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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 41 от него,

–

общия бюджет на Европейския съюз за 2013 финансова година, приет на
12 декември 2012 г.2,

–

проект на коригиращ бюджет № 1/20133, приет на 18 март 2013 г.,

С настоящото Европейската комисия представя на бюджетния орган проект на
коригиращ бюджет № 2 към бюджета за 2013 г.
ПРОМЕНИ В ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО
РАЗДЕЛИ
Промените в приходната и разходната част на бюджета по раздели са достъпни в EURLex (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.

1
2
3

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
ОВ L 66, 8.3.2013 г., стр. 1.
COM(2013) 156.
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1.

ВЪВЕДЕНИЕ

Проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 2 за 2013 г. включва следните елементи:
⎯ увеличение на прогнозата за другите приходи от глоби и санкции в размер на
290 млн. EUR;
⎯ увеличение на бюджетните кредити за плащания в размер на 11,2 млрд. EUR за
функции 1а, 1б, 2, 3а, 3б и 4 от многогодишната финансова рамка (МФР). Това
увеличение има за цел да се обезпечат непокритите нужди до края на годината, така че
задълженията, произтичащи от минали и текущи поети задължения, да могат да бъдат
изпълнени, финансовите санкции — избегнати, и бенефициерите да могат да получат
средствата, предвидени от договорените политики на ЕС, за които Парламентът и
Съветът разрешиха съответните бюджетни кредити за поети задължения в предходни
годишни бюджети. С исканите допълнителни бюджетни кредити за плащания ще се
намалят размерът на неизпълнените поети задължения („reste à liquider“, RAL) и рискът
от прехвърляне за 2014 г. на прекалено високи неплатени фактури.
В съответствие с член 41, параграф 2 от Финансовия регламент в искането за допълнителни
бюджетни кредити за плащания са отчетени възможностите за вътрешно преразпределение на
средствата и следователно е отразено нетното увеличение на плащанията, необходимо за
посрещане на нуждите към края на годината в бюджета за 2013 г. От своя страна, увеличението
на приходите от глоби и санкции ще намали ефекта на ПКБ № 2/2013 върху вноските на база
БНД на държавите членки.
Общият размер на поисканите бюджетни кредити за плащания е 11 225,2 млн. EUR, което
оставя неразпределен марж от 14,8 млн. EUR под тавана за плащанията за 2013 г. в
многогодишната финансова рамка, който марж се очаква да покрие известните искания в
процес на обработка за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС.
Исканите бюджетни кредити за плащания ще позволят всички правни задължения, останали
неизпълнени към края на 2012 г., както и задълженията, възникващи през 2013 г., да бъдат
покрити в бюджета за 2013 г. Така ще бъде избегнато пренасянето за 2014 г. на необичайно
високи нужди от плащания, които трябваше да бъдат посрещнати през 2013 финансова година.
Тъй като отмяната на поети задължения по правилото „N+3“ в рамките на кохезионната
политика приключва тази година, въз основа на опита си Комисията счита, че ще получи поголяма част от исканията за плащане прекалено късно през годината, за да бъдат извършени
плащанията. Тези искания ще бъдат изпълнени в началото на 2014 г.
Искането за 11 225,2 млн. EUR е изложено подробно по-долу. Благодарение на него равнището
на бюджетните кредити за плащания се доближава много до определения за 2013 г. таван за
плащанията в МФР. Това предложение означава, че по-късно през годината не могат да бъдат
предлагани допълнителни коригиращи бюджети, без да се налага изменение на МФР (за което
е необходимо единодушие в Съвета). Въз основа на настоящите и предвидимите обстоятелства
Комисията не възнамерява да иска допълнителни бюджетни кредити за плащания през 2013 г.
2.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Гласуваният бюджет за 2013 г. съдържа първоначална прогноза за приходите в размер на
100 млн. EUR от глоби и санкции в приходна глава 7 1 „Глоби“ на приходната част на
бюджета. Като се отчитат сумите, които са постъпили или се очаква да постъпят на този етап
от годината, се предлага да се увеличат първоначалните прогнози за приходите от глоби и
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санкции с 290 млн. EUR, от които 270 млн. EUR са от глоби (приходна статия 7 1 0) и
20 млн. EUR са от наказателни санкции, наложени на държава членка (приходна статия 7 1 2).
В съответствие с член 83 от Финансовия регламент Комисията записва сумите от глоби,
финансови санкции и други санкции веднага щом решенията за тяхното налагане вече не могат
да бъдат отменени от Съда на Европейския съюз. Това увеличение на приходите от глоби и
санкции ще намали в съответната степен ефекта на този проект на коригиращ бюджет върху
вноските на база БНД на държавите членки.
През април 2013 г. Комисията ще предложи следващо преразглеждане на приходната част на
бюджета, за да се отрази в бюджета евентуалният излишък в резултат на изпълнението на 2012
бюджетна година, който ще бъде вписан като приход в бюджета за 2013 г. в съответствие с
член 18 от Финансовия регламент.
3.
3.1

