
BG    BG 

 

 
ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ 

Брюксел, 29.7.2014 г. 
COM(2014) 495 final 

2014/0227 (NLE) 

  

Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за подписването и временното прилагане на Споразумението за научно-
техническо сътрудничество между Европейския съюз и Фарьорските острови, с 
което Фарьорските острови се асоциират към Рамковата програма за научни 
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
На 18 март 2014 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори от името на 
Европейския съюз с Фарьорските острови с цел сключване на споразумение между 
Европейския съюз и Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират 
към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014—
2020 г.). 

Преговорите между двете страни бяха приключени и доведоха до приложения текст на 
проектоспоразумение, което е в съответствие с издадените от Съвета директиви за 
преговори.  

Комисията предлага Съветът: 

– да вземе решение относно подписването и временното прилагане на 
споразумението от името на Европейския съюз. 

2. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
Предложението за решение на Съвета се основава на член 186 и член 218, параграфи 5 
и 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
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2014/0227 (NLE) 

Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за подписването и временното прилагане на Споразумението за научно-
техническо сътрудничество между Европейския съюз и Фарьорските острови, с 
което Фарьорските острови се асоциират към Рамковата програма за научни 

изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 186 във връзка с член 218, параграф 5 и член 218, параграф 8, първа алинея от 
него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014–
2020 г.) бе установена с Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета1 (по-долу „Хоризонт 2020“). 

(2) На 18 март 2014 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори от 
името на Европейския съюз с Фарьорските острови с цел сключване на 
споразумение за научно-техническо сътрудничество между Европейския съюз и 
Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират към 
програмата „Хоризонт 2020“. 

(3) Тези преговори бяха успешно приключени и споразумението следва да бъде 
подписано от името на Европейския съюз, при условие че бъде сключено на по-
късна дата, 

РЕШИ:  

Член 1 
Подписването на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между 
Европейския съюз и Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират 
към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, се 
одобрява от името на Съюза, при условие че бъде сключено на по-късна дата. 

Текстът на споразумението, което следва да бъде подписано, е приложен към 
настоящото решение. 

                                                 
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104.  
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Член 2 
Генералният секретариат на Съвета изготвя акта за предоставяне на пълни правомощия 
за подписване на споразумението, при условие че то бъде сключено, на лицето(ата), 
посочено(и) от преговарящия по споразумението. 

Член 3 
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. 
Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 
 Председател 
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА 

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА  

1.1. Наименование на предложението/инициативата  

Предложение за решение на Съвета за подписването и временното прилагане 
на споразумение за научно-техническо сътрудничество между Европейския 
съюз и Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират към 
Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ 
(2014—2020 г.). 

1.2. Съответни области на политиката в структурата на УД/БД2  

Политическа стратегия и координиране на генерални дирекции RTD, JRC, 
AGRI, EAC, CNECT, ENER, ENTR и MOVE. 

1.3. Естество на предложението/инициативата  
 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност  

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен 
проект/подготвителна дейност3  

 Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща 
дейност  

 Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова 
дейност  

1.4. Цели 

1.4.1. Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е 
предназначено предложението/инициативата  

За асоцииране на Фарьорските острови за „Хоризонт 2020“ – рамкова програма 
за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.). Участие на Фарьорските 
острови като държава, свързан в „Хоризонт 2020“ трябва да се разглежда като 
продължение на участието им в 7-та рамкова програма.  

1.4.2. Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД  

Конкретна цел  

Съответни дейности във връзка с УД/БД: 

Да се засили ролята на ЕС на водещите позиции в промишлеността и 
конкурентоспособността в глобален контекст и укрепване на върховите 
постижения на научните изследвания в ЕС. 

                                                 
2 УД: управление по дейности – БД: бюджетиране по дейности. 
3 Съгласно член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент. 
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1.4.3. Очаквани резултати и отражение 
Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по 
отношение на бенефициерите/ целевите групи. 

