултат от изпълнението за 2019

1 750 000

1 455 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за потребление на вода, газ, електричество и
отопление.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент възлиза на
45 000 EUR.

2012

Охрана и наблюдение на сгради
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

8 920 000

Резултат от изпълнението за 2019

7 866 000

7 116 256,41

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за охрана и наблюдение на сградите, в които се
помещава ЕСВД.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент възлиза на
280 000 EUR.

2013

Застраховки
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

60 000

Резултат от изпълнението за 2019

75 000

45 000,—
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (продължение)

201

(продължение)

2013

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на застрахователните премии по договори, сключени със
застрахователни дружества за сградите, в които се помещава ЕСВД, и застраховката „Гражданска отговорност“ за
посетителите на тези сгради.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

2014

Други разходи, свързани със сградите
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

112 500

Резултат от изпълнението за 2019

112 500

110 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички останали текущи разходи на сградите (включително
„Кортенберг“ и „ER“), които не са предвидени в другите статии на настоящата глава, по-специално разходите за
извозване на отпадъци, оборудване за сигнализация и инспекции от специализирани органи.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

ГЛАВА 2 1 — КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

210

Компютърни системи и телекомуникации

2100

Информационни и комуникационни технологии
Бюджетни кредити 2021

16 744 200

Бюджетни кредити 2020

16 016 000

Резултат от изпълнението за 2019

17 241 946,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за технологии за некласифицирана информация и
комуникация в централата и — в ограничена степен — в делегациите, а именно разходите, свързани със следното:
— закупуването или вземането под наем на оборудване или софтуер за компютърни системи и приложения,
— помощта и обучението, предоставяни от служби за информационни технологии и консултантски фирми за
експлоатацията и разработването на компютърни системи и приложения, включително за поддръжката за
потребителите,
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ГЛАВА 2 1 — КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ (продължение)

210

(продължение)

2100

(продължение)
— обслужването и поддръжката на компютърното оборудване и системи и софтуерните приложения,
— доставчиците на комуникационни услуги,
— цената на комуникациите и на предаването на данни,
— управление на информацията и на документацията, включително ИТ инструменти, инструменти за архивиране и
управление на документи.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

2101

Криптография и информационна и комуникационна технология с висока степен на секретност
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

15 639 600

Резултат от изпълнението за 2019

15 418 000

15 578 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за криптография и информационни и
комуникационни технологии с висока степен на сигурност, а именно разходите, свързани със:
— закупуването или вземането под наем на оборудване или софтуер за сигурни компютърни системи и приложения,
— помощта и обучението, предоставяни от служби за информационни технологии и консултантски фирми за
експлоатацията и разработването на компютърни системи и приложения, включително за поддръжката за
потребителите, обслужването и поддръжката на сигурното компютърно оборудване и системи и софтуерни
приложения,
— абонамента за сигурни комуникационни услуги,
— цената на сигурните комуникации и предаване на данни.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент възлиза на
50 000 EUR.

2102

Сигурността на информационните и комуникационни технологии до ниво „EU restricted“
Бюджетни кредити 2021

4 918 000

Бюджетни кредити 2020

4 850 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 785 000,—
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ГЛАВА 2 1 — КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ (продължение)

210

(продължение)

2102

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за гарантиране на сигурността на информацията с
ниво на класификация до „EU restricted“, а именно разходите за тази цел, които се отнасят до:
— закупуването или вземането под наем на оборудване или софтуер,
— помощта и обучението, предоставяни от служби за информационни технологии и консултантски фирми за
експлоатацията и разработването на компютърни системи и приложения с висока степен ан сигурност,
включително за поддръжката за потребителите,
— обслужването и поддръжката на компютърното оборудване и системи и софтуерните приложения,
— абонамента за комуникационни услуги,
— цената на комуникациите и на предаването на данни,
— командировъчните разходи за одити на киберсигурността.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