ОБЩ КОНТЕКСТ: НЕДОСТИГ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПЛАЩАНИЯ
Гласуван бюджет за 2013 г. ниско начално равнище на плащанията

В одобрения бюджет за 2013 г. равнището на бюджетните кредити за плащания бе определено
на 132,8 млрд. EUR, което е с 5 млрд. EUR под предложения от Комисията проектобюджет и с
2,9 млрд. EUR под окончателното равнище на плащанията в бюджета за 2012 г., създавайки
много затруднено положение по отношение на плащанията още от началото на 2013 г. и
недостиг на бюджетни кредити за плащания по-рано от миналата година. И това, при
положение че искането на Комисията за бюджетни кредити за плащания в проектобюджета за
2013 г. бе изготвено при презумпцията, че нуждите от плащания, свързани с 2012 финансова
година, ще бъдат изцяло изплатени през 2012 г., за да не се натрупват необичайно много
неплатени искания за плащане в края на годината. При все това разрешените допълнителни
бюджетни кредити за плащания в коригиращ бюджет № 6/2012, бяха намалени с 2,9 млрд. EUR
в сравнение с предложената от Комисията сума и не бяха на равнището на всички искания за
плащане, получени към този момент.
3.2

Декларации, придружаващи гласувания бюджет за 2013 г.

Когато се договаряха да намалят размера на бюджетните кредити за плащания за 2013 г. в
сравнение с проектобюджета на Комисията, Европейският парламент и Съветът, в съвместна
декларация с Комисията, подписана на 10 декември 2012 г., поискаха от „Комисията да
предприеме необходимите действия в съответствие с Договора, и по-специално да изиска
допълнителни бюджетни кредити за плащания в коригиращ бюджет, в случай че вписаните в
бюджета за 2013 г. бюджетни кредити са недостатъчни за покриване на разходите по
подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и заетост), подфункция 1б (Сближаване за
растеж и заетост), функция 2 (Опазване и управление на природните ресурси), функция 3
(Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие) и функция 4 (ЕС — фактор от световно
значение)“. От своя страна Светът и Европейският парламент се ангажираха да „заемат
позиция по представен проект за коригиращ бюджет във възможно най-кратък срок, за да се
избегне дефицит в бюджетните кредити за плащания“.
Освен това Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по съвместна декларация
относно нуждите от плащания за 2012 г., тъй като допълнителните бюджетни кредити за
плащания, разрешени в коригиращ бюджет № 6/2012, бяха намалени с 2,9 млрд. EUR в
сравнение с предложената от Комисията сума и не бяха на равнището на всички искания за
плащане, получени към този момент. В рамките на тази съвместна декларация Комисията се
ангажира да „представи на ранен етап през 2013 г. проект на коригиращ бюджет с
единственото предназначение да покрие преустановените искания за плащания за 2012 г. —
веднага щом преустановяването бъде оттеглено — както и другите неизпълнени правни
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задължения, без да се засяга правилното изпълнение на бюджета за 2013 г.“. Аналогично
Съветът и Европейският парламент поеха ангажимент да „заемат позиция по този проект на
коригиращ бюджет във възможно най-кратък срок с оглед да бъде покрит всякакъв евентуален
дефицит“.
В контекста на тези две декларации сега Комисията представя проект на коригиращ бюджет,
обхващащ нуждите от плащания за всички функции както по съображения за
последователност, така и по съображения за добро финансово управление, представящ на
бюджетния орган възможно най-рано през годината цялостен поглед върху актуализираните
нужди от плащания до края на годината и позволяващ на бюджета на Съюза да поеме в
разумни срокове финансовите си задължения към международните и местните органи, както и
към други крайни бенефициери.
3.3