Това споразумение следва да даде възможност на Фарьорските острови и 
Съюзът да извличат взаимна изгода чрез участие на Съюза в програма 
„Хоризонт 2020“ — новата рамкова програма за научни изследвания и 
иновации (2014-2020 г.), както и да усъвършенстват и засилят 
сътрудничеството си в области от общ научен и технологичен интерес. 

1.4.4 Показатели за резултатите и за отражението 
Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на 
предложението/инициативата. 

- брой на предложенията, представени от Фарьорските острови, в сравнение с 
броя на предложенията, избрани за финансиране по „Хоризонт 2020“ като цяло 
и в различните стълбове на „Хоризонт 2020“; 

- брой на кандидатите от Фарьорските острови в представените предложения, 
които са одобрени за финансиране; 

- брой на субектите от Фарьорските острови, които получават финансиране, и 
дял на финансирането, получено в рамките на конкретната програма по 
„Хоризонт 2020“ в сравнение с относителното участие на Фарьорските острови 
в тази програма. 

- брой на споразуменията за безвъзмездни средства, подписани със субекти от 
Фарьорските острови. 

1.5. Мотиви за предложението/инициативата  

1.5.1. Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен 
план  

С настоящото решение се създава възможност за Фарьорските острови да 
участват като асоциирана държава в повечето покани за представяне на 
предложения по „Хоризонт 2020“ и за техните изследователски институции да 
получават финансиране, ако бъдат избрани. За гарантиране на статута си на 
асоциирана държава е необходимо те да платят финансова вноска. 

1.5.2. Добавена стойност от намесата на ЕС  

Фарьорските острови плащат годишна финансова вноска за участие като 
асоциирана държава, която се прибавя към бюджета на ЕС.  

Предвид непосредствената географската близост на Фарьорските острови като 
северен съсед на ЕС сътрудничеството, от своя страна, ще допринесе за 
високите научни постижения и конкурентоспособността на Съюза. 

1.5.3. Изводи от подобен опит в миналото  

От 2010 г. Фарьорските острови бяха асоциирани към Седмата рамкова 
програма на ЕС за научни изследвания (РП7). Следователно те са запознати със 
сътрудничество с ЕС в областта на научните изследвания и иновациите и могат 
да я развиват въз основа на успешните проекти и дейности, финансирани в 
рамките на РП7. 
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1.5.4. Съгласуваност и евентуална синергия с други актове  

„Хоризонт 2020“ е съвместима с други инструменти за финансиране на Съюза. 

1.6. Срок на действие и финансово отражение  
 Предложение/инициатива с ограничен срок на действие  

–  Предложението/инициативата в сила от 1.1.2014 г. до 31.12.2020 г. 

–  Финансово отражение от 1.1.2014 г. до 31.12.2023 г. 

 Предложение/инициатива с неограничен срок на действие 

– Осъществяване с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ, 

– последван от функциониране с пълен капацитет. 

1.7. Предвидени методи на управление4  

От бюджета за 2014 г. нататък 
 Пряко управление от Комисията 

– чрез службите ѝ, включително чрез нейния персонал в делегациите на 
Съюза;  

–  чрез изпълнителните агенции;  

 Споделено управление с държавите членки  

Непряко управление чрез делегиране на задачи по изпълнението на: 

–  трети държави или определените от тях органи; 

–  международни организации и агенциите им (да се уточни); 

–  ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд; 

–  органи, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент; 

–  публичноправни органи; 

–  частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото 
тези органи предоставят подходящи финансови гаранции; 

–  органи, уредени в частното право на държава членка, на които е 
възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които 
предоставят подходящи финансови гаранции; 

–  лица, натоварени с изпълнението на специфични дейности в областта на 
ОВППС по силата на дял V от ДЕС и посочени в съответния основен акт. 

– Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“. 

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

2.1. Правила за мониторинг и докладване  
Да се посочат честотата и условията.  