2103

Ответни мерки за техническа сигурност
Бюджетни кредити 2021

1 300 000

Бюджетни кредити 2020

1 250 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 141 053,89

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за гарантиране на сигурността на информацията чрез
ответни мерки за техническа сигурност, а именно разходите за тази цел, които се отнасят до:
— закупуването или вземането под наем на оборудване или софтуер за проверка на помещения в седалищата, в
делегациите и в сгради, използвани за конференции и срещи,
— помощта и обучението, предоставяни от специализирани обслужващи фирми, производители и консултантски
фирми за експлоатацията и разработването на компютърни системи и приложения, включително за поддръжката за
потребителите,
— обслужването и поддръжката на такова оборудване и софтуерните и приложения,
— разходите за транспортиране на оборудване за проверка на помещения,
— закупуването, транспорта и инсталирането на специфично оборудване, необходимо за звукоизолирани стаи,
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ГЛАВА 2 1 — КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ (продължение)

210

(продължение)

2103

(продължение)
— командировъчните разходи, направени от персонала, необходим за проверка на помещения или оборудване на
звукоизолирани стаи,
— придобиването или наемането на системи за сигурност за сградите на ЕСВД,
— провеждането и разработването на контраразузнавателни мерки и разследвания, включително провеждане на
обучения и разработване на оборудване.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21 , параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

211

Мебелировка, техническо оборудване и транспорт

2110

Обзавеждане
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

500 000

Резултат от изпълнението за 2019

217 000

203 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— закупуването или подмяната на обзавеждане и специално обзавеждане,
— наемане на обзавеждане по време на командировки и заседания извън помещенията на ЕСВД,
— поддръжка и ремонт на обзавеждане.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

2111

Техническо оборудване и инсталации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

30 000

Резултат от изпълнението за 2019

100 000

60 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— закупуването или подмяната на различни видове неподвижно и подвижно техническо оборудване и инсталации,
особено във връзка с архивирането, сигурността, конференциите, столовете за хранене и сградите,
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ГЛАВА 2 1 — КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ (продължение)

211

(продължение)

2111

(продължение)
— техническата помощ и надзора, особено във връзка с конференциите и столовете за хранене,
— наемането на техническо оборудване и инсталации и разходите за обслужване, поддръжка и ремонт на това
техническо оборудване и инсталации.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

2112

Транспорт
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

80 000

Резултат от изпълнението за 2019

85 000

70 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на, inter alia:
— лизинг или придобиване на служебни автомобили,
— разходите за наемане на автомобили в случаи, когато не е възможно да се използват наличните в ЕСВД превозни
средства, по-специално по време на командировки,
— експлоатационните разходи и разходите за поддръжка на служебните автомобили (закупуване на гориво, гуми и т.
н.)
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

ГЛАВА 2 2 — ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

220

Конференции, конгреси и заседания

2200

Организиране на срещи, конференции и конгреси
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

700 000

Резултат от изпълнението за 2019

700 000

605 965,90

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за:
— организиране на неофициални заседания на Съвета на министрите на външните работи и на други неофициални
срещи,
— организиране на срещи за политически диалог на министерско равнище и на равнище висши служители,
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ГЛАВА 2 2 — ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

220

(продължение)

2200

(продължение)
— организиране на конференции и конгреси,
— вътрешни срещи, включително, при необходимост, разходите за храна и напитки, предлагани при специални
случаи,
— изпълнение на задълженията на институцията под формата на разходи за приеми и представителство,
— дейности, свързани с протокола.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

2201

Пътни разходи на експертите
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

40 000

Резултат от изпълнението за 2019

40 000

32 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътните и дневните разходи на експертите, поканени на
заседания или изпратени в командировка от ЕСВД.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

221

Информация

2210

Разходи за документация и библиотека
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

1 623 000

Резултат от изпълнението за 2019

955 000

955 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разходите за достъп до външни документални и статистически бази данни, включително за географски данни,
— разходите за абонамент за вестници, периодични издания, услуги за анализ на тяхното съдържание и други онлайн
публикации; този бюджетен кредит покрива също всички разходи за авторски права, произтичащи от
възпроизвеждането и разпространяването на такива публикации на хартия или на електронен носител,
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ЕВРОПЕЙСКИ СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 2 2 — ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

221

(продължение)

2210

(продължение)
— разходите за закупуване на книги и други творби на хартия или на електронен носител за библиотеката,
— разходите за абонамент за телеграфни агенции,
— разходите за подвързване и други разходи, необходими за съхранение на книги и периодични издания.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Решение 2001/80/ОВППС на Съвета от 22 януари 2001 г. относно създаването на военния състав на Европейския съюз
(ОВ L 27, 30.1.2001 г., стр. 7).