Преглед на нуждите от плащания за 2013 г.

Комисията оцени внимателно нуждите за изпълнение на задълженията през 2013 г. На тази
база настоящият проект на коригиращ бюджет има за цел да се коригира равнището на
бюджетните кредити за плащания, налични по бюджетните редове, за да се преодолее
установеният недостиг на плащания. От гледна точка на разбивката на допълнителните
бюджетни кредити за плащания по функции на МФР за функция 1б се искат 9,0 млрд. EUR
(съответстващи на 80 % от общите допълнителни средства), а за покриване на нуждите по
другите разходни функции са нужни още 2,2 млрд. EUR (вж. таблицата по-долу).
Бюджетни кредити за плащания
по функции на МФР

Бюджет за
2013 г. (вкл.
ПКБ 1)

ПКБ 2

Дял в
ПКБ 2

В милиони EUR
Предложено увеличение
в сравнение с
Проектобю Бюджет за
джет за
2013 г. (вкл.
2013 г.
ПКБ 1)

1a Конкурентоспособност за растеж
и заетост

11 904,0

982,6

8,8 %

-5,0 %

8,3 %

1б Кохезия за растеж и заетост

47 348,4

9 001,1

80,2 %

15,1 %

19,0 %

на

57 487,0

608,5

5,4 %

0,3 %

1,1 %

3a Свобода, сигурност и правосъдие

917,7

128,4

1,1 %

12,8 %

14,0 %

3б Гражданство

639,1

15,2

0,1 %

-0,2 %

2,4 %

6 409,4

489,5

4,4 %

-5,1 %

7,6 %

2

Опазване и управление
природните ресурси

4

ЕС — фактор
значение

5

Администрация

6

Компенсации

от

световно

8 430,4
75,0
Общо

133 211,0

11 225,2

100,0 %

4,8 %

8,4 %

От които функции 1а, 2, 3а, 3б и 4

77 357,2

2 224,1

19,8 %

-0,9 %

2,9 %

Както се вижда от таблицата, при изключване на функция 1б искането за допълнителни
бюджетни кредити за плащания общо за другите функции остава леко под съответното
равнище на бюджетните кредити за плащания, поискани в проектобюджета за 2013 г. Това
показва, че Комисията внимателно е оценила повторно нуждите си от плащания. В конкретния
случай на функция 3а обаче оценката на нуждите към края на годината принуди Комисията да
поиска допълнителни бюджетни кредити за плащания в сравнение с проектобюджета за
2013 г., а именно за да вземе под внимание нарастващите нужди от междинни и окончателни
плащания по четирите фонда за солидарността и управлението на миграционните потоци.
Точките по-долу представят нетното отражение на актуализираните нужди от бюджетни
кредити за плащания към края на годината по функции от МФР.
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4.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ФУНКЦИИ ОТ ФИНАНСОВАТА РАМКА

4.1.