                                                 
4 Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент 

могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: 
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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Комисията редовно ще оценява всички дейности, извършени по 
споразумението, а изпълнението на споразумението подлежи също така на 
редовен мониторинг в Комитета по научни изследвания и иновации ЕС—
Фарьорски острови, създаден по силата на член 4 от споразумението. Тази 
оценка ще обхваща: 

а) показатели за изпълнението, свързани с конкретната програма по „Хоризонт 
2020“:  

- брой на предложенията, представени от Фарьорските острови, в сравнение с 
броя на предложенията, избрани за финансиране по „Хоризонт 2020“ като цяло 
и в различните стълбове на „Хоризонт 2020“; 

- брой на кандидатите от Фарьорските острови в представените предложения, 
които са одобрени за финансиране; 

- брой на субектите от Фарьорските острови, които получават финансиране, и 
дял на финансирането, получено в рамките на конкретната програма по 
„Хоризонт 2020“ в сравнение с относителното участие на Фарьорските острови 
в тази програма. 

- брой на споразуменията за безвъзмездни средства, подписани със субекти от 
Фарьорските острови. 

б) събиране на информация: 

въз основа на данните от програмата „Хоризонт 2020“, при поискване и въз 
основа на информацията, обменена в рамките на Комитета ЕС—Фарьорски 
острови. 

в) Цялостна оценка: 

Комисията ще оцени цялостното участие на Фарьорските острови в програма 
„Хоризонт 2020“ в контекста на продължителността на тяхното асоцииране. 

2.2. Система за управление и контрол  
2.2.1. Установени рискове  

Не са установени рискове. 

2.2.2. Информация относно създадената система за вътрешен контрол  

В приложение III към споразумението се съдържат правилата, уреждащи 
финансовата вноска на Фарьорските острови в „Хоризонт 2020“.  

В споразумението се предвижда преразглеждане (въз основа на данните за 
участието на правни субекти от Фарьорските острови в непреки и преки 
действия в рамките на „Хоризонт 2020“ за периода 2014-2016 г.) на 
коефициента на пропорционалност, който се използва за изчисляване на 
финансовата вноска на Фарьорските острови в програмата. Предвидено е 
преразглеждането да се извърши през четвъртата година от прилагането на 
споразумението.  

2.2.3. Прогноза за разходите и ползите от проверките и оценка на очакваното ниво 
на риска от грешки 

Не е приложимо 
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2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности  
Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита. 

Такива мерки са определени в приложение IV към споразумението за финансов 
контрол на Фарьорските участници в програмата, обхваната от 
споразумението. 

В случай че за изпълнението на рамковата програма се изисква използването на 
външни изпълнители или че то води до финансова подкрепа в полза на трети 
страни, Комисията при необходимост ще проведе финансови одити — особено 
ако има основания да се съмнява в реалния характер на извършената работа 
или на работата, описана в докладите за дейността. 

Финансовите одити на Съюза ще се провеждат от негови служители или от 
експерт-счетоводители, одобрени съгласно законодателството на одитираната 
страна. Съюзът ще избира гореспоменатите експерти свободно, като избягва 
всякакъв риск от конфликт на интереси, който може да му бъде посочен от 
страната, подлежаща на одит. При осъществяване на изследователските 
дейности Комисията също така ще защитава финансовите интереси на Съюза 
чрез ефективни проверки, а когато бъдат открити нередности — чрез 
възпиращи и пропорционални мерки и санкции. 

За постигането на тази цел във всички договори, използвани при изпълнението 
на рамковата програма, ще бъдат включвани правила за проверки, мерки и 
санкции в съответствие с регламенти № 2988/95, № 2185/96 и № 883/2013. 

В договорите следва по-конкретно да се предвиди следното: 

- въвеждане на специални договорни клаузи за защита на финансовите 
интереси на ЕС чрез провеждане на проверки и контрол във връзка с 
извършената работа; 

- провеждане на административни проверки като част от мерките за борба с 
измамите в съответствие с регламенти № 2185/96, и № 883/2013; 

- налагане на административни санкции съгласно Рамков регламент № 2988/95 
— включително механизъм за изготвяне на черен списък, за всички 
преднамерено извършени или причинени по небрежност нередности при 
изпълнението на договорите; 

- факта, че решенията, взети от Комисията в изпълнение на член 299 от ДФЕС 
за принудително събиране на дължимите и неплатени от фарьорските 
бенефициери суми във връзка с участието им в „Хоризонт 2020“, подлежат на 
изпълнение на територията на Фарьорските острови. 

