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ПРОЕКТ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА 

ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ ПО РАЗДЕЛИ 
 

Като взе предвид: 

– Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 
от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна 
енергия, и по-специално член 106а от него, 

– Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза1, и по-специално член 38 от него, 

– Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за 
определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—20202, и 
по-специално член 13 от него, 

– първоначалния проект на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 
2015 година, представен от Комисията на 24 юни 2014 г.3, 

– писмо за внасяне на корекции № 1/20154, 

– позицията на Съвета по първоначалния проект на общия бюджет на 
Европейския съюз за финансовата 2015 година, приета от Съвета на 
2 септември 2014 г., 

– измененията от Европейския парламент в позицията на Съвета по 
първоначалния проект на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 
2015 година, приети от Европейския парламент на 22 октомври 2014 г., 

С настоящото Европейската комисия представя на бюджетния орган проекта на общия 
бюджет за 2015 г. 

                                                   
1  ОВ L 296, 26.10.2012 г., стр. 1.  
2 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884. 
3  COM(2014) 300. 
4  COM(2014) 637. 
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ПРОМЕНИ В ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ 

Промените в приходната и разходната част на бюджета по раздели са достъпни в EUR-Lex 
(http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-bg.htm). За информация като бюджетно приложение се 
прилага версия на английски език на промените в тези части на бюджета по раздели. 

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-bg.htm
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
На 24 юни 2014 г. Комисията предаде проектобюджета за 2015 г. на всички официални езици5. На 
2 септември 2014 г. Съветът приключи своето четене на проектобюджета, а на 22 октомври 2014 г. 
Европейският парламент гласува своето четене. Тъй като Европейският парламент прие изменения на 
проектобюджета, които Съветът не одобри, бе свикан помирителен комитет в съответствие с член 314, 
параграф 4, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

Помирителният комитет работи в продължение на двадесет и един дни от 28 октомври до 17 ноември 
2014 г. Макар и по време на обсъжданията да бе постигнат значителен напредък, включително по 
отношение на съгласието, че е необходимо да се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства за 
бюджетните кредити за плащания през 2014 г., в предвидения срок не беше възможно да се съгласуват 
позициите на Европейския парламент и на Съвета, по-специално по отношение на размера на 
бюджетните кредити за плащания, с които да се покрият оставащите нужди от плащания за 2014 г. Това 
не позволи да се постигне съгласие относно бюджета за 2015 г., нито относно проекти на коригиращи 
бюджети № 2/20146, № 3/20147, № 4/20148, № 5/20149 и № 7/201410, понеже Европейският парламент и 
Съветът ги разглеждаха като пакет11.    

Поради липсата на съгласие в рамките на помирителния комитет, съгласно член 314, параграф 8 от 
ДФЕС сега Комисията представя нов проектобюджет за 2015 г. С настоящото предложение за нов 
проектобюджет Комисията се стреми да сближи позициите на двата клона на бюджетния орган, без да 
се прибягва до допълнителен период на помирение. Ако не се постигне споразумение относно бюджета, 
през 2015 г. ще се наложи да се използват временните суми от една дванадесета, което ще се отрази 
пагубно на изпълнението на ключови политики и програми и ще изпрати негативно послание към 
европейските граждани във време на икономическа несигурност. 

С този императив за навременно приемане на бюджета за 2015 г. предложението на Комисията за нов 
проектобюджет за 2015 г. се основава на напредъка по бюджета за 2015 г., постигнат в помирителния 
комитет, който до голяма степен възстанови първоначалния проектобюджет на Комисията, изменен с 
писмо за внасяне на корекции № 1/201512, по-специално по отношение на поетите задължения, макар и с 
по-ниско равнище на плащанията. Предложението е съобразено и с неотдавнашните обсъждания и 
предложения, целящи да се увеличи максимално приносът на бюджета на ЕС към икономическия 
растеж. Във връзка с това акцентът в предложението за нов проектобюджет е поставен върху това да се 
подкрепят най-вече политиките, благоприятстващи конкурентоспособността и икономическото 
сближаване, като по този начин се допринесе за растежа и създаването на работни места, а също и 
бюджетните редове, позволяващи на Европа да реагира на кризите, особено на тези в съседните ѝ 
региони. В предложението са взети предвид и 10-те приоритетни области на политиката, определени в 

                                                   
5 COM(2014) 300, 24.6.2014 г. 
6  COM(2014) 234, 15.4.2014 г. 
7 COM(2014) 329, 28.5.2014 г. 
8  COM(2014) 461, 9.7.2014 г. 
9  COM(2014) 564, 8.9.2014 г. 
10  COM(2014) 650, 17.10.2014 г. 
11  Въпреки че проект на коригиращ бюджет № 6/2014 също беше част от пакета, обсъден в помирителния 

комитет, беше предвидено той да бъде приет през декември, за да може да отрази необходимите корекции на 
собствените ресурси, по-специално по отношение на размера на салдата по ДДС и по БНД, действително 
предоставени в първия работен ден на декември 2014 г. 

12   COM(2014) 637, 15.10.2014 г. 
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политическите насоки за новата Комисия13, като стимулирането на създаването на работни места, на 
растежа и на инвестициите, изграждането на връзки в цифровия единен пазар, увеличаването на 
устойчивостта на енергийните доставки, като същевременно се предприемат мерки срещу глобалното 
затопляне, гарантирането на сигурността по границите на ЕС и засилването на позициите на Европа в 
областта на външната политика. 

                                                   
13  „Програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна: политически насоки за 

следващата Европейска комисия“, встъпителна декларация на председателя Юнкер, направена на пленарната 
сесия на Европейския парламент в Страсбург на 15 юли 2014 г. 
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2. МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА И НОВИЯТ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2015 Г. 

2.1. Тавани в многогодишната финансова рамка за бюджета за 2015 г. 
В таблицата по-долу са представени включените в съставянето на проектобюджета за 2015 г. тавани за 
бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в многогодишната финансова рамка (МФР)14: 

 

Функция 
Бюджетни кредити за поети 

задължения за 2015 г. в млн. EUR, 
по текущи цени 

 Бюджетни кредити за поети задължения  

1. Интелигентен и приобщаващ растеж 66 813,0

1а  Конкурентоспособност за растеж и работни места 17 666,0

1б  Икономическо, социално и териториално сближаване 49 147,0

2.  Устойчив растеж: природни ресурси 59 599,0

 От които: Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — 
разходи, свързани с пазара, и преки плащания 

44 313,0

3.  Сигурност и гражданство 2 246,0

4.  Глобална Европа 8 749,0

5.  Администрация 9 076,0

 От които: административни разходи на институциите 7 351,0

6.  Компенсации 0,0

 ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 146 483,0

 ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПЛАЩАНИЯ 141 901,0

Общият таван за бюджетните кредити за поети задължения (БКПЗ) в МФР е 146 483 млн. EUR, което 
представлява 1,05 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС. Таванът за бюджетните кредити за 
плащания (БКП) е 141 901 млн. EUR, или 1,02 % от БНД. 

