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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1) КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 

 Основания и цели на предложенията 

Комисията подготвя преразглеждане на Регламент (EО) № 1543/2000 на Съвета, с цел 
да отговори на новите изисквания, произтичащи от необходимостта да бъде намерен 
нов подход към управлението на риболова като например управление на риболовния 
флот и на локалните бази, вместо управление, базирано на рибните запаси, както и да 
се въведе управление на екосистемите, свързани с риболова.  

Тази редакция ще отмени Регламент (EО) № 1543/2000 на Съвета и изпълнението на 
Регламент (EО) № 1581/2004 на Съвета (изменящ Регламент EО на Комисията) 
№ 1639/2001). В допълнение ще бъде променен новият срок за съставяне на 
програмата, така че да съответства на финансов Регламент № 861/2006 и предвидения 
му срок 2007─2013 г. 

Предвижда се новите регламенти да влязат в сила през 2008 г. 

Сега действащият регламент предвижда, че, от една страна, научните програми, 
създадени от Комисията (програма на Общността), както и съответните национални 
програми, представени от държавите-членки, от друга страна, ще бъдат съставени за 
шестгодишни периоди. Първата програма на Общността и първият период на 
програмиране по отношение на предложенията на държавите-членки, по изключение 
ще обхваща периода от 2002 до 2006 г., включително. Вторият шестгодишен период ще 
обхваща годините от 2007 до 2012 г.  

С цел да се удовлетворят правните и финансови изисквания за преходния период, 
възникна необходимост от промяна на Регламент № 1543/2000, така че да се гарантира 
последователност и да се избегне припокриване между сега действащия и новия 
регламент относно определянето на сроковете на научните програми. 

Предвид на гореизложеното, втората програма на Общността, съставена от Комисията, 
и вторият период на програмиране на националните програми, представени от 
държавите-членки, по изключение ще обхващат периода от 2007 до 2008 г., 
включително.  

 Общ контекст 

Системното събиране на надеждни данни за риболова е крайъгълен камък за 
съставянето на оценка за рибните запаси и на научни препоръки и, следователно, е 
жизненоважно за осъществяването на обща политика в областта на риболова (CFP). 

С оглед на това, през 2000 г. бе установена общностна рамка за събиране и управление 
на такива данни, което се осъществи с Регламент (EО) № 1543/2000 на Съвета от 
29 юни 2000 г. и Решение (EО) № 439/2000 на Съвета от 29 юни 2000 г., последван 
през, 2001 г. от Регламент (EО) № 1639/2001 на Комисията от 25 юли 2001 г., изменен 
през 2004 г. с Регламент (EО) № 1581/2004 на Комисията от 27 август 2004 г., 
определящ подробните правила за приложение. 
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 Съществуващи клаузи в областта на предложението  

В областта на предложението не съществуват други клаузи с изключение на Регламент 
№ 1543/2000 на Съвета, установяващ сега действащата общностна рамка за събиране и 
управление на данните, необходими за провеждане на обща политика в областта на 
риболова (CFP). 

 Съответствие с други политики и цели на Съюза  

Не се прилага в случая. 

2) КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКА НА ОТРАЖЕНИЕТО  

 Консултации със заинтересованите страни 

Методи за консултации, основни целеви сектори и общ профил на респондентите  

Не се прилага в случая. 

Резюме на отговорите и как те са взети предвид.  

Не се прилага в случая. 

 Събиране и използване на експертен опит 

Не бе необходимо използването на външен експертен опит. 

 Оценка на въздействието 

Настоящото предложение се отнася до разширяване на съществуващото право на 
Общността.  

Поради тези основания бе преценено, че не съществува необходимост от оценка на 
въздействието.  

3) ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

 Резюме на предлаганото действие 

Посочва се по-специално, че втората програма на Общността и вторият период на 
програмиране ще обхванат периода от 2007 до 2008 г., включително.  

 Правно основание 

Член 37 от Договора за създаване на Европейската общност. 

 Принцип на субсидиарност 

Предложението попада под изключителната компетентност на Общността. Поради тази 
причина принципът на субсидиарността не се прилага.  



 

BG 4   BG 

 Принцип на пропорционалност 

Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалността поради следните 
причини.  

Не се прилага в случая. 

 Избор на инструменти 

Предлаган инструмент: регламент. 

Други средства не биха отговорили на поставената цел поради следните причини:  

Предложението се отнася до изменение на съществуващ регламент.  

4) ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Държавите-членки могат да кандидатстват за финансиране от Общността, свързано със 
събирането на данни. Средният годишен бюджет за събиране на данни и научни 
консултации е в размер на 58 милиона еуро за периода 2007─2013 г. 

5) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 Опростяване 

Не се прилага в случая. 

 Отмяна на съществуващо законодателство 

Не се прилага в случая. 
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2007/0127 (CNS) 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

изменящ Регламент № 1543/2000 за установяване на общностна рамка за събиране 
и управление на данните, необходими за провеждане на обща политика в областта 

на риболова 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за създаване на Европейския съюз, и по-специално член 37 
от него,  

като взе предвид предложението на Комисията1, 

като взе предвид становището на Европейския парламент2, 

като има предвид, че: 

(1) Регламент (EО) № 1543/2000 на Съвета от 29 юни 2000 г. за установяване на 
общностна рамка за събиране и управление на данните, необходими за 
провеждане на обща политика в областта на риболова3, предвижда първата 
програма на Общността и първият период на програмиране да обхванат периода 
от 2002 до 2006 г.  

(2) Регламент (EО) № 1543/2000 да бъде заменен с нов регламент [2008], с цел да 
бъдат осъществени нови подходи към управлението на риболова. Тези подходи 
включват преминаване от управление, базирано върху рибните запаси, към 
управление, базирано на управление на риболовния флот и на локалните бази, 
както и да се въведе управление на екосистемите. В светлината на приемането на 
този нов регламент, е необходимо да бъде определен втори период на 
програмиране, обхващащ годините 2007 и 2008, с цел да се гарантира 
последователно и координирано програмиране както на ниво Общност, така и на 
национално ниво.  

(3) Регламент (EО) № 1543/2000 следва да бъде изменен, съответно,  

                                                 
1 OВ C, стp. 
2 OВ C, стp. 
3 OВ L 176, 15.7.2000 г., стp. 1. 
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1  

Регламент (EО) No 1543/2000 се изменя, както следва: 

(a) член 5, параграф 1 се заменя със следния:  

„1. Съобразно процедурата, визирана в член 9, параграф 2, Комисията определя в 
съответствие с рамките, определени в Приложение І, от една страна минимална 
общностна програма, обхващаща информациите, абсолютно необходими за научните 
оценки и, от друга страна, разширена общностна програма, която включва освен 
информацията от минималната програма и информации, които могат да подобрят по 
решителен начин научните оценки. Първата общностна програма обхваща годините от 
2002 до 2006, включително, а втората общностна програма обхваща годините 2007 и 
2008.“  

(б) член 6, параграф 1 се заменя със следния: 

„1. Всяка държава-членка изготвя за шестгодишен период национална програма за 
събиране и управление на данни. Първият период на програмиране трябва да обхване 
годините 2002 до 2006 г., включително. Вторият период на програмиране трябва да 
обхване годините 2007 и 2008. Тази програма описва от една страна събирането на 
подробни сведения и, от друга страна, необходимата им обработка за получаване на 
обобщена информация съобразно принципите, изложени в член 3. Тя уточнява връзките 
между тази програма и общностните програми, изготвени по силата на член 5.“  

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз.  

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави-членки. 

Съставено в Брюксел на 

 За Съвета 
 Председател 
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ПРАВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА, изменящо Регламент (EО) №1543/2000 на 
Съвета за установяване на общностна рамка за събиране и управление на данните, 
необходими за провеждане на Общата политика в областта на риболова. 

2. УД/БД РАМКА  

 11 07: Консервация, управление и експлоатация на живите водни ресурси.  

3. БЮДЖЕТНИ ЛИНИИ  

3.1 Бюджетни линии (операционни редове и свързаните с тях технически и 
административни линии за помощ (предишни редове Б.А.), включително 
съответните им наименования:  

11 01 04 03: Предоставяне на съдействие за управление на рибните ресурси 
(събиране на основни данни и подобряване на научните консултации) — 
Разходи за административно управление 

11 07 01: Предоставяне на съдействие за управление на ресурсите за рибарство 
(събиране на основни данни)  

11 07 02: Оказване на съдействие за управление на рибните ресурси 
(подобряване на научните консултации)  

3.2 Продължителност на дейността и на финансовото отражение:  

2007–2008 г. 

