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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Очаква се временното усвояване за бюджетната 2007 година (от 16 октомври 
2006 г. до 15 октомври 2007 г.) да възлиза на 42 139,8 млн. EUR, т.е. 98,7 % от 
първоначалните бюджетни кредити. Тази сума включва средствата, изплатени 
обратно от държавите-членки чрез корекции при счетоводното уравняване на 
сметките на ЕФГЗ и суспендиранията и намаляванията на месечните плащания 
по възстановяване на направените разходи, наложени в течение на годината. 
Тази сума включва и оценка на разходите, които все още могат да се направят 
пряко от Комисията до 31 декември 2007 г. 

Това временно изпълнение на бюджета, представено подробно в приложената 
таблица, показва като цяло неусвояване на приблизително 571,9 млн.EUR в 
сравнение с първоначалните бюджетни кредити. 

2. ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ 

Въз основа на разпоредбите на член 34 от новия Регламент (ЕО) № 1290/2005 
относно финансирането на Общата селскостопанска политика, сумите, 
получени от финансови корекции във връзка с решения, взети при уравняването 
по съответствие, възстановявания вследствие на нередности и налога в сектора 
на млякото и млечните продукти, се считат за целеви приходи за финансиране 
на разходите по линия на ЕФГЗ. При съставянето на бюджет 2007 бе направена 
предварителна оценка на тези приходи и тя бе взета предвид при одобряването 
от бюджетния орган на бюджетните кредити за 2007 г. По-специално: 

– приходите от налога в сектора на млякото и млечните продукти бяха 
оценени на 349,0 млн. EUR и бяха взети предвид като бяха намалени 
поисканите бюджетни кредити за сектора на млякото и млечните 
продукти, за който бюджетният орган отпусна 587,0 млн. EUR; 

– приходите от обратно изплащане на средства в резултат на уравняването 
по съответствие и на нередности бяха оценени съответно на 
568,0 млн. EUR и 70,0 млн. EUR. Общата сума от 638,0 млн. EUR бе взета 
предвид като бяха намалени поисканите бюджетни кредити за схемата за 
единно плащане, за която бюджетният орган отпусна 27 918,0 млн. EUR. 

В приложената таблица е представено усвояването по сметката за целевите 
приходи, по която в течение на бюджетната година е събрана сума от 
1 159,7 млн. EUR. По-специално: 

– от налога в сектора на млякото и млечните продукти са събрани 
приблизително 362,7 млн. EUR при предварителна оценка 349,0 млн. EUR,  

– обратно изплатените суми в резултат на уравняването по съответствие 
възлизат на приблизително 557,8 млн. EUR при предварителна оценка 
568,0 млн. EUR, а 

– приходите от нередности възлизат на приблизително 239,3 млн. EUR при 
предварителна оценка 70,0 млн. EUR. 
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Съгласно приложимите правила тези приходи могат да бъдат използвани, 
частично или изцяло, за покриване на разходите по линия на ЕФГЗ, ако 
бюджетните кредити, предоставени от бюджетния орган, не са достатъчни за 
финансиране на разходите, направени от държавите-членки. Ако тези приходи 
или част от тях не бъдат използвани, ще се осъществи автоматично прехвърляне 
за следващата бюджетна година. 

Като се има предвид неусвояването на бюджетните кредити за 2007 г., то цялата 
сума на тези целеви приходи, предназначени за ЕФГЗ, ще бъде прехвърлена в 
бюджета за 2008 г. и използвана за финансиране на очакваните бюджетни 
нужди през същата година. 

3. ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЗАХАРНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

Временните суми за преструктуриране в сектора на захарта се третират като 
целеви приходи за финансиране на помощта за преструктуриране на захарната 
промишленост и на други помощи, предвидени към фонда за преструктуриране. 
За пазарната 2006—2007 година тези суми са свързани с количествените квоти 
за захарта, изоглюкозата и инулиновия сироп, притежавани от операторите и те 
следва да бъдат събрани и изплатени от държавите-членки на фонда на 2 
вноски, сроковете за които са съответно 31 март и 30 ноември 2007 г. В края на 
март първото плащане от дължимите суми за преструктуриране, възлизащо на 
1 287,2 млн. EUR, е внесено от държавите-членки по сметката на целевите 
приходи. От друга страна в течение на бюджетната 2007 г. държавите-членки са 
изплатили 551,4 млн. EUR на заинтересованите страни за помощи за 
преструктурираната захарна промишленост, помощи за диверсификация, както 
и за помощи за захарните рафинерии. 