Допълнително и като рутинна мярка отговорните служители на Генерална 
дирекция „Научни изследвания и иновации“ ще провеждат програма за 
контрол по отношение на научните и бюджетните аспекти; отделът за 
вътрешен одит на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ ще 
извърши вътрешен одит; а Европейската сметна палата ще предприеме 
инспекции на място. 
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3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА  

3.1. Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни 
бюджетни редове  

• Съществуващи бюджетни редове  

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните 
редове. 

Бюджетен ред Вид на  
разхода Вноска  

Функция 
от 

многогоди
шната 

финансова 
рамка 

Номер  
Наименование 

Многогод./
едногод. 

(5) 

 

от 
държави 
от ЕАСТ6 

 

от 
държави 
кандидат

ки7 
 

от трети 
държави 

по смисъла на 
член 21, 

параграф 2, 
буква б) от 
Финансовия 
регламент  

1a 

 08.01.05 

08.01.05.01 

08.01.05.03 
Едногод. ДА ДА ДА ДА 

• Поискани нови бюджетни редове  
По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове. 

Бюджетен ред Вид на 
разхода Вноска  

Функция 
от 

многогоди
шната 

финансова 
рамка 

Номер  
[…][Наименование………………………
………………...……….] 

Многогод./
едногод. 

от 
държави 
от ЕАСТ 

от 
държави 
кандидатк

и 

от трети 
държави 

по смисъла на 
член 21, 

параграф 2, 
буква б) от 
Финансовия 
регламент  

 
[…][XX.YY.YY.YY] 

 
 ДА/НЕ ДА/НЕ ДА/НЕ ДА/НЕ 

                                                 
5 Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / едногод. = едногодишни бюджетни кредити. 
6 ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.  
7 Държави кандидатки и, ако е приложимо, държави потенциални кандидатки от Западните 

Балкани. 
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3.2. Очаквано отражение върху разходите  

 

3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите  
млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая) 

Функция от многогодишната финансова  
рамка  1a Конкурентоспособност за растеж и заетост 

 

ГД: <…….>   2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ОБЩО 

 Бюджетни кредити за оперативни разходи          

Поети 
задължения (1)         

Номер на бюджетния ред 
Плащания (2)         
Поети 
задължения (1a)         

Номер на бюджетния ред 
Плащания (2a)         

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани 
от пакета за определени програми8          

Номер на бюджетния ред  08 01.05  (3) 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,609 

Номер на бюджетния ред 08.01.05.01  (4) 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,574 

Номер на бюджетния ред 08.01.05.03  (5) 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,035 

Поети 
задължения (6)          ОБЩО бюджетни кредити за 

оперативни разходи  
Плащания (7)         

                                                 
8 Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки 

научни изследвания, преки научни изследвания. 
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 ОБЩО бюджетни кредити за административни 
разходи, финансирани от пакета за определени програми  

(8) 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,609 

Поети 
задължения =6+ 8 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,609 ОБЩО бюджетни кредити  

за ФУНКЦИЯ 1а 
от многогодишната финансова рамка Плащания =7+8 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,609 

 

Функция от многогодишната финансова  
рамка  5 „Административни разходи“ 

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая) 

 
  

Година
N 

Година
N+1 

Година 
N+2 

Година
N+3 

Да се добавят толкова години, 
колкото е необходимо, за да се 
обхване продължителността 
на отражението (вж. точка 1.6) 

ОБЩО 

ГД: <…….> 
 Човешки ресурси          

 Други административни разходи          

ОБЩО ГД <…….> Бюджетни кредити          

 

ОБЩО бюджетни кредити 
за ФУНКЦИЯ 5 

от многогодишната финансова рамка  

(Общо поети 
задължения = общо 
плащания) 

0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,084 

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая) 