2211

Сателитни изображения
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

450 000

Резултат от изпълнението за 2019

450 000

450 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за сателитни изображения за ЕСВД, по-специално с
оглед на предотвратяването и управлението на кризи.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

2212

Общи публикации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

100 000

Резултат от изпълнението за 2019

40 000

40 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за изготвяне, публикуване на официалните езици на
държавите членки, с традиционни средства (хартия или микрофилм) или с електронни методи, и разпространение на
публикациите на ЕСВД, включително на тези, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.
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ГЛАВА 2 2 — ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

221

(продължение)

2213

Публична информация и обществени мероприятия
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

995 000

Резултат от изпълнението за 2019

495 000

494 928,91

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— аудио-визуалните услуги за информиране на обществеността за външната политика на Съюза и за действията на
върховния представител,
— разработката и функционирането на уебсайта на ЕСВД,
— разходи за реклама и разпространение на публикации и обществени мероприятия, свързани с дейностите на
институцията, включително допълнителни разходи за управление и инфраструктура,
— разходите за информация в рамките на ЕПСО/ОВППС,
— разходите за различна информация и дейности за връзки с обществеността, включително за статии за
популяризиране.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

2214

Капацитет за стратегическа комуникация
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

4 000 000

2 000 000

Резултат от изпълнението за 2019

1 999 236,58

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за:
— инструменти за стратегическа комуникация, включително достъп до онлайн инструменти и графични инструменти,
— осигуряване на експертен опит в областта на стратегическата комуникация, включително проучвания на
общественото мнение,
— придобиване на аналитични инструменти и услуги, включително доклади, проучвания, анализ на данни и
виртуализации,
— подкрепа за езиковото многообразие на продуктите за стратегическа комуникация,
— осигуряване на инструменти, за да се гарантира редовното проследяване и разкриване на дезинформация,
разпространявана от външни сили,
— участие във и поддържане на мрежа от специалисти за борба с дезинформацията в държавите членки и в съседните
държави и обмен на най-добри практики,
— обучение и изграждане на вътрешен капацитет по отношение на уменията за стратегическа комуникация и
управление на знанията на персонала на Съюза.
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ГЛАВА 2 2 — ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

222

Езикови служби

2220

Писмен превод
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с преводаческите услуги, предоставяни на
ЕСВД от Генералния секретариат на Съвета и от Комисията.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m

2221

Устен превод
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

750 000

Резултат от изпълнението за 2019

750 000

780 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на услугите, предоставяни на ЕСВД от устните преводачи на
Комисията.
Той е предназначен за покриване и на услугите, предоставяни на ЕСВД от устните преводачи на Комисията по време на
заседания на комитета „Политика и сигурност“ и Военния комитет, както и на други заседания, специално провеждани
в рамките на ЕПСО/ОВППС.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.
Правно основание
Решение № 111/2007 на генералния секретар на Съвета/върховен представител за Общата външна политика и
политика на сигурност относно устните преводи за Европейския съвет, Съвета и неговите органи с подготвителни
функции.

223

Разни разходи

2230

Канцеларски материали
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

490 000

Резултат от изпълнението за 2019

490 000

460 000,—
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ГЛАВА 2 2 — ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

223

(продължение)

2230

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за:
— закупуване на хартия,
— фотокопия и такси,
— хартия и канцеларски материали (ежедневни материали),
— печатни материали,
— материали за изпращане на поща (пликове, амбалажна хартия, плаки за щемпелуваща машина),
— материали за работилницата за възпроизвеждане на документи (печатарски мастила, офсетни плаки, филми и
химикали за подготвяне на плаките).
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

2231

Пощенски разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

180 000

Резултат от изпълнението за 2019

158 000

155 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разходи.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

2232

Разходи за проучване, изследвания и консултации
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

20 000

Резултат от изпълнението за 2019

40 000

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за проучвания и консултации, възложени на
висококвалифицирани експерти.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 2 2 — ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

223

(продължение)

2233

Междуинституционално сътрудничество
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

4 255 000

Резултат от изпълнението за 2019

3 627 000

3 551 300,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за междуинституционални дейности, по-конкретно
разходите административен персонална Комисията, службите и Съвета, който управлява персонала, сградите и
дейностите на ЕСВД.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