Функция 1а „Конкурентоспособност за растеж и заетост“

Равнището на бюджетните кредити за плащания в гласувания бюджет за 2013 г. за функция 1а
е със 177,5 млн. EUR под равнището на бюджетните кредити за плащания, разрешени в
окончателния бюджет за 2012 г., и с 1,7 млрд. EUR под искането на Комисията в
проектобюджета за 2013 г. При все това равнището на бюджетните кредити за поети
задължения за функция 1а в бюджета за 2013 г. нараства с 4,8 % в сравнение с бюджета за
2012 г. в съответствие с тенденцията от предходните години. Освен това усвояването на
бюджетните кредити за плащания през 2012 г. бе значително по-високо от това през
предходните години, което показва изпълнението на програмите на място. Тези факти,
съчетани с внимателен анализ на специфичните нужди на отделните бюджетни редове,
потвърждават нуждата от значително увеличение на бюджетните кредити за плащания за
2013 г.
Цялото искане за увеличение на бюджетните кредити за плащания по функция 1а възлиза на
982,6 млн. EUR, разбити, както следва:
Бюджетен
ред

Наименование

Плащания
(млн. EUR)

02 02 01

Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации — Програма за
предприемачество и иновации

60,000

02 02 15

Европейска програма за мониторинг на Земята (ГМОСС)

10,500

02 03 01

Функциониране и развитие на вътрешния пазар, по-специално в областта на
нотификацията, сертифицирането и отрасловото сближаване

0,650

02 03 04 01

Подкрепа за дейности по стандартизация, извършвани от CEN, Cenelec и ETSI

1,900

02 04 01 01

Изследвания в областта на космическото пространство

34,500

02 04 01 02

Изследвания в областта на сигурността

50,000

02 04 01 03

Изследвания, свързани с транспорта („Галилео“)

40,000

02 05 01

Европейски програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)

20,000

04 05 01

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

13,000

08 02 01

Сътрудничество — здравеопазване

08 03 01

Сътрудничество — храни, селско стопанство и рибарство и биотехнологии

65,000

08 05 01

Сътрудничество — енергетика

20,000

08 06 01

Сътрудничество — околна среда (включително изменение на климата)

40,000

08 08 01

Сътрудничество — социално-икономически и хуманитарни науки

12,495

08 10 01

Идеи

35,000

08 13 01

Капацитет — изследвания в полза на малките и средните предприятия (МСП)

20,000

08 14 01

Капацитет — региони на знанието

2,727

08 15 01

Капацитет — изследователски потенциал

0,805

08 16 01

Капацитет — науката в обществото

8,000

08 18 01

Капацитет — инструмент за финансиране с поделяне на риска (ИФПР)

0,751

08 21 01

Евратом — ядрено делене и радиационна защита

7,150

08 22 03 01

Приключване на Шестата рамкова програма на ЕО (2003—2006 г.)

7,804

09 03 01

Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации — Програма за подкрепа
на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии
(ППП ИКТ)

32,000

09 04 01 01

Подкрепа за сътрудничество в изследванията в областта на информационните и
комуникационните технологии (ИКТ — сътрудничество)

85,000

10 02 01

Неядрени дейности на Съвместния изследователски център (СИЦ)

200,000
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2,000

Бюджетен
ред

Наименование

Плащания
(млн. EUR)

10 03 01

Ядрени дейности на Съвместния изследователски център (СИЦ)

2,000

10 05 01

Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на отпадъци

4,000

12 04 01

Специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане
и одита

1,443

14 02 01

Осъществяване и развитие на вътрешния пазар

0,500

14 04 02

„Митници 2013“

9,000

14 05 03

„Фискалис 2013“

6,000

15 02 02

Еразмус Мундус

6,000

15 02 22

Програма „Обучение през целия живот“

15 07 77

Хора

45,000

26 03 01 01

Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации
(ISA)

10,000

29 02 03

Завършване на Статистическата програма на Съюза 2008—2012 г.