2.2. Преглед на новия проектобюджет за 2015 г. 
(бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ) и бюджетни кредити за плащания (БКП) в млн. EUR, закръглени 

стойности по текущи цени) 

Бюджет Бюджет  Проектобюджет (ПБ) Разлика Разлика 
2014 г.(1) 2014 г., след 

корекции(2) 2015 г. 
2015 г. – 2014 г. 
(след корекции) 

2015 г. / 2014 г. (след 
корекции) 

(1) (2) (3) (3 – 1) (3 / 1) 
Функция 

БКПЗ БКП БКПЗ БКП БКПЗ БКП БКПЗ БКП БКПЗ БКП 
1. 

Интелигентен и 
приобщаващ растеж 

63 986,3 66 374,5 63 985,9 66 374,0 66 718,8 66 900,8 2 732,9  526,7 4,3% 0,8% 

От които по Инструмента за 
гъвкавост 

 89,3    89,3    83,3           

Таван 63 973,0   63 973,0   66 813,0           
Марж  76,0    76,4    177,5          

1а Конкурентоспособност за 
растеж и работни места 

16 484,0 12 028,3 16 484,0 12 028,3 17 488,5 15 833,3 1 004,5 3 805,0 6,1% 31,6% 

Таван 16 560,0   16 560,0   17 666,0           

Марж  76,0    76,0    177,5           

1б  
Икономическо, социално и 
териториално сближаване 

47 502,3 54 346,2 47 502,3 54 346,2 49 230,3 51 067,4 1 728,0 -3 278,7 3,6% -6,0% 

От които по Инструмента за  89,3    89,3    83,3           

                                                   
14 ОВ L 347, 20.12.2013 г. Цифрите се основават на техническата корекция на финансовата рамка за 2015 г. в 

съответствие с промените в БНД, приета от Комисията на 28 май 2014 г. (COM(2014) 307). 
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Бюджет Бюджет  Проектобюджет (ПБ) Разлика Разлика 
2014 г.(1) 2014 г., след 

корекции(2) 2015 г. 
2015 г. – 2014 г. 
(след корекции) 

2015 г. / 2014 г. (след 
корекции) 

(1) (2) (3) (3 – 1) (3 / 1) 
Функция 

БКПЗ БКП БКПЗ БКП БКПЗ БКП БКПЗ БКП БКПЗ БКП 
гъвкавост 

Таван 47 413,0   47 413,0   49 147,0           

Марж  0,0    0,0    0,0           

2. 
Устойчив растеж: 
природни ресурси 

59 190,9 56 558,8 59 190,9 56 558,7 58 808,6 56 231,1 - 382,3 - 327,6 -0,6% -0,6% 

Таван 59 303,0   59 303,0   59 599,0           
Марж  112,1    112,1    790,4           

От които: Европейски фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) 
— разходи, свързани с пазара, и 
преки плащания(2) 

43 778,1 43 777,0 43 778,1 43 777,0 43 455,8 43 448,3 - 322,3 - 328,7 -0,7% -0,8% 

Подтаван 44 130,0   44 130,0   44 313,0           
Нетен трансфер между ЕФГЗ и 

ЕЗФРСР 
 351,9    351,9    123,2           

Подмарж  0,0    0,0    734,0           
3. Сигурност и гражданство 2 172,0 1 677,0 2 172,0 1 677,0 2 146,7 1 884,3 - 25,3  207,3 -1,2% 12,4% 

Таван 2 179,0   2 179,0   2 246,0           
Марж  7,0    7,0    99,3           

4. Глобална Европа 8 325,0 6 842,0 8 254,2 6 780,4 8 356,4 7 428,0  102,3  647,6 1,2% 9,6% 

Таван 8 335,0   8 335,0   8 749,0           
Марж  10,0    80,8    392,6           

5. Администрация 8 404,5 8 405,4 8 475,9 8 467,5 8 680,5 8 668,1  204,6  200,6 2,4% 2,4% 

Таван  8 721,0   8 721,0   9 076,0           

Марж  316,5    245,1    395,5           
От които: административни разходи 
на институциите 

6 792,2 6 793,1 6 863,6 6 855,2 6 961,2 6 948,8  97,6  93,6 1,4% 1,4% 

Подтаван 7 056,0   7 056,0   7 351,0           
Подмарж  263,8    192,4    389,8           

6. Компенсации  28,6  28,6  28,6  28,6  0,0  0,0 - 28,6 - 28,6 -100,0% -100,0% 

Таван  29,0    29,0    0,0           
Марж  0,4    0,4    0,0           

Бюджетни кредити за функции 
1—6 

142 107,4 139 886,3 142 107,4 139 886,3 144 711,0 141 112,3 2 603,6 1 226,0 1,8% 0,9% 

От които по Инструмента за 
гъвкавост 

 89,3  0,0  89,3  0,0  83,3  11,3       

От които по маржа за 
непредвидени обстоятелства 

 0,0 4 026,7  0,0 4 026,7  0,0  0,0       

Таван 142 540,0 135 866,0 142 540,0 135 866,0 146 483,0 141 901,0       

Марж  521,9  6,4  521,9  6,4 1 855,3  800,0       

Бюджетни кредити като % от 
БНД(3) 

1,05% 1,04% 1,05% 1,04% 1,04% 1,01%       

Други специални инструменти(4)  582,9  482,9  582,9  482,9  515,4  225,0 - 67,5 - 257,9 -11,6% -53,4% 

Общо бюджетни кредити 142 690,3 140 369,2 142 690,3 140 369,2 145 226,3 141 337,3 2 536,0  968,1 1,8% 0,7% 

Бюджетни кредити като % от 
БНД(3) 

1,06% 1,04% 1,06% 1,04% 1,04% 1,01%       

(1) Бюджетът за 2014 г. включва коригиращ бюджет 1 и проекти на коригиращи бюджети 3—8. 

(2) 
За по-лесно сравнение с новия проектобюджет за 2015 г. бюджетът за 2014 г. е коригиран, така че да се вземе предвид прехвърлянето на т.нар. „общи 
административни разходи“ на делегациите на ЕС и на разходите за специалните представители на ЕС от раздела за Комисията към този за ЕСВД съгласно 
посоченото в точка 3.1.7. 