2234

Пренасяне
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

222 500

Резултат от изпълнението за 2019

122 500

96 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за пренасянето и транспорта на оборудване.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

2235

Разходи за финансово обслужване
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

5 000

Резултат от изпълнението за 2019

5 000

5 000,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички финансови разходи, включително и банкови такси.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

2236

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

92 000

Резултат от изпълнението за 2019

147 000

113 000,—
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223

(продължение)

2236

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— разноски, които могат да бъдат присъдени в тежест на ЕСВД от Съда на Европейския съюз и Общия съд, както и
разходите за ангажиране на външни адвокати да представляват ЕСВД в съда,
— разходи за консултация с външни адвокати,
— обезщетения и компенсации, за които ЕСВД може да носи отговорност.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

2237

Други оперативни разходи
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

4 600

Резултат от изпълнението за 2019

120 500

109 917,13

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за:
— разходи за закупуване на работни дрехи за персонала, обслужващ конференциите, и персонала, отговорен за
охраната, работно оборудване за персонала, отговорен за семинари, и персонала за вътрешни услуги, и поправка и
поддръжка на работните дрехи,
— участие на ЕСВД в разходите на някои асоциации, чиито дейности са пряко свързани с тези на институциите на
Съюза,
— други оперативни разходи, които не са специално предвидени в предходните бюджетни редове,
— лични разрешения за достъп на служителите на ЕСВД,
— закупуване на униформи и принадлежности, по-специално за персонала, отговарящ за сигурността на сградите
„Кортенберг“ и „ER“.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.

224

Предотвратяване на конфликти и услуги в подкрепа на медиацията (продължение)

2240

Предотвратяване на конфликти и услуги в подкрепа на медиацията (продължение)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

450 000

Резултат от изпълнението за 2019

450 000

405 000,—
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L 93/2273
ЕВРОПЕЙСКИ СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 2 2 — ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)

224

(продължение)

2240

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за:
— разпределението на персонала на Съюза в подкрепа на медиацията и процесите на диалог,
— наемането на договор на експерти по вътрешна медиация и диалог, както и използването на външни поддържащи
услуги по медиация, като се взема под внимание текущата работа на ООН и други организации в създаването на
списъци с възложените задачи,
— участието в управлението на знанията, включително анализа на конфликти и организацията на семинари, и
изготвянето и публикуването извлечените поуки, проучвания, най-добри практики и насоки,
— обученията и вътрешното изграждане на капацитет във връзка със ранното предупреждаване, анализа на конфликти
и медиацията и диалога за ситуацията на персонала на Съюза в централния офис, персонала на Съюза, изпратен в
мисии, за специалните представители на Европейския съюз (СПЕС), ръководителите на делегации и техните
служители.
Очакван размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент: p.m.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ДЯЛ 3
ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 3 0 — ДЕЛЕГАЦИИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

Резултат от
изпълнението за
2019

% 2019/2021

ГЛАВА 3 0
300

Делегации

3000

Възнаграждения и права на редовния персонал
Едногодишни бюджетни кредити

3001

79 423 000

71 363 169,71

73,19

32 680 847

33 947 239

30 503 445,40

93,34

162 549 714 170 653 926,79

102,28

166 850 000

Други административни разходи
Едногодишни бюджетни кредити

3005

97 505 413

Сгради и свързани с тях разходи
Едногодишни бюджетни кредити

3004

92,10

Други разходи, свързани с персонала
Едногодишни бюджетни кредити

3003

132 337 000 119 423 231,99

Външен персонал и външни услуги
Едногодишни бюджетни кредити

3002

129 672 000

45 398 000

46 488 000

51 230 498,56

112,85

Принос от Комисията за делегациите
Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

Статия 3 0 0 — Общо

472 106 260

454 744 953 443 174 272,45

93,87

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

472 106 260

454 744 953 443 174 272,45

93,87

Позиция 3 — Общо

472 106 260

454 744 953 443 174 272,45

93,87
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ЕВРОПЕЙСКИ СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ДЯЛ 3
ДЕЛЕГАЦИИ

ГЛАВА 3 0 — ДЕЛЕГАЦИИ

300

Делегации

3000

Възнаграждения и права на редовния персонал
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