3.3 Бюджетни характеристики (добавете редове при необходимост): 

Бюджетни 
линии  Вид на разходи  Нов 

New

Принос 
на 
ЕАСТ  

Принос на 
страните 
кандидатки  

Глава във 
финансовата 
перспектива 

11010403 Незадължителни Недиференцирани.4 НЕ НЕ НЕ № 2 

110701 Non-comp Диференцирани.5 NO NO NO No 2 

110702 Недиференцирани Различни.2 NO NO NO No 2 

                                                 
4 Недиференцирани бюджетни кредити, тук наричани НБК. 
5 Диференцирани бюджетни кредити. 
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4. ОБОЩЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА  

4.1 Финансови средства  

4.1.1 Обобщение на бюджетните кредити за поети задължения (БКПЗ) и 
бюджетните кредити за плащания (БКП)  

милиона EUR (до трети десетичен знак)  

Вид на разходи  Разде
л №  2007 2008 Обща 

сума 

Оперативни разходи 6     

Бюджетните 
кредити за поети 
задължения (БКПЗ) 

8.1 a 49,000 51,000 100,000 

Бюджетните 
кредити за 
плащания (БКП)  

 b 27,980 50,345  78,325 

Административни разходи, включени в референтната сума7 

Техническо и 
административно 
съдействие (NDA) 

8.2.4 c 0,100 0,100 0,200 

ОБЩА РЕФЕРЕНТНА СУМА     

Бюджетни кредити 
за поети задължения   a+c 49,100 51,100 100,200 

Бюджетни кредити 
за плащания   b+c 28,080 50,445  78,525 

Административни разходи, които не са включени в референтната сума8 

Човешки ресурси и 
свързаните с тях 
разходи (НБК)  

8.2.5 d 0,959 1,018 1,977 

Административни 
разходи, различни 
от човешки ресурси, 
и свързаните с тях, 
които не са 
включени в 
референтната сума 
(НБК)  

8.2.6 e 0,150 0,150 0,300 

 

                                                 
6 Разходи извън Глава 11 01 от статия 11. 
7 Разходи по член 11 01 04 от статия 11. 
8 Разходи по глава 11 01, различни от тези по член 11 01 04 или член 11 01 05.  
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Обща индикативна финансова стойност на интервенцията  

ОБЩО БКПЗ, 
включително разходи за 
човешки ресурси  

 a+c+d+e 50,209 52,268 102,477 

ОБЩО БКП, 
включително разходи за 
човешки ресурси  

 b+c+d+e 29,189 51,613 80,802 

 

За изчисляване на бюджетните кредити са използвани следните предположения:  

Събиране на данни за БКП = 50 % от БКПЗ за година n + 50 % от от БКПЗ за година n-1  

БКП проучвания = 80 % от БКПЗ за година n + 20 % от БКПЗ за година n-1  

БКП научни консултации = 80 % от БКПЗ за година n + 20 % от БКПЗ за година n-1  

Данни за съфинансиране  

Ако предложението включва съфинансиране от държавите-членки или от други органи 
(моля, посочете кои), очакваният размер на това съфинансиране трябва да се посочи в 
таблицата по-долу (могат да се добавят допълнителни редове, ако във финансирането 
се предвижда да участват различни органи):  

милиона EUR (до трети десетичен знак)  

Орган, участващ в 
съфинансирането  2007 2008 Общо 

Държави-членки финансирани 
само по национални програми 
„Събиране на данни”  

f 37,400 38,250 75,650 

ОБЩО БКПЗ, включително 
съфинансиране  a+c+d+e+f 87,609 90,517 178,127 

 

4.1.2 Съвместимост с финансовото програмиране  

 Предложението е съвместимо със съществуващото финансово програмиране. 

 Предложението изисква препрограмиране на съответната глава във финансовата 
перспектива.  

 Предложението може да наложи прилагане на клаузите на 
междуинституционалното споразумение9 (напр. инструмент на гъвкавост или редакция 
на финансовата перспектива). 

Финансово отражение върху приходите  

                                                 
9 Виж т. 19 и т. 24 от Междуинституционалното споразумение. 
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 Предложението няма финансово отражение върху приходите 

 Предложението има финансово отражение – отражението върху приходите е, както 
следва:  

милиона EUR (до трети десетичен знак)  

  Състояние след действието 

Бюджет
на линия  

Приход  
Преди 
действието  
[Година n-1] [Година n] [n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5]10 

a) Приход в 
абсолютна 
стойност  

      
  

b) Промяна в 
прихода  Δ       

(Моля, посочете всички засегнати бюджетни линии по приходите, като добавите в 
таблицата необходимия брой редове, ако въздействието засяга повече от една 
бюджетна линия.)  