Тези плащания се финансират от гореспоменатата сметка за целеви приходи, а 
неизползваният излишък от 735,9 млн. EUR ще бъде прехвърлен за 2008 г., за 
да се покрият плащанията на помощи за преструктуриране и за други помощи, 
които се очаква да се направят през същата година. 

4. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2007 

Върху временното усвояване на бюджета оказват влияние редица фактори, 
които за най-съществените области могат да бъдат очертани като: 

4.1. Парични фактори 

При извършените разходи през гореспоменатия период се вземат предвид 
колебанията в обменния курс щатски долар/евро. За голяма част от 
възстановяванията при износ на селскостопански продукти и по-специално на 
захар и зърнени култури разходите са повлияни от тенденцията при този 
паритетен курс. 

В съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 бюджетът, приет от 
бюджетния орган, е съставен въз основа на средния паритетен курс за периода 
юли–септември 2006 г. от 1 EUR = 1,27 $. Необходимо е да се отбележи, че за 
периода от 1 август 2006 г. до 31 юли 2007 г. средният паритетен курс бе 



 

BG 5   BG 

приблизително 1 EUR = 1,31 $, т.е. с 3,1 % по-висок от използвания при 
съставянето на бюджет 2007 курс. 

4.2. Пазарни мерки (- 746,8 млн. EUR) 

При интервенциите на селскостопанските пазари има неусвояване на 
бюджетните кредити, което възлиза на – 746,8 млн. EUR. Най-значително 
неусвояване на бюджетни кредити се наблюдава при зърнените култури, 
възстановяванията за продукти, които не са включени в приложение I и 
плодовете и зеленчуците, докато най-значителното надхвърляне на бюджетните 
кредити е в сектора на захарта и захарната промишленост. 

(NB: В скоби е представено нивото на надхвърляне (+) или на неусвояване (-).) 

4.2.1. Зърнени култури (– 649,3 млн. EUR) 

На пазара за зърнени култури през тази година преобладаваха изключително 
благоприятни вътрешни и външни условия и това доведе до по-високи цени на 
вътрешните и световните пазари. Полученото в резултат на това неусвояване се 
дължи на:  

– значителните нетни печалби, реализирани за бюджета, тъй като покупките 
на зърнени култури за публичните складове бяха много ниски, докато 
големи количества зърнени култури бяха продадени от тях при високи 
цени, както и на 

– направените по-ниски разходи за възстановявания при износ на зърнени 
култури, тъй като през по-голямата част от бюджетната година бе 
определен процент на възстановяванията 0.  

4.2.2. Възстановявания за продукти, които не са включени в приложение 1 
(- 113,8 млн. EUR) 

В този сектор много благоприятните вътрешни и външни условия на пазарите 
за зърнени култури и млечни продукти също доведоха до общо намаление на 
процента на възстановяванията при износ и вследствие на това до по-ниски 
разходи за възстановявания при износ на преработени селскостопански 
продукти. На това се дължи и неусвояването на бюджетни кредити. 

4.2.3. Захар (+ 132,5 млн. EUR) 

Това надхвърляне на бюджетните кредити се дължи на увеличаването на 
разходите за възстановявания при износ, понесени от държавите-членки, тъй 
като количеството изнесена захар, както на свободния пазар, така и от 
публичните складове, бе много по-високо от прогнозите, заложени в бюджет 
2007. Тази ситуация отчасти се дължи на факта, че изтеглените количества 
захар в рамките на фонда за преструктуриране на захарната промишленост бяха 
много по-малки от очакваните. 

4.2.4. Плодове и зеленчуци (– 69,9 млн. EUR) 

Това неусвояване на бюджетните кредити се дължи предимно на по-ниските 
разходи, извършени от държавите-членки, в резултат на по-малкото количество 
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домати, за което бе получена помощ за преработка, както и на по-малкото 
захранване на организациите на производителите с оперативните средства в 
сравнение с прогнозите, заложени в бюджет 2007. 