129 672 000

Резултат от изпълнението за 2019

132 337 000

119 423 231,99

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи в делегациите на Европейския съюз, намиращи
се извън Съюза, и на делегациите към международни организации, разположени в Съюза, по отношение на длъжностни
лица и срочни служители, заемащи длъжност от щатното разписание:
— основни заплати, надбавки и плащания, свързани със заплатите,
— осигуровки за злополука, здравни осигуровки и други разходи, свързани със социалното осигуряване,
— осигуровки за безработица на срочно наетите лица и плащания за придобиване или запазване на пенсионните им
права в тяхната страна на произход,
— други надбавки и безвъзмездни средства,
— извънреден труд,
— разходи за коефициенти, прилагани към възнагражденията,
— разходи за актуализации на възнагражденията през финансовата година.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент възлиза на
приблизително: p.m.
Правно основание
Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.
Правила, уреждащи назначаването, възнаграждението и други финансови условия, приети от ЕСВД.

3001

Външен персонал и външни услуги
Бюджетни кредити 2021

97 505 413

Бюджетни кредити 2020

79 423 000

Резултат от изпълнението за 2019

71 363 169,71
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ГЛАВА 3 0 — ДЕЛЕГАЦИИ (продължение)

300

(продължение)

3001

(продължение)
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи във връзка с делегациите на Европейския съюз,
намиращи се извън Съюза, и делегациите към международни организации, намиращи се в Съюза:
— възнаграждения на местния и/или договорно наетия персонал, както и вноски за социално осигуряване и
обезщетения, които се поемат от работодателя,
— вноски, плащани от работодателя за допълнително социално осигуряване на местния персонал,
— услуги, извършвани от временен персонал, нает чрез агенции, и лица на свободна практика.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент възлиза на
приблизително: p.m.
Правно основание
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

3002

Други разходи, свързани с персонала
Бюджетни кредити 2021

32 680 847

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

33 947 239

30 503 445,40

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите в делегациите на Европейския съюз, намиращи се
извън ЕС, и делегациите към международни организации, разположени в Съюза:
— разходи, свързани с изпращането на младши експерти (със завършено висше образование) и стажанти в делегациите
на Европейския съюз,
— разходи за семинарите, организирани за млади дипломати от държавите членки и от трети държави,
— разходи, свързани с командироването или временното назначаване в делегациите на служители от държавите
членки,
— надбавки за настаняване и установяване на ново място, дължими при смяна на мястото на пребиваване след
встъпване в длъжност, преместване на ново място на заетост, както и при окончателно напускане и установяване на
друго място,
— пътни разходи, дължими на служителите (включително за членовете на техните семейства) при встъпване в
длъжност, смяна на мястото на заетост или напускане на институцията,
— разходи за преместване, дължими на служителите, които трябва да сменят мястото си на пребиваване при встъпване
в длъжност, преместване на ново място на заетост и окончателно напускане и установяване на друго място,
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L 93/2277
ЕВРОПЕЙСКИ СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 3 0 — ДЕЛЕГАЦИИ (продължение)

300

(продължение)