4.2 Човешки ресурси на пълно работно време (ПРВ) (включително служители, 
временен и външен персонал) – виж подробности в точка 8.2.1.  

  

Годишни потребности  2007 2008 

Общ брой на човешки ресурси 8,2 8,7 
 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕЛИ  

5.1 Необходимост в краткосрочен и дългосрочен план  

С цел осигуряване на непрекъснатото действие на сега действащия регламент 
1543/2000 до приемането и влизането в сила (очакван срок 2009) на новия регламент. 

5.2 Добавена стойност от участието на Общността и съгласуваност на 
предложението с други финансови инструменти и възможни полезни 
взаимодействия  

Продължаването на срока на действие на настоящия регламент е в съответствие с 
общата политика в областта на риболова, поради което е включен в Глава 2 на новата 
финансова перспектива. Той е незаменим за провеждането на ефикасна политика за 
устойчиво управление на рибните ресурси под изключителната юрисдикция на 
Общността. Той се явява един от резултатите от решенията, приети от Съвета по 
реформата на Общата политика в областта на риболова, осъществена през декември 
2002 г.  

                                                 
10 Добавете колони, ако е необходимо, т.е. ако продължителността на действието излиза извън 

шестгодишния период.  
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5.3 Цели, очаквани резултати и свързани с тях показатели на предложението в 
контекста на УД рамката  

5.3.1 В областта на събирането на данните увеличаването на бюджета се диктува 
от необходимостта през 2007 г. да бъдат включени две нови държави-членки. 
С оглед на предстоящото разширяване ще възникне необходимост от 
провеждането на Общата политика по отношение на риболова и в 
черноморския регион. Това ще изисква допълнителни усилия и съдействие от 
страна на Общността.  

Цел:  

Да се осигури непрекъснатост и избягване на припокриване между сега действащия и 
новия регламент по отношение на периодите на програмиране на научните програми.  

Индикатори:  

Продължаване на провеждането през 2007 г. на националните програми за събиране на 
данни до датата на прилагане на новата програма; 

Ниво на съблюдаване на финансовите и административни правила, включително 
сроковете за изпълнение на поетите ангажименти и плащанията.  

Очаквани резултати:  

Да бъдат приети програми за събиране на данни за риболова на България и Румъния;  

Да се повиши качеството и достоверността на данните, използвани в управлението на 
риболова. 

5.3.2 В областта на научните консултации; реформата на общата политика в 
областта на риболова постави силно ударение върху смесения подход към 
риболова, вместо върху подхода, основан върху рибните запаси.  

Цели: 

Конкретни проучвания в областите на дейност, определени в Регламент 861/2006; 

На базата на консултации, проведени с държавите-членки и заинтересованите 
партньори, с Международния съвет за експлоатация на моретата (ICES) и Техническия 
и икономически комитет за рибарство (STECF) да бъдат договорени нови 
консултантски цикли с ранна консултация. 

Индикатори:  

Подобряване на качеството на научните консултации относно въздействието на 
рибарството върху морската среда и в социално-икономически аспект;  

Консултации за увеличаване на запасите;  

Ниво на съблюдаване на финансовите и административни правила, включително 
сроковете за изпълнение на поетите ангажименти и плащанията. 
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Очаквани резултати: 

Да се подобри научното съдействие за оценка на въздействието на предложенията чрез 
по-добро познаване на рибарството. 

5.4 Метод за изпълнение (показателен)  

Посочете по-долу методите11, избрани за провеждане на действието. 

 централизирано управление 

  Пряко от Комисията 

  Косвено чрез делегиране на: 

 Изпълнителни агенции 

 Органи, създадени от общностите, както е разпоредено в член 185 от 
финансовия регламент  

 Национални органи от обществения сектор/органи с мисия за обслужване 
на обществеността  

  Споделено или децентрализирано управление 

  с държави-членки 

  с трети страни 

  Съвместно управление с международни организации (моля, посочете кои)  

6. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА  

6.1 Система за наблюдение  

Действията, финансирани по настоящия регламент, подлежат на редовно наблюдение. 
Комисията ще осигури извършването на редовна, независима външна оценка на 
финансираните действия.  