120,000

9,376
Общо

982,601

Рамкови програми в областта на научните изследвания: 678,2 млн. EUR
Искането за допълнителни бюджетни кредити за плащания за функция 1а е свързано предимно
с нуждите от плащания за научноизследователските рамкови програми, средствата за които
бяха силно намалени в гласувания бюджет за 2013 г. Прегледът на нуждите от плащания към
края на годината, извършен през март 2013 г., като цяло потвърди искането на Комисията в
проектобюджета за 2013 г., като бе взето под внимание и това, че реалното изпълнение през
2012 г. бе с 11 % над изпълнението през 2011 г. Ето защо се предлага да се увеличи размерът на
плащанията за редица научноизследователски бюджетни редове. Това ще позволи на
Комисията да посрещне нуждите си от междинни и окончателни плащания, както и от
плащания по предварително финансиране, за да спази сроковете за плащане, определени в
новия Финансов регламент, и по-специално срока за предоставяне на средства и срока за
плащане. Важно е Комисията да може да подпише навреме споразуменията за безвъзмездни
средства, предвидени за 2013 г., тъй като много заинтересовани страни (университети,
научноизследователски институции, МСП и индустрии) разчитат на подкрепа от ЕС, за да
проведат научноизследователските си проекти. Забавянето на подписването на тези
споразумения за безвъзмездни средства ще наруши вече сложния процес на планиране и
програмиране, което ще доведе до забавяне на наемането на учени, до затруднения, свързани с
невъзможността на учените да бъдат наети, и до нестабилност на консорциумите, и ще попречи
на постигането на приоритетните цели на ЕС.
Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации: 92,0 млн. EUR
Вследствие на силното намаление на средствата в гласувания бюджет за 2013 г. се очаква
бюджетните кредити за плащания по реда „Рамкова програма за конкурентоспособност и
иновации — Програма за предприемачество и иновации“ и реда „Рамкова програма за
конкурентоспособност и иновации — Програма за подкрепа на политиката в областта на
информационните и комуникационните технологии (ППП ИКТ)“ да бъдат изчерпани съответно
през юни и септември 2013 г. Исканите допълнителни бюджетни кредити ще позволят на
Комисията да посрещне нуждите си от плащания по предварително финансиране, свързани със
задълженията, поети през 2012 г., както и нуждите от междинни и окончателни плащания, при
съблюдаване на сроковете за плащане, определени в новия Финансов регламент, и поспециално срока за предоставяне на средства и срока за плащане. Що се отнася до дейностите в
областта на екоиновациите и предприемачеството, ако бюджетните кредити за плащания не
бъдат увеличени, до юни 2013 г. ще спрат междинните и окончателните плащания по
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изпълняваните договори и споразумения за безвъзмездни средства. Това на свой ред ще
навреди сериозно на бенефициерите, които в много случаи са европейски малки и средни
предприятия (МСП). По всички тези договори лихвите за забава ще се трупат, докато бъдат
осигурени допълнителни бюджетни кредити.
ГМОСС и „Галилео“: 30,5 млн. EUR
Двете основни европейски системи за спътникова навигация (ГМОСС и EGNOS-Галилео)
навлизат в оперативната си фаза и са необходими допълнителни бюджетни кредити за
плащания (в размер на 10,5 млн. EUR за ГМОСС и 20 млн. EUR за EGNOS-Галилео) за
плащанията по договорите, и по-специално за споразуменията с Европейската космическа
агенция (ЕКА), свързани със спътниците, ракетите носители, наземното оборудване и
функционирането. Без това увеличение на средствата ЕКА няма да получи договорената сума и
на изпълнителите ще бъде платено по-късно. Това ще доведе до забавяне на изпълнението на
програмите и до отлагане на началото на оперативната фаза в края на 2014 г., както и до
надхвърляне на разходите.
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ): 13,0 млн. EUR
В гласувания бюджет за 2013 г. по реда за ЕФПГ бе записана сума от 50 млн. EUR бюджетни
кредити за плащания. Вече обаче са представени на Комисията заявки за плащания по ЕФПГ,
надхвърлящи тази сума. За да бъдат покрити нуждите от плащания, свързани с тези заявки, се
иска увеличение на бюджетните кредити за плащания в размер на 13,0 млн. EUR.
„Учене през целия живот“ и „Еразмус Мундус“: 126,0 млн. EUR
В сравнение с проектобюджета в гласувания бюджет за 2013 г. увеличението на бюджетните
кредити за поети задължения за програмите „Учене през целия живот“ и „Еразмус Мундус“ се
комбинира с намаление на бюджетните кредити за плащания. Като се вземе под внимание
високото изпълнение на плащанията през последните години, се предлага плащанията за тези
програми да се изравнят с изпълнението за 2012 г., отчитайки увеличените поети задължения
за 2013 г. Поради това за програмата „Учене през целия живот“ се иска увеличение на
бюджетните кредити за плащания със 120,0 млн. EUR, а за програмата „Еразмус Мундус“ — с
6,0 млн. EUR. Без тези допълнителни бюджетни кредити Комисията няма да може да отпусне
оперативните бюджетни кредити на националните агенции. Вследствие на това те ще бъдат
силно затруднени с изпълнението на децентрализираните дейности.
Други програми и дейности: 42,9 млн. EUR
Прегледът на нуждите от плащания потвърди исканията за плащания в проектобюджета за
2013 г. за редица други програми по функция 1а, и по-специално в областта на финансовите
услуги, вътрешния пазар, митниците и данъчното облагане и статистиката. Миналото
изпълнение за тези програми е високо и се очаква бюджетните кредити за плащания за някои
програми да бъдат изчерпани рано през годината, което може на свой ред да доведе до
начисляване на лихви за забава.
4.2.