3002

(продължение)
— в случай на смърт на член на персонала на ЕСВД или на лице на издръжка — разходите, направени съгласно
член 75 от Правилника за персонала за транспортиране на тялото,
— различни разходи и надбавки за служителите, включително за правни консултации,
— разходи, произтичащи от процедури по набиране на длъжностни лица, временни служители, договорно нает и
местен персонал, включително разходи за публикуване, пътни и дневни разходи, застраховка срещу злополука на
кандидатите, поканени за прегледи и интервюта, разходи, свързани с организирането на групови тестове за подбор,
и разходи за медицински прегледи преди назначаване,
— придобиване, замяна, преустройство и поддръжка на медицинско оборудване в делегациите,
— разходи, свързани с годишните медицински прегледи на длъжностните лица, договорно наетия и местния персонал,
включително изследванията и тестовете в рамките на такива прегледи, разходи за медицински и стоматологични
консултанти и разходи, свързани с политиката относно СПИН на работното място,
— културни дейности и инициативи за насърчаване на социалните контакти между чуждестранния и местния
персонал,
— фиксирано обезщетение за служителите, които често имат представителни разходи, произтичащи от служебните им
задължения, и възстановяване на разходите, извършени от служителите, упълномощени да представляват Комисията
и/или ЕСВД, в интерес на службата и произтичащи от служебните им задължения (когато става въпрос за
делегациите на територията на Съюза, част от разходите за нощувка се покриват от фиксираното обезщетение за
представителни цели),
— пътни разходи, обезщетения за дневни разходи в рамките на командировки и непредвидени или извънредни
разходи във връзка с командировки на длъжностните лица и другите служители,
— пътни и дневни разходи за успелите кандидати, повикани на обучение преди встъпване в длъжност,
— разходи за пътни разноски и надбавки за дневни за експерти, поканени от делегациите на срещи,
— пътни и дневни разходи, дневни командировъчни разходи и застраховка, свързани с медицински евакуации,
— разходи, произтичащи от кризисни ситуации, включително пътни разходи, нощувки и дневни,
— разходи за общо и езиково обучение, целящо да подобри уменията на персонала, както и качеството на работата на
институцията,
— хонорари на експерти, наети за определяне на нуждите от обучение, проектиране, разработване и провеждане на
курсове, както и оценяване и контрол на резултатите,
— хонорари на консултанти в различни области, по-специално организационни методи, планиране, управление,
стратегии, осигуряване на качество и управление на персонала,
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ЕВРОПЕЙСКИ СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 3 0 — ДЕЛЕГАЦИИ (продължение)

300

(продължение)

3002

(продължение)
— разходи за разработване, провеждане и оценяване на обучения, организирани от институцията под формата на
курсове, семинари и конференции (хонорари, пътни и дневни разходи на инструктори/лектори, учебни материали),
— разходи, свързани с практическите и логистичните аспекти при организирането на курсове, включително
помещения, наемане на транспорт и оборудване за обучения и за местни и регионални семинари, както и различни
свързани с тях разходи, като напитки и храна,
— разходи за участие в конференции и симпозиуми и за членство в професионални и научни асоциации,
— разходи за обучение, отнасящи се до публикации и разпространяване на информация, свързани уебсайтове и
закупуване на учебни материали, записване и лиценз за дистанционно обучение, книги, преса и мултимедийни
продукти,
— разходите, свързани с дипломатическата програма за обмен, като например пътни разходи и разходи за настаняване,
в съответствие с Правилника за длъжностните лица.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент възлиза на
120 000 EUR.

3003

Сгради и свързани с тях разходи
Бюджетни кредити 2021

166 850 000

Бюджетни кредити 2020

162 549 714

Резултат от изпълнението за 2019

170 653 926,79

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите в делегациите на Европейския съюз, намиращи се
извън Съюза, и делегациите към международни организации, разположени в Съюза:
— обезщетенията за временно настаняване и дневните за длъжностните лица, временните служители и договорно
наетите лица,
— по отношение на наеми и други разходи по сградите на делегациите извън Съюза:
— за всички сгради или части от сгради, в които се помещават офисите на делегациите извън Съюза или
длъжностните лица, назначени в държава извън Съюза: наеми (включително временно настаняване) и такси,
застрахователни премии, освежителни и основни ремонти, обичайни разходи, свързани със сигурността на хора
и предмети (шифроващи машини, сейфове, решетки на прозорци и т.н.),
— за всички сгради или части от сгради, в които се помещават офисите на делегациите извън Съюза и резиденциите
на делегатите: разходи за вода, газ, електричество и отопление, поддръжка и ремонт, стопанисване, освежаване и
други обичайни разходи (местни такси за поддръжка на улиците и събиране на отпадъците, както и закупуване
на знаци и табели),
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ЕВРОПЕЙСКИ СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 3 0 — ДЕЛЕГАЦИИ (продължение)

300

(продължение)