Оценка 

6.1.1 Оценка на отражението  

Регламент 861/2006 (обхващащ периода 2007─2013 г.) бе придружен с оценка 
на въздействието, основаваща се върху анализ в дълбочина на рамката за 
провеждане на реформата в общата политика в областта на риболова. Целта на 
този регламент бе да се осигури правна база за продължаване на 
финансирането от Общността за оказване на съдействие при осъществяването 
на целите на Общата политика в областта на риболова (тук наричана CFP) след 
31.12.2006 г. в областта на консервацията, събирането на данни и научните 

                                                 
11 Ако е посочен повече от един метод, моля представете допълнителна информация в раздел 

„Коментари” на настоящата точка.  
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консултации. Тя се стреми също така да осигури прозрачна, ясна и опростена 
рамка за изпълнение на финансовите интервенции на Общността.  

6.1.2 Условия и честота на извършване оценките в бъдеще  

Комисията ще представи пред Европейския парламент и Съвета  

Междинен доклад за оценка на постигнатите резултати и на качествените и 
количествени аспекти на осъществените действия, финансирани по новия регламент.  

Съобщение относно непрекъснатостта на действията, които ще се финансират по новия 
регламент.  

Новият регламент предвижда доклад върху оценката с обратна сила.  

7. МЕРКИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ  

Комисията следва да гарантира, че при изпълнението на действия, финансирани от 
настоящата програма, финансовите интереси на Общността са защитени посредством 
прилагането на превантивни мерки за борба с измамите, корупцията и другите 
незаконни дейности, посредством ефективни проверки и възстановяване на 
неправомерно платените суми, ако се установят нередности посредством ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции в съответствие с Регламент (EО, Евратом) № 
2988/95, Регламент (EО, Евратом) № 2185/96 и с Регламент (EО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета. 

Относно действия на Общността, финансирани по настоящия регламент, нотификация 
за нередностите от член 1, параграф 2 от Регламент (EО, Евратом) No 2988/95 означава 
всяко нарушение на общностното право, както и нарушаване на договорни задължения, 
представляващо действие или бездействие по икономическото изпълнение, имащо 
отрицателно въздействие върху общия бюджет на Общностите или на управлявани от 
тях бюджети чрез направен неоправдан разход.  

Комисията ограничава, прекратява или задържа суми, отпуснати като финансова 
помощ по някое от действията, ако установи нередности, включително неспазване на 
клаузите на настоящия регламент, индивидуално решение, договор или споразумение 
за отпускане на съответната финансова помощ, или ако стане известно, че без 
предварителното съгласие на Комисията действието е променено по начин, 
противоречащ на характера или условията за изпълнение на финансираното действие.  

Без ограничение на проверките, извършвани от държавите-членки в съответствие с 
националното право, уредба и административни разпоредби, длъжностните лица на 
Комисията и Сметната палата или техни представители имат право да извършват 
проверки на място по действията, финансирани от настоящия регламент, по всяко 
време в тригодишен период след последното извършено от Комисията плащане. За 
целта всички документи, свързани с финансирането, следва да се съхраняват за 
упоменатия период от ползвателите на помощта.  

Комисията има право да поиска от съответните държави-членки да извършат проверки 
на място. В тези проверки могат да участват длъжностни лица на Комисията и на 
Сметната палата.  
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Всички неправомерно платени суми се възстановяват на Комисията. Върху 
неизплатените в дължимия срок суми се начисляват лихви според условията, 
разпоредени във Финансовия регламент.  

8. ПОДРОБНОСТИ ЗА СРЕДСТВАТА  

8.1. Цели на предложението, изразени във финансови разходи  

Бюджетни кредити за поети задължения в милиони ЕUR (до трети десетичен знак)  

2007 2008 Обща стойност (Посочете целите, 
действията и 
резултатите)  Резултат 

№ 
Общо 
разходи 

Резултат 
№ 

Общо 
разходи 

Резултат 
№ 

Общо 
разходи 

11.07.01 „Събиране на 
базисни данни”       

Национални програми  37,400  38,250  75,650 

Проучвания (до 15 %)  6,600  6,750  13,350 

11.07.02 „Подобряване 
на научните 
консултации”  5,000  6,000  11,000 

       

       

       

ОБЩА СТОЙНОСТ 
НА РАЗХОДИТЕ  49,000  51,000  100,000 

       

 