(3) 
Проектобюджетът се основава на прогнозата за БНД, публикувана след заседанието на Консултативния комитет по собствените ресурси (ККСР), проведено 
на 19 май 2014 г.  

(4) 
„Други специални инструменти“ включва Резерва за спешна помощ (РСП), Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и фонд 
„Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС). За целите на изчисляването на маржовете под таваните за бюджетните кредити съответните бюджетни 
кредити са разгледани извън МФР. Това важи и за бюджетните кредити за Инструмента за гъвкавост. 

По отношение на бюджетните кредити за поети задължения общият размер на разходите, 
предложени в новия проектобюджет (ПБ) за 2015 г. (включително специалните инструменти), е 
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145 226,3 млн. EUR, или 1,04 % от БНД15, което е с 2 536,0 млн. EUR повече в сравнение с 2014 г. 
(+ 1,8 %), включително проекти на коригиращи бюджети № 3—8/2014, и оставя общ марж в размер на 
1 855,3 млн. EUR под различните тавани на МФР. 

По отношение на бюджетните кредити за плащания (включително специалните инструменти) исканите 
разходи възлизат на общо 141 337,3 млн. EUR, което представлява 1,01 % от БНД. Това е с 
968,0 млн. EUR повече в сравнение с бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2014 г. (+ 0,7 %), 
включително проекти на коригиращи бюджети № 3—8/2014, и оставя марж от 800,0 млн. EUR под 
тавана на МФР. 

Бюджетните кредити за поети задължения за Конкурентоспособност за растеж и работни места 
(функция 1а) се определят на 17 488,5 млн. EUR. Това е увеличение с 6,1 % спрямо бюджета за 2014 г., 
дължащо се главно на „Хоризонт 2020“, на Механизма за свързване на Европа и на големите 
инфраструктурни проекти ITER и „Коперник“ по тази функция, и оставя марж от 177,5 млн. EUR. 
Бюджетните кредити за плащания нарастват с 31,6 % на 15 833,3 млн. EUR. Това значително увеличение 
отразява ниското равнище на плащанията през 2014 г. за някои програми, като например „Хоризонт 
2020“, и необходимостта да се предприемат мерки по отношение на нарастващите неизпълнени поети 
задължения, като същевременно се осигури достатъчно предварително финансиране за стартирането на 
новите програми. 

За Икономическо, социално и териториално сближаване (функция 1б) бюджетните кредити за поети 
задължения се увеличават с 3,6 % на 49 230,3 млн. EUR, което не оставя никакъв марж. Това включва 
допълнителните структурни фондове, предвидени за Кипър, за които Комисията предлага да се 
мобилизира Инструментът за гъвкавост за сума от 83,3 млн. EUR бюджетни кредити за поети 
задължения и 11,3 млн. EUR бюджетни кредити за плащания. В сравнение с бюджета за 2014 г., изменен 
с проекти на коригиращи бюджети, бюджетните кредити за плащания намаляват с 6,0 % на 
51 067,4 млн. EUR.  

За Устойчив растеж: природни ресурси (функция 2) предложеният размер на бюджетните кредити за 
поети задължения е 58 808,6 млн. EUR. Това равнище на разходите представлява намаление с 0,6 % 
спрямо бюджета за 2014 г. и оставя марж от 790,4 млн. EUR под тавана. Бюджетните кредити за 
плащания възлизат на 56 231,1 млн. EUR и намаляват със същия процент (– 0,6 %) в сравнение с 
бюджета за 2014 г., изменен с проекти на коригиращи бюджети. С включването на най-новата 
информация за целевите приходи средствата за финансиране на разходите, свързани с пазара, и на 
преките помощи възлизат на 43 455,8 млн. EUR бюджетни кредити за поети задължения и 
43 448,3 млн. EUR бюджетни кредити за плащания. Ако се съберат целевите приходи за ЕФГЗ и 
поисканите бюджетни кредити, общият размер на разходите за този фонд нараства с 273,6 млн. EUR в 
сравнение с първоначалния проектобюджет. Под подтавана за пазарните мерки и преките помощи 
остава марж от 734,0 млн. EUR.  

По Сигурност и гражданство (функция 3) бюджетните кредити за поети задължения намаляват16 с 
1,2 % на 2 146,7 млн. EUR, което оставя марж от 99,3 млн. EUR. Бюджетните кредити за плащания 
нарастват с 12,4 % на 1 884,3 млн. EUR вследствие на започването на дейността на фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“ и на фонд „Вътрешна сигурност“. 

По Глобална Европа (функция 4) бюджетните кредити за поети задължения се увеличават с 0,4 % на 
8 356,4 млн. EUR, което оставя неразпределен марж от 392,6 млн. EUR, наличен под тавана. 
Бюджетните кредити за плащания нарастват с 8,6 % на 7 428,0 млн. EUR, най-вече поради бързо 
увеличаващите се неизпълнени поети задължения по тази функция. 

                                                   
15 Проектобюджетът се основава на прогнозата за БНД от 19 май 2014 г., публикувана след срещата на 

Консултативния комитет по собствените ресурси (ККСР). 
16  Намалението по функция 3 се обяснява най-вече с приключването през 2015 г. на Инструмента за подпомагане 

изпълнението на Шенгенското споразумение за Хърватия (80,0 млн. EUR в бюджета за 2014 г.) в съответствие с 
финансовия пакет, договорен за присъединяването на Хърватия.  
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Общо за всички институции, включително пенсиите и европейските училища, бюджетните кредити за 
Администрация (функция 5) се увеличават с 3,3 % за поетите задължения (8 680,5 млн. EUR) и с 3,1 % 
за плащанията (8 668,1 млн. EUR). В тези стойности е отразено предложеното прехвърляне на „общите 
административни разходи на делегациите на ЕС“ и на разходите за специалните представители на ЕС от 
оперативните функции (основно функция 4 „Глобална Европа“) към функция 5 „Администрация“, както 
е посочено в точка 3 по-долу. Оставащият неразпределен марж е 395,5 млн. EUR. 

3. КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА НОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 
Както се посочва във въведението по-горе, новият проектобюджет, предложен от Комисията, се 
основава на напредъка, постигнат в рамките на неуспешната помирителна процедура, с цел да се 
сближат позициите на двата клона на бюджетния орган в много малкото време, оставащо до края на 
годината.  

Подробностите за предложените промени в първоначалния проектобюджет, изменен с писмо за внасяне 
на корекции № 1/2015, са изложени по-долу. 