   2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ОБЩО 

ОБЩО бюджетни кредити  Поети задължения 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,693 
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за ФУНКЦИИ 1—5 
от многогодишната финансова рамка  Плащания 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,693 

3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи  
–  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи  

–  Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-
долу: 

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая) 

  Година 
N 

Година 
N+1 

Година 
N+2 

Година 
N+3 

Да се добавят толкова години, колкото е 
необходимо, за да се обхване 

продължителността на отражението (вж. 
точка 1.6) 

ОБЩО 

РЕЗУЛТАТИ 
Да се посочат 
целите и 

резултатите  
 

 
Вид 
резулт
ат9 

 

Среде
н 

разхо
д за 
резул
тата Бр

ой
 р
ез
ул
та
ти

 

Разхо
ди 

Бр
ой

 р
ез
ул
та
ти

 
Разхо
ди 

Бр
ой

 р
ез
ул
та
ти

 

Разхо
ди 

Бр
ой

 р
ез
ул
та
ти

 

Разхо
ди 

Бр
ой

 р
ез
ул
та
ти

 

Разхо
ди 

Бр
ой

 р
ез
ул
та
ти

 

Разхо
ди 

Бр
ой

 р
ез
ул
та
ти

 

Разхо
ди 

Общ 
брой 
на 

резулт
атите 

Общо 
разходи 

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 110 … 
 

                

- Резултат                   

- Резултат                   

- Резултат                   

Междинен сбор за конкретна цел 
№ 1 

                

                                                 
9 Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в 

километри и т.н.). 
10 Съгласно описанието в част 1.4.2. „Конкретни цели…“.  
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КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2 …                 

- Резултат                   

Междинен сбор за конкретна цел 
№ 2 

                

ОБЩО РАЗХОДИ                 
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3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни 
разходи 

3.2.3.1. Обобщение  

–  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити 
за административни разходи  

–  Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за 
административни разходи съгласно обяснението по-долу: 

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая) 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ОБЩО 

 

ФУНКЦИЯ 5 
от многогодишната 
финансова рамка 

0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,084 

Човешки ресурси          

Други административни 
разходи          

Междинен сбор за 
ФУНКЦИЯ 5 

от многогодишната 
финансова рамка  

0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,084 

 

Извън ФУНКЦИЯ 511 
от многогодишната 
финансова рамка  

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

Човешки ресурси  0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,574 

Други разходи  
с административен 
характер 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,035 

Междинен сбор  
извън ФУНКЦИЯ 5 
от многогодишната 
финансова рамка  

0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,609 

 

ОБЩО 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,693 

Необходимите бюджетни кредити от административен характер ще бъдат покрити от бюджетни кредити от 
генералната дирекция, които вече са разпределени за управлението на дейността и/или които са преразпределени в 
рамките на генералната дирекция, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат 
да бъдат предоставени на управляващата генерална дирекция в рамките на годишната процедура за отпускане на 
средства и като се имат предвид съществуващите бюджетни ограничения. 

                                                 
11 Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми 

и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки научни изследвания, преки научни 
изследвания. 
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3.2.3.2.  Очаквани нужди от човешки ресурси  

–  Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.  

–  Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси 
съгласно обяснението по-долу: 

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време 
 2014 

г. 
2015 
г. 2016 г. 2017 

г. 2018 г. 2019 
г. 2020 г. 

 Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)   

XX 01 01 01 (Централа и 
представителства на Комисията)        

XX 01 01 02 (Делегации)        

08 01 05 01 (Непреки научни 
изследвания) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

10 01 05 01 (Преки научни 
изследвания)        

 Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време ЕПРВ)12 
 

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от 
„общия финансов пакет“)        

XX 01 02 02 (ДНП, MП, КНЕ, 
ПНА и МЕД в делегациите)        

- 
в
 
ц
е
н
т
р
а
л
а
т
а
 

      

XX 
01 
04 
yy
13 
 

- 
в
 
д
е
л
е
г
а
ц
и
и
т
е
  

      

XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — 
Непреки научни изследвания)        

10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — 
Преки научни изследвания)        

                                                 
12 ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален 

експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенция за временна заетост; МЕД = младши експерт в 
делегация).  