4.2.5. Мляко и млечни продукти (+ 51,2 млн. EUR) 

Много благоприятните вътрешни и външни условия на пазарите на млечни 
продукти доведоха до по-ниски разходи на държавите-членки за 
възстановявания при износ на млечни продукти, за публично складиране на 
масло и за помощи за пускане на пазара на Общността на обезмаслено мляко. 

Това надхвърляне на бюджетните кредити обаче е от техническо естество. 
Започвайки от бюджет 2007, приходите от налога в сектора на млякото и 
млечните продукти, които по предварителни оценки са 349.0 млн. EUR, се 
третират отделно като приходи, предназначени за финансиране на ЕФГЗ. 
Бюджетните кредити за 2007 г., поискани и отпуснати от бюджетния орган за 
този сектор, не включват тези приходи и поради това са по-ниски с тяхната 
стойност. Това е причината за получилото се надхвърляне на бюджетните 
кредити. 

Ако бъдат взети предвид приходите от налога в сектора на млякото и млечните 
продукти, първоначално предвидени за финансиране на този сектор, за него би 
било отчетено неусвояване от – 297,8 млн. EUR. 

4.3. Преки помощи (+ 167,2 млн. EUR) 

Това надхвърляне се получава от по-високите разходи, понесени от държавите-
членки, както по отношение на схемата за единно плащане, така и за други 
преки помощи, в сравнение с бюджетните кредити, предвидени в бюджет 2007 
за тези мерки.  

Това надхвърляне на бюджетните кредити обаче е също от техническо естество. 
Започвайки от бюджет 2007, приходите от уравняването по съответствие и от 
нередности, които по предварителни оценки възлизат на 638,0 млн. EUR, се 
третират отделно като приходи, предназначени за финансиране на ЕФГЗ. 
Бюджетните кредити за 2007 година, поискани и отпуснати от бюджетния орган 
за този сектор, не включват тези приходи и поради това са по-ниски с тяхната 
стойност. Това е причината за получилото се надхвърляне на бюджетните 
кредити. 

Ако бъдат взети предвид приходите от финансови корекции при уравняването 
по съответствие и при възникване на нередности, които първоначално са 
предвидени за схемата за единно плащане, по главата за преки помощи за 
2007 г. би било отчетено неусвояване, възлизащо на – 470,8 млн. EUR. 

4.4. Одит на земеделските разходи 

4.4.1. Счетоводно уравняване на сметките от предходни години (+ 79,9 млн. EUR) 

Всички решения във връзка със счетоводното уравняване, които се очаква да 
бъдат осъществени до края на настоящата бюджетна година, са взети от 
Комисията. Нетната сума, получена обратно чрез корекциите, наложени от тези 
решения е приблизително - 74,7 милиона EUR. Тази сума в сравнение със 
сумата от -178,0 млн. EUR, която е предвидена в бюджета за 2007 г., доведе до 
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неусвояване на бюджетните кредити. Този недостатъчен размер на получените 
обратно средства трябва да бъде покрит и ще доведе до съответно увеличаване 
на разходите на ЕФГЗ. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Характерните за бюджет 2007 благоприятни вътрешни и външни пазарни 
условия доведоха до изключително високи цени, особено на пазара за зърнени 
култури и млечни продукти. Произтичащата от това ликвидация на запаси в 
публичните складове и по-ниските нива на възстановяванията при износ 
доведоха до спестявания по линия на разходите на ЕФГЗ. От друга страна 
завишените количества изнесена захар доведоха до повишаване на разходите за 
възстановявания при нейния износ. Тези фактори доведоха до непълно 
усвояване на бюджетните кредити за 2007 г. за пазарни мерки. Това 
неусвояване се компенсира отчасти от завишените разходи за преки помощи и 
покриване на очаквания по-нисък размер на изплатените обратно суми в 
резултат на процедурата по счетоводно уравняване. Нетният резултат за 2007 г. 
бе като цяло непълно усвояване на бюджетните кредити от приблизително  
 - 571,9 милиона EUR. Вследствие на това пълният размер на събраните 
приходи, които са предназначени за ЕФГЗ през 2007 г., възлизащ на 
1 159,7 млн. EUR ще бъде прехвърлен за 2008 г., както вече е предвидено в 
предложението за Писмо за изменения № 2 към предварителния 
проектобюджет за 2008 г. 