3.1. Разходни функции от финансовата рамка 
По отношение на бюджетните кредити за поети задължения новият проектобюджет се основава на 
напредъка относно бюджета за 2015 г., постигнат в помирителния комитет, както за основните разходни 
програми и за разходите за административна подкрепа, които до голяма степен съответстват на 
равнището, предложено от Комисията в писмо за внасяне на корекции № 1/2015, така и за т.нар. 
„затворени“ редове (вж. точка 3.1.1 по-долу) и за по-хоризонтални въпроси, включително 
децентрализираните и изпълнителните агенции, които въпроси са описани подробно в точка 3.2 по-
долу. 

3.1.1. „Затворени“ редове 

Освен ако по-долу е посочено друго, бюджетните кредити по редовете, които не са изменени от 
Съвета или Парламента, както и по редовете, за които Парламентът е приел измененията на Съвета 
по време на съответното четене, се потвърждават на същото равнище. 

3.1.2. Функция 1а — Конкурентоспособност за растеж и работни места 
За функция 1а бюджетните кредити за поети задължения са определени на равнището, предложено от 
Комисията в първоначалния проектобюджет, с измененията, направени в посочените в таблицата по-
долу програми, за да се отрази приоритетът на приноса към подобряването на достъпа до финансиране 
чрез бюджета на ЕС, особено за малките и средните предприятия (МСП): 

в 1 000 EUR  

Увеличение на бюджетните кредити за 
поети задължения 

Бюджетен 
ред Наименование Проектобюд

жет за 
2015 г. 

Нов 
проектобюд

жет за 
2015 г. 

Разлика 

02 02 02 Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните 
предприятия (МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти 

162 791,7 174 791,7 12 000,0 

04 03 02 03 Микрофинансиране и социално предприемачество — Улесняване на 
достъпа до финансиране за предприемачите, особено за най-
отдалечените от пазара на труда, и за социалните предприятия 

24 957,0 26 457,0 1 500,0 

08 02 02 02 Подобряване на достъпа до рисков капитал за инвестиции в научни 
изследвания и иновации 

337 534,7 342 534,7 5 000,0 

 Общо   18 500,0 
 

В резултат на това и като се вземат предвид пилотните проекти, подготвителните действия, 
децентрализираните агенции и прехвърлянето на „общите административни разходи на делегациите на 
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ЕС“ съгласно посоченото в точка 3.2 по-долу, се предлага равнището на бюджетните кредити за поети 
задължения да бъде определено на 17 488,5 млн. EUR, при което остава марж от 177,5 млн. EUR под 
тавана за разходите по функция 1а. 

3.1.3. Функция 1б — Икономическо, социално и териториално сближаване 
За функция 1б бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено в 
първоначалния проектобюджет. Като се вземат предвид пилотните проекти и подготвителните действия, 
както и мобилизирането на 83,3 млн. EUR от Инструмента за гъвкавост за допълнително подпомагане на 
Кипър, размерът на поетите задължения се определя на 49 230,3 млн. EUR. 

3.1.4. Функция 2 — Устойчив растеж: природни ресурси 
За функция 2 бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от 
Комисията в проектобюджета, изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2015, като се взема предвид 
последната актуализация (+ 273,6 млн. EUR) на целевите приходи. Въз основа на новите елементи след 
представянето на писмо за внасяне на корекции № 1/2015, а именно информацията за действителния 
ефект на спешните мерки, предприети от август 2014 г. насам в отговор на забраната, наложена от Русия 
върху вноса на храни, окончателния излишък по ЕФГЗ за 2014 г. и актуализираната прогноза за сумите 
по финансовите корекции, които трябва да бъдат събрани през 2015 г., благодарение на тези 
допълнителни целеви приходи посочените по-горе спешни мерки (включително свързаните със сектора 
на млякото в балтийските държави, за който Комисията прие допълнителен пакет на 
26 ноември 2014 г.17, както и тези за Финландия, след като бъдат изпълнени съответните условия) могат 
да бъдат финансирани в рамките на бюджетните кредити, поискани в писмо за внасяне на корекции 
№ 1/2015, без да се прибягва до резерва за кризи в сектора на селското стопанство. 

В резултат на това и като се вземат предвид пилотните проекти, подготвителните действия и 
прехвърлянето на „общите административни разходи на делегациите на ЕС“ към бюджетния раздел за 
ЕСВД, поетите задължения се определят в размер на 58 808,6 млн. EUR, което оставя марж от 
790,4 млн. EUR под тавана за разходите по функция 2. 

3.1.5. Функция 3 — Сигурност и гражданство 
За функция 3 бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от 
Комисията в първоначалния проектобюджет, със следните промени: увеличението с 20 млн. EUR на 
оперативните разходи на Frontex (вж. също точка 3.2.1 по-долу) се компенсира със съответно 
намаляване на средствата по бюджетна позиция (18 02 01 01) Подкрепа за управлението на границата и 
обща визова политика за улесняване на законното пътуване.  

В резултат на това и като се вземат предвид пилотните проекти, подготвителните действия и 
децентрализираните агенции, размерът на поетите задължения се определя на 2 146,7 млн. EUR, което 
оставя марж от 99,3 млн. EUR под тавана за разходите по функция 3. 

3.1.6. Функция 4 — Глобална Европа 
За функция 4 бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от 
Комисията в първоначалния проектобюджет. Следва да се отбележи, че бюджетните кредити по 
позиция (19 03 01 07) Специални представители на Европейския съюз (20,0 млн. EUR за поети 
задължения и 9,2 млн. EUR за плащания) се прехвърлят към бюджетния раздел за ЕСВД.  

В резултат на това и като се вземат предвид пилотните проекти, подготвителните действия и 
прехвърлянето на „общите административни разходи на делегациите на ЕС“ и на разходите за 
специалните представители на ЕС към бюджетния раздел за ЕСВД, поетите задължения се определят в 
размер на 8 356,4 млн. EUR, което оставя марж от 392,6 млн. EUR под тавана за разходите по функция 4. 

                                                   
17  C(2014) 9049, 26.11.2014 г. 
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3.1.7. Функция 5 — Администрация 
За функция 5 броят на длъжностите в щатните разписания на институциите и размерът на бюджетните 
кредити за поети задължения се определят на равнищата, предложени от Комисията в проектобюджета, 
изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2015, със следните изключения:  

- съответните четения в Европейския парламент и в Съвета за техните раздели от бюджета;  

- четенето в Европейския парламент за раздела за Съда;  

- четенето в Европейския парламент за разделите за Европейската сметна палата, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите; и  

- бюджетните кредити за Европейската служба за външна дейност, предложени от Комисията в 
проектобюджета, се увеличават, за да се вземе под внимание неутралното за бюджета 
прехвърляне на кредити, свързани с „общите административни разходи на делегациите на ЕС“ 
(посочени в приложение 1) и с разходите за специалните представители на ЕС, от раздела за 
Комисията към този за ЕСВД.  