13 Под тавана за външния персонал от бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни 
редове „BA“). 
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Други бюджетни редове (да се 
посочат)        

ОБЩО        

XX е съответната област на политиката или съответният бюджетен дял. 

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено 
управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с 
всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в 
рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните 
ограничения. 

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят: 

Длъжностни лица и временно 
наети лица 

Подготовка на заседанията на съвместния комитет, предвидени в член 4 от 
споразумението, и различните мисии за осигуряване на доброто функциониране 
и изпълнение на споразумението, както и редовен преглед и проследяване на 
споразумението. 

Разходи за външен персонал  
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3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка  
–  Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата 

многогодишна финансова рамка. 

–  Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната 
функция от многогодишната финансова рамка. 

–  Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за 
гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка.14. 

3.2.5. Участие на трети страни във финансирането  
–  Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети 

страни.  

– Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните 
прогнози: 

Бюджетни кредити в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая) 

 
Година 

N 
Година

N+1 
Година

N+2 
Година

N+3 

Да се добавят толкова години, 
колкото е необходимо, за да се 
обхване продължителността на 
отражението (вж. точка 1.6) 

Общо 

Да се посочи 
съфинансиращият орган          

ОБЩО съфинансирани 
бюджетни кредити          

 
 

3.3. Очаквано отражение върху приходите  
–  Предложението/инициативата няма финансово отражение върху 

приходите. 

–  Предложението/инициативата има следното финансово отражение: 

–  върху собствените ресурси  

–  върху разните приходи  
млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая) 

Отражение на предложението/инициативата15 
 

Приходен 
бюджетен ред: 

Налични 
бюджетни 
кредити за 
текущата 
бюджетна 
година 

Година 
N 

2014 г. 

Година 
N+1 

2015 г. 

Година
N+2 

2016 г. 

Година 
N+3 

2017 г. 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Член 6013 символичен запис 1,262 1,335 1,427 1,521 1,610 1,719 1,879 

                                                 
14 Вж. точки 19 и 24 от Междуинституционалното споразумение (за периода 2007—2013 г.) 
15 Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените 

суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по 
събирането. 



 

BG 19   BG 

* сумите за 2014—2020 г. са в млн. евро и трябва да бъдат разглеждани като 
предварителни данни. При окончателното изчисляване на необходимото участие ще се 
вземат предвид корекциите в сравнение с предходната година.  

За разните целеви приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове. 

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите. 

Бюджетни редове: 02.045001, 05.095001, 06.035001, 08.025001, 09.045001, 
10.025001, 15.035001, 32.045001 и бюджетните кредити от финансовине вноски 
на трети страни (т.е. извън Европейското икономическо пространство) в 
„Хоризонт 2020“. 

Вноската на Фарьорските острови в „Хоризонт 2020“ ще бъде пропорционална 
на съотношението на техния БВП и този на ЕС-28. Това съотношение се 
изчислява на базата на последните статистически данни от Евростат, налични 
при публикуването на проектобюджета на Европейския съюз за същата година.  

Полученият коефициентът на пропорционалност за 2014 г. е 0,014 %.  

За 2014 г. приблизителната вноска в рамковата програма „Хоризонт 2020“, въз основа 
на БВП за 2012 г. (източник: Евростат), възлиза на 1,263 млн. евро (на пазарни цени). 

БВП на EС-28 12 967 102,60 

БВП на Фарьорските острови 1 810,30 

Съотношение 0,014 % 

Приблизителна вноска (млн. EUR)  

Година Бюджет Общо приблизителна 
вноска 

2014 г. 9043,6 1,263 

2015 г. 9560,0 1,335 

2016 г. 10 223,7 1,427 

2017 г. 10 893,8 1,521 

2018 г. 11 532,0 1,610 

2019 г. 12 317,5 1,719 

2020 г. 13 462,6 1,879 

Общо 77 033,2 10,754 
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