Предвид по-малките от предвидените разходи при бюджет 2007, Комисията 
предложи на бюджетния орган чрез представянето на коригиращ бюджет 
№ 7/2007 намаляване на първоначалните бюджетни кредити за ЕФГЗ с 
400,0 млн. EUR.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Първоначални Разходи Корекции, Прогнозни Общо Усвояване
бюджетни кредит към 15 декларация преки разходи %

Бюджет (*) октомври 07г. от 25.10.07 плащания от
(тавани, а Комисията (* ноември %
срокове) до 31.12.07г. до октомври

млн. EUR млн. EUR млн. EUR млн. EUR млн. EUR % % млн. EUR
(1) (2) (3) (4) (5)=(2)+(3)+(4) 6=(5)*100]/(1) (7)=(6)-100% (8)=(5)-(1)

Разходи (A)
05 01 АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТ 8,5 3,3 3,7 7,0 83,1% -16,9% -1,4

05 01 04 01, 05 01 04 06 и 05 01 04 07: мониторинг/превенция и пилотни проекти
Общо 05 01 Административни разходи в област на политиката земеделие и РСР 8,5 3,3 0,0 3,7 7,0 83,1% -16,9% -1,4

05 02 ИНТЕРВЕНЦИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПАЗАРИ
05 02 01 Зърнени култури 516,0 -133,3 -133,3 -25,8% -125,8% -649,3
05 02 02 Ориз -2,0 -0,7 -0,7 35,0% -65,0% 1,3
05 02 03 Възстановявания за продукти, невлизащи в приложение 1 299,0 185,2 185,2 61,9% -38,1% -113,8
05 02 04 Хранителни програми 278,0 249,2 249,2 89,6% -10,4% -28,8
05 02 05 Захар 323,0 455,5 455,5 141,0% 41,0% 132,5
05 02 06 Маслиново масло 50,0 64,4 64,4 128,8% 28,8% 14,4
05 02 07 Влакнодайни растения 22,0 20,0 20,0 91,1% -8,9% -2,0
05 02 08 Плодове и зеленчуци 1.319,8 1.249,9 1249,9 94,7% -5,3% -69,9
05 02 09 Продукти на лозаро-винарския сектор 1.487,0 1.453,1 0,0 1453,1 97,7% -2,3% -33,9
05 02 10 Насърчаване 45,3 48,8 2,6 51,4 113,5% 13,5% 6,1
05 02 11 Други растителни продукти/мерки 379,0 363,5 363,5 95,9% -4,1% -15,5
05 02 12 Мляко и млечни продукти (приходите се оценяват на 349 млн. EUR)*** 587,0 638,2 638,2 108,7% 8,7% 51,2
05 02 13 Говеждо и телешко месо 117,0 98,3 98,3 84,0% -16,0% -18,7
05 02 14 Овче и козе месо p.m. 0,0 0,0
05 02 15 Свинско месо, яйца и птиче месо, пчеларство и други животински продукти 194,1 173,8 173,8 89,5% -10,5% -20,3

Общо 0502 Интервенции на селскостопанските пазари (с изключение на 050216) 5.615,2 4.865,8 0,0 2,6 4.868,4 86,7% -13,3% -746,8
05 03 ПРЕКИ ПОМОЩИ
05 03 01 Преки помощи, отделени от производството (очаквани разходи: 638 млн. EUR)*** 30.196,0 30.369,1 30369,1 100,6% 0,6% 173,1
05 03 02 Други преки помощи 6.214,5 6.261,9 -1,2 6260,8 100,7% 0,7% 46,2
05 03 03 Допълнителни суми за помощи 468,0 434,0 434,0 92,7% -7,3% -34,0
05 03 04 Допълнителни преки помощи (неизплатени суми, дребни производители, агромонетарн 0,0 -18,1 -18,1 -100,0% -18,1