В сравнение с първоначалния проектобюджет тези промени водят до:  

- нетно намаляване на щатното разписание с 35 длъжности в резултат на намаляването на 
длъжностите за Европейския парламент с 47 и на увеличаването на тези за Съда с 12; и 

- нетно намаляване на бюджетните кредити с 0,6 млн. EUR, дължащо се, от една страна, на 
намаляването им с 1,4 млн. EUR за Европейската сметна палата, с 1,4 млн. EUR за Европейския 
икономически и социален комитет и с 0,4 млн. EUR за Комитета на регионите, и от друга страна, 
на увеличаването им с 2,6 млн. EUR за Съда; 

- увеличението с 91,5 млн. EUR за ЕСВД отразява неутралното за бюджета прехвърляне на 
„общите административни разходи на делегациите на ЕС“ и на разходите за специалните 
представители на ЕС, което се компенсира изцяло в раздела за Комисията по функция 1а 
(0,6 млн. EUR), функция 2 (0,1 млн. EUR), функция 4 (65,7 млн. EUR) и функция 5 
(25,2 млн. EUR). Общият ефект на тези прехвърляния е нетно увеличение на бюджетните 
кредити по функция 5 с 66,3 млн. EUR. 

Вследствие на това и като се вземат предвид пилотните проекти, подготвителните действия и 
прехвърлянето на „общите административни разходи на делегациите на ЕС“ и на разходите за 
специалните представители на ЕС от функция 4 към раздела за ЕСВД, размерът на поетите задължения 
се определя на 8 680,5 млн. EUR, което оставя марж от 395,5 млн. EUR под тавана за разходите по 
функция 5. 

3.2. Хоризонтални въпроси 

3.2.1. Децентрализирани агенции 
За децентрализираните агенции вноската на ЕС (под формата на бюджетни кредити за поети 
задължения и за плащания) и броят на длъжностите се определят на равнищата, предложени от 
Комисията в проектобюджета, изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2015, със следните разлики: 

- увеличение на длъжностите в щатното разписание и на свързаните с тях бюджетни кредити в 
сравнение с първоначалния проектобюджет: Европейски банков орган (ЕБО, + 7 длъжности и 
+ 455 000 EUR); Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване 
(EIOPA, + 3 длъжности и + 195 000 EUR); Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA, 
+ 3 длъжности и + 195 000 EUR); Европейска служба за подкрепа в областта на убежището 
(EASO, + 4 длъжности и + 260 000 EUR); и Европейска полицейска служба (Европол, 
+ 5 длъжности и намаляване на кредитите с 600 000 EUR);  
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- за Frontex — увеличение на оперативните разходи с 20,0 млн. EUR бюджетни кредити за поети 
задължения и за плащания. 

3.2.2. Изпълнителни агенции 
За изпълнителните агенции вноската на ЕС (под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 
за плащания) и броят на длъжностите се определят на равнищата, предложени в първоначалния 
проектобюджет, изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2015. 

3.2.3. Пилотни проекти и подготвителни действия 
Новият проектобюджет включва 59 пилотни проекта и подготвителни действия на стойност 
57,1 млн. EUR бюджетни кредити за поети задължения, което отразява четенето в Европейския 
парламент.  

3.2.4. Прехвърляне на „общите административни разходи на делегациите на ЕС“ 
Новият проектобюджет включва прехвърлянето на бюджетни кредити (71,5 млн. EUR) за „общите 
административни разходи на делегациите на ЕС“ от раздела за Комисията (функции 1а, 2, 4 и 5) към 
този за ЕСВД (функция 5).  

3.2.5. Бюджетни забележки 
Що се отнася до бюджетните забележки, новият проектобюджет включва измененията, внесени от 
Европейския парламент или Съвета, с изключение на измененията за бюджетни позиции 04 03 01 03 и 
19 03 01 06, с уговорката, че тези изменения не могат да променят или разширяват обхвата на 
съществуващото правно основание, нито да засягат административната автономност на институциите. 

3.3. Общ подход по отношение на бюджетните кредити за плащания 
Извършената от Комисията оценка на нуждите, която доведе до искането за увеличение на бюджетните 
кредити за плащания за финансовата 2014 година, предложено в проект на коригиращ бюджет (ПКБ) 
№ 3/2014, продължава да е валидна както по отношение на действителното изпълнение досега, така и с 
оглед на получените искания за плащане. Макар и в помирителния комитет да не бе постигнато 
споразумение по ПКБ № 3/2014, нито по ПКБ № 5/2014 и № 7/2014 относно мобилизирането на 
средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, тези коригиращи бюджети все още са част от пакета, който 
следва да бъде договорен заедно с бюджета за 2015 г. Докато за мобилизирането на средства от фонд 
„Солидарност“ на ЕС бе постигнато споразумение, не се стигна до съгласие относно равнището на 
допълнителните бюджетни кредити за плащания, поискани с ПКБ № 3, 5 и 7, както и относно 
финансирането на т.нар. „специални инструменти“. 

Този нов проектобюджет за 2015 г. включва намаление с 800,0 млн. EUR на общия размер на 
бюджетните кредити за плащания спрямо първоначалния проектобюджет на Комисията, изменен с 
писмо за внасяне на корекции № 1/2015. В резултат на това бюджетните кредити за плащания възлизат 
на 141 337,3 млн. EUR. Това оставя значителен марж под тавана, така че да се даде възможност за 
гъвкавост за посрещане на непредвидени събития или нужди през 2015 г. Намалението от 
800,0 млн. EUR е разпределено въз основа на първоначалния проектобюджет, изменен с писмо за 
внасяне на корекции № 1/2015, като са взети под внимание следните елементи:  

а) „затворените“ редове, посочени в точка 3.1.1 по-горе; 

б) бюджетните кредити за плащания за едногодишни разходи, посочени по-горе, и по-специално в 
точки 3.1.4 и 3.1.7; и 

в) бюджетните кредити за плащания за пакета пилотни проекти и подготвителни действия, 
посочени в точка 3.2.3 по-горе, са изчислени по следния начин: бюджетните кредити за 
плащания за всички нови пилотни проекти и подготвителни действия се определят в размер на 
50 % от съответните поети задължения или на равнището, предложено от Европейския 
парламент, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска; в случай на разширяване на 
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съществуващите пилотни проекти и подготвителни действия равнището на плащанията е 
определеното в проектобюджета плюс 50 % от съответните нови поети задължения или 
равнището, предложено от Европейския парламент, в зависимост от това коя от двете стойности 
е по-ниска; 

г) намаляването с 800,0 млн. EUR на бюджетните кредити за плащания в сравнение с размера, 
предложен от Комисията в писмо за внасяне на корекции № 1/2015, е разпределено 
пропорционално между всички бюджетни редове с многогодишни бюджетни кредити, които не 
са засегнати от точки 3.1.1 и 3.2.3 по-горе, с изключение на следните редове, за които равнището 
на бюджетните кредити за плащания съответства на това в първоначалния проектобюджет, 
изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2015: 

- разходи за „Конкурентоспособност за растеж и работни места“ (функция 1а) и за „Глобална 
Европа“ (функция 4);  

- бюджетни редове за цел „Сближаване“ (04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 и 13 03 60); и  

- международни споразумения за партньорство в областта на рибарството. 