Функция 1б „Кохезия за растеж и заетост“

Цялото искане за увеличение на бюджетните кредити за плащания по функция 1б възлиза на
9 млрд. EUR, разбити, както следва:
Бюджетен
ред
04 02 01

Наименование
Приключване на Европейския социален фонд (ЕСФ) — цел 1 (2000—2006 г.)
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Плащания
(млн. EUR)
860,000

04 02 17

Европейски социален фонд (ЕСФ) — сближаване

1 620,000

04 02 19

Европейски социален фонд (ЕСФ) — регионална конкурентоспособност и
заетост

773,000

13 03 01

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — цел 1
(2000—2006 г.)

515,000

13 03 04

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — цел 2
(2000—2006 г.)

13 03 06

Приключване на Urban (2000—2006 г.)

13 03 16

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — конвергенция

13 03 18

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — регионална
конкурентоспособност и трудова заетост

833,000

13 03 19

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — европейско териториално
сътрудничество

182,000

13 04 01

Кохезионен фонд — приключване на предишни проекти (до 2007 г.)

250,000

13 04 02

Кохезионен фонд

86,000
0,150
1 797,000

2 085,000
Общо

9 001,150

Приключване на програмите за периода 2000—2006 г.: 1 711 млн. EUR
Що се отнася до приключването на програмите за предходния период 2000—2006 г.,
Комисията е готова да извърши окончателните плащания по много програми. При все това
съответните бюджетни кредити по различните съответни бюджетни редове или са изцяло
изчерпани, или скоро ще бъдат изчерпани. Комисията очаква да приключи повечето програми
по структурните фондове тази година. Ето защо бюджетните кредити за плащания в бюджета
за 2013 г. трябва да бъдат увеличени с 1,7 млрд. EUR, за да не се забави прекалено
приключването на програмите за периода 2000—2006 г. и за да не се натовари бюджетът за
2014 г. със заявки, свързани с това приключване. Тук не е взет предвид Кохезионният фонд, за
който през периода 2000—2006 г. се прилагаха различни правила.
Още в проект за коригиращ бюджет № 6/2012 Комисията посочи, че не достигат 1,4 млрд. EUR
за програмите по функция 1б, които можеха да бъдат приключени през 2012 г., от които
средства 0,3 млрд. EUR бяха в крайна сметка включени в извършения в края на годината
трансфер. Оставащата сума от 2012 г. от около 1,1 млрд. EUR трябваше да се включи в
бюджета за 2013 г.
Вследствие на това в началото на март 2013 г. бюджетните кредити за плащания по отделните
бюджетни редове за приключването на програмите за периода 2000—2006 г. по структурни
фондове и по цели бяха изчерпани (почти) изцяло в бюджета за 2013 г.: изпълнението беше
100 % за ЕСФ — цел 1 и за ЕФРР — цел 1, 97 % за Urban и 94 % за ЕФРР — цел 2.
При все това вече са готови за приключване нови програми по структурните фондове, за които
са нужни допълнителни 1 461 млн. EUR за покриване на нуждите от плащания, свързани с
неоспорените суми, получени след подробен анализ на документите за приключването.
Що се отнася до приключването на предходни проекти по Кохезионния фонд, към началото на
март 2013 г. бяха изчерпани 37 % от бюджетните кредити за плащания по този ред в бюджета
за 2013 г. Допълнителните 250 млн. EUR се искат за покриване на очакваните нужди от
плащания, свързани с приключването на проекти до края на годината.
Програми за периода 2007—2013 г.: 7 290 млн. EUR