3003

(продължение)
— по отношение на наеми и други разходи по сградите на делегациите, разположени на територията на Съюза:
— за всички сгради или части от сгради, в които се помещават офиси на делегации: наем; разходи за вода, газ,
електричество и отопление; застрахователни премии; поддръжка и ремонт; освежителни и основни ремонти;
разходи, свързани с безопасността, по-специално договори за охрана и наемане и зареждане на пожарогасители;
закупуване и поддръжка на противопожарно оборудване, както и подмяна на екипировката на длъжностните
лица, участващи в доброволни противопожарни отряди; разходи за задължителни проверки и т.н.,
— за сгради или части от сгради, заемани от длъжностни лица: възстановяване на разходи, свързани с
безопасността на жилището,
— придобиването на парцели за строеж и на сгради (закупуване или лизинг) или за построяването на офиси и други
помещения, включително разходи за предварителни проучвания и различни свързани с тях такси,
— административни договорености, свързани предимно с инфраструктурата и предоставянето на помещения,
— разходи, произтичащи от заеми (главница и лихви), договорени съгласно Финансовия регламент, за придобиването
на имоти за делегациите.
В Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС)
№ 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОB L 193,
30.7.2018, стр. 1) беше предвидена в член 266 възможността за институциите да финансират придобиването на имоти
чрез заеми. Тази позиция ще покрива разходите, произтичащи от такива заеми (главница и лихви) за придобиването на
имоти за делегациите.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент възлиза на
26 770 000 EUR.

3004

Други административни разходи
Бюджетни кредити 2021

45 398 000

Бюджетни кредити 2020

46 488 000

Резултат от изпълнението за 2019

51 230 498,56

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите в делегациите на Европейския съюз, намиращи се
извън Съюза, и делегациите към международни организации, разположени в Съюза:
— закупуване, наемане, лизинг, поддръжка и ремонт на обзавеждане и оборудване, по-специално аудиовизуални
средства, оборудване за архиви, отпечатване, библиотеки, устен превод и специализирано офис оборудване
(фотокопирни машини, четци принтери, факсове и т.н.), както и придобиване на документация и консумативи за
това оборудване,
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— закупуване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване като генератори, климатични инсталации и т.н., както и
инсталиране в делегациите на оборудване, предназначено за социални дейности,
— закупуване, замяна, наемане, лизинг, поддръжка и ремонт на автомобили, включително инструменти,
— застрахователни премии за автомобили,
— закупуване на книги, документи и други непериодични издания, включително актуализации, и абонамент за
списания, периодични и други издания, както и разходи за подвързване и други разходи за съхранение на
периодичните издания,
— абонамент за вестници,
— закупуване на хартия, пликове, офис консумативи и материали за възпроизвеждане, както и разходи за отпечатване,
което се възлага на външен изпълнител,
— транспорт и митническо освобождаване на оборудване, закупуване и почистване на униформи на куриери, шофьори
и т.н., различни видове застраховки (в частност гражданска отговорност и срещу кражби), разходи по вътрешни
събрания (напитки и храна, сервирани на специални случаи),
— разходи за проучвания, изследвания и консултации, свързани с административната дейност на делегациите, и
всякакви други оперативни разходи, които не са специално покрити от останалите позиции в тази статия,
— пощенски разходи и разходи за доставка на кореспонденция, доклади и публикации, както и пощенски и други
пакети, изпратени по въздух, земя, море или железопътен транспорт,
— разходи за дипломатическа поща,
— всички разходи по обзавеждане и екипиране на жилищата, предоставени на длъжностните лица,
— закупуване, наемане или лизинг на оборудване за обработване на данни (компютри, терминали, миникомпютри,
периферни устройства, устройства за връзка) и необходимия за функционирането им софтуер,
— услуги, за които има сключен договор с външен изпълнител, например за разработване, поддръжка и помощ за
информационни системи за обработване на данни в делегациите,
— закупуване, наемане или лизинг на оборудване за възпроизвеждане на информация върху хартия, като принтери и
скенери,
— закупуване, наемане или лизинг на телефонни централи и разпределителни табла и оборудване за пренос на данни,
както и необходимия софтуер,
— такси за абонамент и фиксирани разходи за кабелни комуникации и радиокомуникации (телефон, телеграф, телекс,
факс), разходи за мрежи за пренос на данни, телематични услуги и т.н., както и закупуване на указатели,
— разходи за инсталиране, конфигуриране, поддръжка, помощ, документация и консумативи, свързани с това
оборудване,
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— всички разходи по операциите за активна сигурност при спешни случаи в делегациите,
— всички финансови разходи, включително банковите разходи,
— за сметките за авансови средства — актуализациите, когато разпоредителят с бюджетни кредити е взел всички
подходящи мерки за справяне с положението и когато актуализираните разходи не могат да бъдат записани в друг
специален бюджетен ред,
— актуализациите, когато изцяло или частично е отменено вземане, след като е било отразено в сметките като приход
(по-специално в случай на прихващане с дълг),
— актуализациите, когато ДДС не е бил възстановен и когато вече не е възможно вписване на сумата в реда, който
покрива основния разход,
— за лихви, свързани с посочените по-горе случаи, когато не могат да бъдат вписани в друг специален бюджетен ред.
Тази позиция е предназначена също така да съвмести, ако е необходимо, бюджетен кредит за покриване на загуби,
възникнали вследствие на ликвидация или преустановяване на дейността на банка, в която Комисията има сметки за
авансови средства.
Тази позиция може да финансира разходите, направени от делегациите в рамките на местното сътрудничество с
държавите членки, най-вече в контекста на криза.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент възлиза на
9 360 000 EUR.
Правно основание
Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на
Европейската служба за външна дейност (ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30), и по-специално член 5, параграф 10 от него.