Предложеното разпределение на бюджетните кредити за плащания в новия проектобюджет за 2015 г. ще 
позволи да продължи намаляването на натрупаните неплатени сметки от предишния период на 
програмиране за политиката на сближаване, да се предприемат мерки по отношение на нарастващите 
неизпълнени поети задължения за „Конкурентоспособност“ и „Глобална Европа“, както и да се даде 
успешен старт на новото поколение разходни програми през 2015 г. В това отношение Комисията има 
готовност да допринесе за създаването, в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета, на 
план за плащанията, целящ да се запази под контрол положението с натрупването на неплатени сметки.  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
С предлагането на нов проектобюджет за 2015 г., основан на напредъка, постигнат в помирителния 
комитет, Комисията се стреми да създаде условия за бързо приемане на бюджета за 2015 г. в краткото 
време, оставащо до края на годината. 

Навременното приемане и влизане в сила на бюджета за 2015 г. ще гарантира доброто изпълнение на 
политиките и програмите на Европейския съюз. Комисията ще направи всичко възможно, за да постигне 
тази цел. 
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5. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2015 Г. ПО ФУНКЦИИ ОТ ФИНАНСОВАТА РАМКА И ОСНОВНИ ПРОГРАМИ 
в млн.EUR  

Бюджет Нов проектобюджет 
(ПБ) Разлика Разлика 

2014 г.(1) 2015 г. 2015 г. / 2014 г. 2015 г. – 2014 г. 
(1) (2) (2 / 1) (2 – 1) 

Функция 

БКПЗ БКП БКПЗ БКП БКПЗ БКП БКПЗ БКП 
1. Интелигентен и приобщаващ растеж 63 986,3 66 374,5 66 718,8 66 900,8 4,3% 0,8% 2 732,4 526,3 

От които по Инструмента за гъвкавост 89,3  83,3        

Таван 63 973,0  66 813,0        

Марж 76,0   177,5           

1а 
Конкурентоспособност за растеж и работни 
места 16 484,0 12 028,3 17 488,5 15 833,3 6,1% 31,6% 1 004,5 3 805,0 

Таван 16 560,0   17 666,0           

Марж 76,0   177,5           

Големи инфраструктурни проекти 2 417,1 1 944,5 2 508,9 1 965,7 3,8% 1,1% 91,8 21,2 

  
Европейски системи за спътникова 
навигация (EGNOS и „Галилео“) 1 326,2 1 193,2 1 060,6 934,5 -20,0% -21,7% -265,6 -258,6 

  
Международен експериментален 
термоядрен реактор (ITER) 728,0 563,2 891,9 517,6 22,5% -8,1% 163,9 -45,6 

  
Европейска програма за наблюдение на 
Земята („Коперник“) 362,9 188,1 556,4 513,5 53,3% 173,0% 193,4 325,4 

  
Ядрена безопасност и извеждане от 
експлоатация на ядрени съоръжения 130,4 180,0 133,0 157,5 2,0% -12,5% 2,6 -22,5 

Обща стратегическа рамка (ОСР) в областта на 
научните изследвания и иновациите 9 309,7 6 488,4 9 866,5 9 386,7 6,0% 44,7% 556,8 2 898,2 

  „Хоризонт 2020“ 9 022,4 6 240,1 9 564,4 9 044,2 6,0% 44,9% 542,0 2 804,1 

  
Програма на Евратом за научни 
изследвания и обучение 287,2 248,3 302,1 342,4 5,2% 37,9% 14,8 94,1 

Програма за конкурентоспособност на 
предприятията и малките и средните 
предприятия (COSME) 

254,1 221,4 293,3 321,4 15,4% 45,2% 39,2 100,0 

Образование, обучение и спорт („Еразъм +“) 1 558,8 1 424,4 1 592,1 1 390,2 2,1% -2,4% 33,4 -34,2 

Заетост и социални иновации (EaSI) 122,8 102,4 124,6 90,0 1,5% -12,1% 1,9 -12,4 

„Митници“, „Фискалис“ и „Борба с измамите“ 118,3 90,4 122,0 95,0 3,2% 5,1% 3,7 4,6 

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) 1 976,2 821,8 2 225,0 1 452,0 12,6% 76,7% 248,8 630,2 

  Енергетика 409,6 12,5 487,2 78,6 18,9% 529,6% 77,5 66,1 

  Транспорт 1 482,4 793,1 1 645,9 1 300,5 11,0% 64,0% 163,4 507,4 

  
Информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) 84,1 16,3 92,0 73,0 9,3% 348,4% 7,9 56,7 

Енергийни проекти за подпомагане на 
икономическото възстановяване (EERP) 0,0 140,3 0,0 407,6      ∞ 190,6% 0,0 267,3 

Други дейности и програми 203,8 236,8 216,6 187,6 6,3% -20,8% 12,8 -49,2 
Дейности, финансирани съгласно прерогативите 
на Комисията и предоставените ѝ специфични 
правомощия 

135,8 110,8 132,4 103,7 -2,5% -6,4% -3,3 -7,1 

Пилотни проекти и подготвителни действия 18,6 28,4 22,4 26,0 20,0% -8,3% 3,7 -2,4 

Децентрализирани агенции 238,5 238,8 251,6 250,0 5,5% 4,7% 13,1 11,3 

1б 
Икономическо, социално и териториално 
сближаване 47 502,3 54 346,2 49 230,3 51 067,4 3,6% -6,0% 1 728,0 -3 278,7 

От които по Инструмента за гъвкавост 89,3   83,3           

Таван 47 413,0   49 147,0           

Марж 0,0   0,0           

Инвестиции за растеж и работни места 43 513,7 51 645,1 45 146,6 48 349,4 3,8% -6,4% 1 632,9 -3 295,6 

  
Регионално сближаване (по-слабо развити 
региони) 23 264,1 32 202,7 24 203,3 27 804,2 4,0% -13,7% 939,2 -4 398,5 