8.2 Административни разходи  

Нуждите от човешки и административни ресурси ще бъдат включени в бюджетните 
кредити, отпуснати на управляващите генерални дирекции в рамката на годишната 
процедура за разпределяне на бюджетните кредити.  
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8.2.1 Брой и вид на човешките ресурси 

Видове 
длъжности  

 

  2007 2008 

A*/AD 3,7 3,7 Длъжностни 
лица или 
временно 
нает 
персонал12 
(11 01 01) 

B*, C*/AST 4,5 5 

Персонал, финансиран по 
статия 11 01 0213 от член 
11 01 02 

  

Друг персонал, 
финансиран по статия XX 
01 04/05 f14 от член XX 01 
04/05 

  

ОБЩО 8,2 8,7 

 

8.2.2 Описание на заданията, произтичащи от действието  

Да се изпълни регламента за събиране на базисните данни, необходими в подкрепа на 
Общата политика в областта на риболова. Да се договорят и проследят научните 
аспекти на националните програми в областта на събирането на данни и биологичните 
проучвания, участие в подготвянето на законодателството по събирането на данни, 
организация и участие в извършването на оценка на предложенията, получени в 
резултат на съответните обяви за събиране на предложения и организиране на търгове, 
участие в ориентацията на рибните стопанства и проучването на аквакултурите в ЕС.  

Да се подготвят, договорят и проследят административните и финансови аспекти на 
проучванията и националните програми за събиране на данни с цел да бъдат 
определени финансовите аспекти на тези договори.  

ИТ поддръжка и секретариат  

Оперативно потвърждение на файлове  

Потвърждаване на плащания 

                                                 
12 Разходите, за които НЕ са включени в референтната сума. 
13 Разходите, за които НЕ са включени в референтната сума. 
14 Разходите, за които НЕ са включени в референтната сума. 
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8.2.3 Източници на човешки ресурси (задължителни) 

 Длъжности, към момента разпределени към управлението на програмата, 
подлежащи на смяна или продължаване  

 Длъжности, преразпределени по APS/PDB за година n 

 Длъжности, които ще бъдат заявени при следващата процедура APS/PDB  

 Длъжности, които ще бъдат разгърнати с използване на съществуващите ресурси в 
рамките на услугата по управлението (вътрешно разширяване) 

 Длъжности, необходими за година, въпреки че не са предвидени по APS/PDB за 
въпросната година 

8.2.4 Други административни разходи, включени в референтната сума (110104030) 
(разходи за административно управление) 

EUR  

Бюджетна линия  

11-010403 
2007 2008 ОБЩО 

1 Техническа и административна 
помощ (включително разходи за 
съответния персонал)  

 
 

 

Оценка на националните програми 
от външен консултант  100,000 100,000 200,000

Оценка на програмата    

Общо за техническа и 
административна помощ  100,000 100,000 200,000

 

8.2.5 Финансови разходи за човешки ресурси и свързани разходи, които не са включени 
в референтната сума  

EUR  

Вид човешки ресурси  2007 2008 

Длъжностни лица и временно нает персонал (11 01 01) 959,400 1,017,900

Персонал финансиран по статия 11 01 02 (помощен персонал, външни 
национални експерти и т.н.)  

(Посочете бюджетна линия)  
  

Обща стойност на разходите за човешки ресурси и свързаните с тях 
разходи (НЕвключени в референтната сума)  959,400 1,017,900

Калкулация – длъжностни лица и временно наети агенти  

Да се направи връзка с точка 8.2.1, ако е приложимо 
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резултат = 117,000 еуро за длъжност  

Калкулация – персонал финансиран по член XX 01 02  

Да се направи връзка с точка 8.2.1, ако е приложимо 

 2007 2008 ОБЩО 

Мисии 11.010211 100,000 100,000 200,000 

Срещи и конференции  50,000 50,000 100,000 

Комитети 15     

Проучвания и консултации     

Информационни системи    

 2 Общо други разходи за управление (11 01 02 11) 150,000 150,000 300,000 

3 Други разходи от административен характер 
(посочете включително бюджетната линия)    

Общо административни разходи, различни от 
човешки ресурси и свързаните с тях разходи 
(НЕвключени в референтната сума) 

150,000 150,000 300,000 

Калкулация – Други административни разходи, които не са включени в референтната 
сума. 

                                                 
15 Определи вида на комитета и групата, към която принадлежи. 