3005

Принос от Комисията за делегациите
Суми (Едногодишни бюджетни кредити)
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

Забележки
Всички приходи от Комисията или от Европейския фонд за развитие (ЕФР), които са вноски за разходите в делегациите в
резултат на наличието на персонал на Комисията в делегациите, могат да доведат до отпускането на допълнителни
бюджетни кредити в съответствие с член 21 от Финансовия регламент.
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Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за персонала на Комисията, включително
персонала на Комисията, финансиран от ЕФР, на длъжност в делегациите на Европейския съюз, намиращи се извън
Съюза, и делегациите към международни организации, разположени в Съюза:
— заплати и разходи, свързани със заплати, на местните служители (и персонала, нает чрез агенции),
— дял от разходите, покрити от позиция 3 0 0 0 (Възнаграждения и права на редовния персонал), 3 0 0 1 (Външен
персонал и външни услуги), 3 0 0 2 (Други разходи, свързани с персонала), 3 0 0 3 (Сгради и свързани с тях
разходи) и 3 0 0 4 (Други административни разходи) за въпросния персонал.
Освен това този бюджетен кредит може да покрива други разходи, като например информационните и свързаните с
пресата дейности, извършени въз основа на споразуменията за нивото на обслужване, сключени с другите институции.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент възлиза на
приблизително: p.m.
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ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
Статия
Позиция

Бюджетни кредити Бюджетни кредити
2021
2020

Бюджетен ред

ГЛАВА 10 0

Резултат от
изпълнението за
2019

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Позиция 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 0 — ОБЩО

ГЛАВА 10 1

% 2019/2021
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ДЯЛ 10
ДРУГИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

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

Правно основание
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и
на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193 30.7.2018 г., стр. 1).

ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

p.m.

p.m.

Резултат от изпълнението за 2019

0,—

Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на непредвидените разходи, произтичащи от решения относно
бюджета, взети през текущата финансова година.
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ТАБЛИЦА ЗА ПЕРСОНАЛА
Раздел X — Европейска служба за външна дейност

Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

21

—

12

—

AD 15

38

—

20

—

AD 14

138

—

162

—

AD 13

144

—

151

—

AD 12

208

—

213

—

AD 11

103

—

86

—

AD 10

100

—

88

—

AD 9

150

—

147

—

AD 8

104

—

103

—

AD 7

46

—

18

—

AD 6

16

—

28

—

AD 5

4

—

3

—

1 072

—

1 031

—

AST 11

31

—

24

—

AST 10

27

—

24

—

AST 9

70

1

65

1

AST 8

86

—

86

—

AST 7

85

—

87

—

AST 6

105

—

98

—

AST 5

146

—

137

—

AST 4

57

—

70

—

AST 3

1

—

—

—

AST 2

8

—

—

—

AST 1

4

—

4

—

620

1

595

1

Междинен сбор AD

Междинен сбор AST
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Категория и степен

2021

2020

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

1

—

—

—

AST/SC 3

16

—

25

—

AST/SC 2

23

—

35

—

AST/SC 1

9

—

12

—

49

—

72

—

1 741

1

1 698

1

Междинен сбор AST/SC
Общо
Всичко Общо

1 742

1 699