  Региони в преход 4 697,7 276,2 4 854,2 910,0 3,3% 229,5% 156,5 633,8 

  
Конкурентоспособност (по-развити 
региони) 7 403,4 8 075,3 7 529,1 6 893,7 1,7% -14,6% 125,7 -1 181,6 

  Най-отдалечени и слабо населени региони 209,1 13,0 213,4 38,0 2,1% 192,5% 4,3 25,0 

  Кохезионен фонд 7 939,4 11 077,8 8 346,5 12 703,4 5,1% 14,7% 407,1 1 625,6 
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Бюджет Нов проектобюджет 
(ПБ) Разлика Разлика 

2014 г.(1) 2015 г. 2015 г. / 2014 г. 2015 г. – 2014 г. 
(1) (2) (2 / 1) (2 – 1) 

Функция 

БКПЗ БКП БКПЗ БКП БКПЗ БКП БКПЗ БКП 
Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) — 
вноска от КФ 983,0 0,0 1 217,0 401,2 23,8%      ∞ 234,0 401,2 

Европейско териториално сътрудничество 505,7 1 701,5 738,4 1 168,6 46,0% -31,3% 232,7 -532,9 
Инициатива за младежка заетост (специални 
допълнителни средства) 1 804,1 450,0 1 407,2 586,5 -22,0% 30,3% -396,9 136,5 

Техническа помощ и иновационни дейности 188,6 134,6 192,6 181,8 2,1% 35,1% 4,0 47,2 
Фонд за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица (FEAD) 501,3 406,3 525,1 370,6 4,7% -8,8% 23,8 -35,7 

Пилотни проекти и подготвителни действия 6,0 8,7 3,5 9,4 -41,2% 7,4% -2,5 0,6 

2. Устойчив растеж: природни ресурси 59 190,9 56 558,8 58 808,6 56 231,1 -0,6% -0,6% -382,4 -327,7 

Таван 59 303,0   59 599,0           

Марж 112,1   790,4           

  

От които: Европейски фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — 
разходи, свързани с пазара, и преки 
плащания 

43 778,1 43 777,0 43 455,8 43 448,3 -0,7% -0,8% -322,3 -328,7 

Подтаван 44 130,0   44 313,0           

Нетен трансфер между ЕФГЗ и ЕЗФРСР 351,9   123,2           

Подмарж 0,0   734,0           
Европейски фонд за гарантиране на земеделието 
(ЕФГЗ) — разходи, свързани с пазара, и преки 
плащания 

43 778,1 43 777,0 43 455,8 43 448,3 -0,7% -0,8% -322,3 -328,7 

Европейски земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) 13 991,0 11 705,1 13 823,6 11 384,3 -1,2% -2,7% -167,4 -320,8 

Европейски фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР) 941,0 735,7 1 035,4 966,9 10,0% 31,4% 94,4 231,2 

Околна среда и действия по климата (LIFE) 404,6 261,2 435,1 357,1 7,5% 36,7% 30,5 96,0 
Дейности, финансирани съгласно прерогативите 
на Комисията и предоставените ѝ специфични 
правомощия 

7,3 3,0 5,3 5,2 -27,4% 73,6% -2,0 2,2 

Пилотни проекти и подготвителни действия 18,5 26,5 2,9 18,9 -84,3% -28,7% -15,6 -7,6 

Децентрализирани агенции 50,4 50,4 50,4 50,4 0,1% 0,1% 0,1 0,1 

3. Сигурност и гражданство 2 172,0 1 677,0 2 146,7 1 884,3 -1,2% 12,4% -25,3 207,3 

Таван 2 179,0   2 246,0           

Марж 7,0   99,3           
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 403,3 146,4 416,7 343,1 3,3% 134,4% 13,5 196,7 

Фонд „Вътрешна сигурност“ 403,3 230,3 394,8 275,9 -2,1% 19,8% -8,5 45,6 

Информационни системи 18,6 9,9 18,9 22,5 2,0% 127,3% 0,4 12,6 

Правосъдие 47,0 35,7 49,3 43,2 4,8% 21,0% 2,2 7,5 

Права, равенство и гражданство 55,3 55,2 57,4 48,5 3,8% -12,0% 2,1 -6,6 

Механизъм за гражданска защита на Съюза 28,2 30,0 29,3 27,8 3,7% -7,1% 1,0 -2,1 

Европа на гражданите 25,4 27,9 24,3 18,6 -4,5% -33,1% -1,1 -9,2 

Храни и фуражи 253,4 218,5 258,5 219,5 2,0% 0,5% 5,1 1,0 

Здравеопазване 58,6 44,8 59,8 58,0 2,0% 29,6% 1,2 13,3 

Потребители 24,1 21,8 24,7 21,3 2,5% -2,5% 0,6 -0,5 

Творческа Европа 180,6 184,3 177,7 168,1 -1,6% -8,8% -2,9 -16,2 

Други дейности и програми 0,0 0,6 0,0 0,0      ∞ -100,0% 0,0 -0,6 
Дейности, финансирани съгласно прерогативите 
на Комисията и предоставените ѝ специфични 
правомощия 

166,7 163,2 84,9 87,2 -49,1% -46,6% -81,8 -76,0 

  От които комуникационни дейности 85,6 82,2 83,9 86,1 -2,1% 4,7% -1,8 3,9 

Пилотни проекти и подготвителни действия 17,4 18,2 16,4 18,1 -5,9% -0,3% -1,0 -0,1 

Децентрализирани агенции 490,4 490,4 534,3 532,4 9,0% 8,6% 43,9 42,0 

4. Глобална Европа 8 325,0 6 842,0 8 356,4 7 428,0 0,4% 8,6% 31,4 586,0 

Таван 8 335,0   8 749,0           

Марж 10,0   392,6           
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Бюджет Нов проектобюджет 
(ПБ) Разлика Разлика 

2014 г.(1) 2015 г. 2015 г. / 2014 г. 2015 г. – 2014 г. 
(1) (2) (2 / 1) (2 – 1) 

Функция 

БКПЗ БКП БКПЗ БКП БКПЗ БКП БКПЗ БКП 
Инструмент за предприсъединителна помощ 
(ИПП II) 1 578,4 1 436,7 1 572,3 1 559,0 -0,4% 8,5% -6,1 122,3 

Европейски инструмент за съседство (ЕИС) 2 192,2 1 630,2 2 014,0 1 583,0 -8,1% -2,9% -178,2 -47,2 
Инструмент за сътрудничество за развитие 
(ИСР) 2 341,0 1 776,2 2 445,5 2 146,7 4,5% 20,9% 104,5 370,4 