Общо 0503 Преки помощи 36.878,5 37.046,9 -1,2 0,0 37.045,8 100,5% 0,5% 167,2
ДРУГИ РАЗХОДИ

05 04 Развитие на селските райони (050401 и 05040302) p.m. -30,0 0,0 -30,0
05 07 ОДИТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО -172 -67,2 -23,5 -90,7 52,7% -47,3% 81,4

-178 -74,7 -23,5 -98,2 55,1% -44,9% 79,9

p.m. 1,6 1,6

6 5,9 5,9 98,3% -1,7% -0,1

05 08 (1) ПОЛИТИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ И КООРДИНИРАНЕ НА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „З 41,2 34,64 34,6 84,1% -15,9% -6,5
И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

11 02 (2) (4) ПАЗАРИ НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ 30,5 0,1 30,4 30,5 100,0% 0,0% 0,0
17 01 (1) (2) АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗДРАВЕОПАЗВ 1,3 0,6 0,6 43,8% -56,2% -0,7

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“
17010401, 17010404 и 17010405: Фитосанитарни мерки - Пилотно проучване - Безопасност на храните и фуражите

17 03 (1) (2) ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 13,5 0,0 13,5 13,5 100,0% 0,0% 0,0
17 03 02 Фонд на Общността за тютюн - преки плащания от ЕС

17 04 (1) (2) БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ЗДРАВЕ НА ЖИВОТНИТЕ И ХУМАННО ОТНОШЕ 295,0 233,83 26,2 260,0 88,1% -11,9% -35,0

Общо други разходи 209,5 171,9 -23,5 70,1 218,6 104,3% 4,3% 9,1
Общо разходи (с изключение на 05 02 16) 42.711,7 42.088,0 -24,6 76,4 42139,8 98,7% -1,3% -571,9

Приходи (Б)
6 7 0 1 Уравняване по съответствие на сметките от предходни години - ЕФГЗ (очаквани приход p.m. 557,8 557,8
6 7 0 2 Нередности - ЕФГЗ (очаквани приходи: 70 млн. EUR) p.m. 239,3 239,3
6 7 0 3 Допълнителен налог за производителите на мляко (очаквани приходи: 349 млн. EUR) p.m. 362,7 362,7

Общо приходи (с изключение на 6 8 0 1 и 6 8 0 2) p.m. 1159,7 1159,7

Фонд за преструктуриране на захарната промишленост
05 02 16Фонд за преструктуриране на захарната промишленост (очаквани приходи 757 млн. EU p.m. 551,4 551,4
6 8 0 1 Суми за временно преструктуриране - целеви приходи (очаквани приходи: 1259 млн. EU p.m. 1287,2 1287,2
6 8 0 2 Нередности относно фонда за временно преструктуриране – целеви приходи p.m. 0,0 0,0

Общо Фонд за преструктуриране на захарната промишленост p.m. 735,9 735,9
(*)Бюджетна година = 16.10.2005г. до 15.10.2007г., но преки разходи са възможни до 31.12.2007г. (1) Глава не само за ЕФГЗ
(**) При преките плащания се отнася за поетите задължения. (2) Глава извън дял 05, но включена в ЕФГЗ
(***) Включително възможно използване на целеви приходи: вж. бюджетните редове „Приходи“ (3) Използвани само за случаи, в които бенефециерите са държави-чле

(4) От които 15 млн. EUR са включени в глава 40 02

разходите и
Разлика между

бюджетните кредити

в милиони EUR

БЮДЖЕТНА ГОДИНА 2007

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ за усвояването към 15.10.2007г.
СПРЯМО ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ЕФГЗ

Счетоводно уравняване на сметки от предходни години (05070106 и 05070108)

(3) Уравняване по съответствие на сметки от предходни години (05070107 и 05070109)
Одит на селскостопанските разходи, други редове (05070101, 05070102, 05070105 и 
050702)

170401 до 170407 Ветеринарни въпроси, хуманно отношение към животните, 
обществено здраве, растителна защита, безопасност на храните и фуражите и други 

 