Що се отнася до програмите за периода 2007—2013 г., получените преди края на миналата
година искания за плащане на стойност 16,2 млрд. EUR трябва да бъдат покрити с бюджетните
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кредити в бюджета за 2013 г. Съответно от сумата от 45,2 млрд. EUR в бюджета за 2013 г.,
предвидена за програмите за периода 2007—2013 г., за исканията за плащане, които ще бъдат
представени през 2013 г., остават едва 28,9 млрд. EUR.
През 2012 г. Комисията получи искания за плащане на стойност около 50,6 млрд. EUR.
Очаква се исканията за плащане, представени през 2013 г., да надвишат тези 50,6 млрд. EUR,
тъй като краят на правилото „N+3“ ще принуди държавите членки, които по-рано са се
ползвали от това правило, да представят в края на 2013 г. искания за плащане, обхващащи до
два годишни транша. Това ще продължи също тенденцията, която се наблюдава през
последните три години, през които исканията за плащане нарастват значително всяка
следваща година.
Прогнозите на държавите членки за 2013 г., изпратени през септември 2012 г. и намалени с
20 %, за да се вземе под внимание опитът от миналото с точността на прогнозите, сочат, че до
края на годината вероятно ще бъдат получени искания за плащане на стойност около
55 млрд. EUR. Както е обяснено по-горе, тази сума ще съвпада с оценката на нуждите,
извършена от Комисията.
При все това месечният профил на изпращане на исканията за плащане може да бъде
значително по-различен тази година, тъй като краят на правилото „N+3“ вероятно ще доведе до
увеличение на исканията за плащане, изпратени едва през последните дни на годината, тъй
като държавите членки ще се опитат да сведат до минимум риска от отмяна на поети
задължения. Такива късно изпратени искания не могат да бъдат обработени от Комисията
преди края на годината.
Като цяло, ако средствата не бъдат увеличени с необходимата сума, несъответствието между
бюджетните кредити за плащания, налични за 2013 г., и очакваните искания за плащане ще
доведе до натрупване на значителен обем неплатени искания за плащане към края на 2013 г.
Това ще натовари непосилно бюджета за 2014 г. и ще забави плащанията по изпратените от
държавите членки искания за плащане с много месеци в сравнение с нормативно установените
срокове.
Въз основа на описаните по-горе презумпции Комисията иска 7,3 млрд. EUR допълнителни
бюджетни кредити за плащания. Исканото увеличение на средствата включва сумата от
приблизително 1,4 млрд. EUR, посочена от Комисията при съставянето на проект на коригиращ
бюджет № 6/2012, за която прекъсванията или спиранията вече са отменени или скоро ще
бъдат отменени.
Пренесените от 2012 г. неплатени искания за плащане са свързани със значителна част от
бюджетните кредити в бюджета за 2013 г., варирайки от 24 % за Кохезионния фонд, 29 % за
ЕФРР — цел „Сближаване“, 36 % за ЕСФ — цел „Сближаване“, 60 % за ЕСФ — регионална
конкурентоспособност и 62 % за ЕФРР — Териториално сътрудничество до 90 % за ЕФРР —
Регионална конкурентоспособност. Исканите увеличения на средствата, възлизащи на общо
7 290 млн. EUR, са необходими за покриване на очакваните нужди от плащания без
прехвърляне на прекалено голям обем неплатени искания за плащане в 2014 г. Без тези
увеличения се очаква средствата по редовете да бъдат изцяло усвоени през първото
шестмесечие или най-късно в началото на есента на 2013 г.
4.3.