Инструмент за партньорство за сътрудничество с 
трети държави (ИП) 118,9 37,5 118,6 94,5 -0,3% 151,9% -0,3 57,0 

Европейски инструмент за демокрация и права 
на човека (ЕИДЧП) 184,2 120,3 181,8 154,6 -1,3% 28,5% -2,4 34,3 

Инструмент, допринасящ за стабилността и мира 318,2 258,4 320,1 234,6 0,6% -9,2% 2,0 -23,8 

Хуманитарна помощ 920,3 1 035,4 918,8 918,8 -0,2% -11,3% -1,4 -116,6 
Обща външна политика и политика на сигурност 
(ОВППС) 314,5 234,8 300,8 259,4 -4,4% 10,5% -13,7 24,5 

Инструмент за сътрудничество в областта на 
ядрената безопасност (INSC) 30,5 55,8 61,2 60,3 100,2% 8,2% 30,6 4,6 

Макрофинансова помощ (МФП) 60,0 52,2 78,0 74,4 29,9% 42,7% 18,0 22,2 

Гаранционен фонд за външни дейности 58,4 58,4 144,4 144,4 147,1% 147,1% 86,0 86,0 

Механизъм за гражданска защита на Съюза 19,5 6,0 16,9 13,1 -13,4% 119,0% -2,6 7,1 
Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна 
помощ“ (EUAV) 12,7 3,3 14,8 11,0 16,5% 234,5% 2,1 7,7 

Други дейности и програми 74,2 51,8 76,4 66,1 3,0% 27,7% 2,2 14,3 
Дейности, финансирани съгласно прерогативите 
на Комисията и предоставените ѝ специфични 
правомощия 

64,5 45,4 63,9 71,8 -0,8% 58,1% -0,5 26,4 

Пилотни проекти и подготвителни действия 17,4 19,5 9,0 16,4 -48,5% -16,0% -8,5 -3,1 

Децентрализирани агенции 20,0 20,0 19,9 19,9 -0,4% -0,4% -0,1 -0,1 

5. Администрация 8 404,5 8 405,4 8 680,5 8 668,1 3,3% 3,1% 276,0 262,7 

Таван 8 721,0   9 076,0           

Марж 316,5   395,5           
От които: Административни разходи на 
институциите 6 792,2 6 793,1 6 961,2 6 948,8 2,5% 2,3% 169,0 155,7 

Подтаван 7 056,0   7 351,0           

Подмарж 263,8   389,8           

Пенсии и европейски училища 1 612,3 1 612,3 1 719,3 1 719,3 6,6% 6,6% 107,0 107,0 

  Пенсии 1 446,9 1 446,9 1 559,4 1 559,4 7,8% 7,8% 112,5 112,5 

  Европейски училища 165,4 165,4 159,9 159,9 -3,3% -3,3% -5,5 -5,5 

административни разходи на институциите 6 792,2 6 793,1 6 961,2 6 948,8 2,5% 2,3% 169,0 155,7 

  Европейски парламент 1 755,6 1 755,6 1 794,7 1 794,7 2,2% 2,2% 39,1 39,1 

  Европейски съвет и Съвет 534,2 534,2 542,3 542,3 1,5% 1,5% 8,1 8,1 

  Комисия 3 260,8 3 261,7 3 274,5 3 272,9 0,4% 0,3% 13,6 11,2 

  Съд на Европейския съюз 355,4 355,4 357,1 357,1 0,5% 0,5% 1,7 1,7 

  Сметна палата 133,5 133,5 132,9 132,9 -0,4% -0,4% -0,6 -0,6 

  
Европейски икономически и социален 
комитет 128,6 128,6 129,1 129,1 0,4% 0,4% 0,5 0,5 

  Комитет на регионите 87,6 87,6 88,9 88,9 1,4% 1,4% 1,2 1,2 

  Европейски омбудсман 9,9 9,9 10,1 10,1 2,4% 2,4% 0,2 0,2 

  
Европейски надзорен орган по защита на 
данните 8,0 8,0 8,9 8,9 10,9% 10,9% 0,9 0,9 

  Европейска служба за външна дейност 518,6 518,6 622,8 612,0 20,1% 18,0% 104,2 93,4 

6. Компенсации 28,6 28,6 0,0 0,0 -100,0% -100,0% -28,6 -28,6 

Таван 29,0   0,0           

Марж 0,4   0,0           

Бюджетни кредити за функции 1—6 142 107,4 139 886,3 144 711,0 141 112,3 1,8% 0,9% 2 603,6 1 226,0 

От които по Инструмента за гъвкавост 89,3 0,0 83,3 11,3         
От които по маржа за непредвидени 

обстоятелства 0,0 4 026,7 0,0 0,0         



 

BG 18   BG 

Бюджет Нов проектобюджет 
(ПБ) Разлика Разлика 

2014 г.(1) 2015 г. 2015 г. / 2014 г. 2015 г. – 2014 г. 
(1) (2) (2 / 1) (2 – 1) 

Функция 

БКПЗ БКП БКПЗ БКП БКПЗ БКП БКПЗ БКП 
Таван 142 540,0 135 866,0 146 483,0 141 901,0         

Марж 521,9 6,4 1 855,3 800,0         

Бюджетни кредити като % от БНД (2) 1,05% 1,04% 1,04% 1,01%         

Други специални инструменти (3) 582,9 482,9 515,4 225,0 -11,6% -53,4% -67,5 -257,9 

  Резерв за спешна помощ (РСП) 297,0 156,2 303,0 150,0 2,0% -3,9% 6,0 -6,2 

  
Европейски фонд за приспособяване към 
глобализацията (ЕФПГ) 159,2 50,0 162,4 25,0 2,0% -50,0% 3,2 -25,0 

  
Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз 
(ФСЕС) 126,7 276,7 50,0 50,0 -60,5% -81,9% -76,7 -226,7 

Общо бюджетни кредити 142 690,3 140 369,2 145 226,3 141 337,3 1,8% 0,7% 2 536,0 968,1 

Бюджетни кредити като % от БНД (2) 1,06% 1,04% 1,04% 1,01%         

(1) Бюджетът за 2014 г. включва коригиращ бюджет 1 и проекти на коригиращи бюджети 3—8. 
(2) Проектобюджетът се основава на прогнозата за БНД, публикувана след заседанието на Консултативния комитет по собствените ресурси (ККСР), 
проведено на 19 май 2014 г.  
(3) „Други специални инструменти“ включва Резерва за спешна помощ (РСП), Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и фонд 
„Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС). За целите на изчисляването на маржовете под таваните за бюджетните кредити съответните бюджетни кредити 
са разгледани извън МФР. Това важи и за бюджетните кредити за Инструмента за гъвкавост. 
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