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ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 3.12.2018 г. 

COM(2018) 793 final 

ANNEX 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

предложение за Решение на Съвета 

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз  

в Регионалния управителен комитет на Транспортната общност  

по отношение на някои бюджетни и кадрови въпроси във връзка с изпълнението 

на Договора за създаване на Транспортната общност 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ПРОЕКТ НА 

РЕШЕНИЕ № 2018/ 

НА РЕГИОНАЛНИЯ УПРАВИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ТРАНСПОРТНАТА 

ОБЩНОСТ 

от ... 

за приемането на бюджета на Транспортната общност за 2019 година 

 

РЕГИОНАЛНИЯТ УПРАВИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ТРАНСПОРТНАТА ОБЩНОСТ, 

като взе предвид Договора за създаване на Транспортната общност, и по-специално член 24, 

параграф 1 и членове 30 и 35 от него, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

С настоящото се приема бюджетът на Транспортната общност за 2019 г., приложен към 

настоящото решение. 

Член 2 

Европейската комисия отговаря за изпълнението на бюджета и за започването на работата на 

Постоянния секретариат на Транспортната общност в съответствие с член 3. 
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Член 3 

Член 2 се прилага от xx декември 2018 г. Прилагането му се прекратява в деня преди датата, 

на която влиза в сила назначението на директора на Постоянния секретариат. 

Съставено в [...] на [...] 2018 г. 

 за Регионалният управителен 

комитет 

 Председател 
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ДОПЪЛНЕНИЕ: Бюджет на транспортната общност за 2019 година 

Бюджетен ред Сума 

Заплати на длъжностните лица 750 000 

Вноска в здравноосигурителната/пенсионната схема за длъжностните лица 200 000 

Оперативни разходи на секретариата (включително постоянни 

разходи/пътуване/организиране на заседания) 
330 000 

ИТ оборудване и обзавеждане за офиси (необхванато от Споразумението за 

седалището) 
100 000 

Разходи за назначаване (публикуване и възстановяване на разходите на 

кандидатите) 
100 000 

Общо 1 480 000 

Резерв (прибл.: 10 %) 150 000 

Общо всичко 1 630 000 

в т.ч.:  Принос от ЕС (80 %)* 1 304 000 

Принос от ЗБ6 (20 %: в приложение V от ДТО е посочено разпределението по 

държави). 
326 000 

* Размерът на приноса от ЕС не засяга приемането на бюджета на ЕС за 2019 г. 
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