Функция 2 „Опазване и управление на природните ресурси“

Цялото искане за увеличение на бюджетните кредити за плащания по функция 2 възлиза на
608,5 млн. EUR, разбити, както следва:
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Бюджетен
ред

Наименование

Плащания
(млн. EUR)

05 04 02 01

Приключване на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на
земеделието, секция „Ориентиране“ — региони в обхвата на цел 1 (от 2000
до 2006 г.)

95,916

05 04 02 02

Приключване на специалната програма за мир и разбирателство в Северна
Ирландия и графствата по границата на Ирландия (от 2000 до 2006 г.)

2,189

05 04 05 01

Програми за развитие на селските райони

07 03 07

„LIFE+“ (Финансов инструмент за околната среда — 2007—2013 г.)

10,000

11 06 12

Европейски фонд за рибарство — цел „Сближаване“

33,995

11 06 13

Европейски фонд за рибарство (ЕФР) — извън цел „Сближаване“

460,000

6,390
Общо

608,490

05 04 02 01 ⎯ Приключване на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на
земеделието, секция „Ориентиране“ — региони в обхвата на цел 1 (от 2000 до 2006 г.)
(95,9 млн. EUR)
В този проект на коригиращ бюджет № 6/2012 Комисията посочи сума от около 110 млн. EUR,
необходима за приключването на старите програми, и по-конкретно в Португалия. Тъй като
това увеличение не бе одобрено през 2012 г. и тъй като по този бюджетен ред не са записани
бюджетни кредити за 2013 г., Комисията предлага увеличение на средствата с 95,9 млн. EUR.
Разликата с посочената миналата година сума ще бъде покрита с целеви приходи.
05 04 02 02 ⎯ Приключване на специалната програма за мир и разбирателство в Северна
Ирландия и графствата по границата на Ирландия (от 2000 до 2006 г.) (2,2 млн. EUR)
Увеличението на средствата е необходимо, за да се приключи тази програма.
05 04 05 01 — Програми за развитие на селските райони (460 млн. EUR)
Прогнозата за нуждите от плащания по този ред бе увеличена след последния анализ на
Комисията на изпълнението, свързано с програмите в областта на развитието на селските
райони.
Исканията за плащане за последното тримесечие на 2012 г. се покриват от бюджета за 2013 г. и
са на стойност 4,7 млрд. EUR. Това представлява около 37 % от бюджетните кредити, налични
в бюджета за 2013 г., и оставя само 7,8 млрд. EUR за остатъка от 2013 г., което несъмнено е
недостатъчна сума за покриване на нуждите в края на годината. Първата тримесечна
декларация за разходи и прогнозите на държавите членки до края на годината, изпратени през
януари 2013 г., сочат, че общият размер на нуждите от плащания възлиза на 14,7 млрд. EUR.
При все това, що се отнася до кохезионната политика, Комисията намали прогнозите на
държавите членки въз основа на опита от миналото. За първото и второто тримесечие бе
приложено намаление от приблизително 20 %, докато за третото тримесечие за оценка на
исканията за плащане бе използвана реалната декларирана сума през предходните години, тъй
като тази цифра е доста стабилна.
Предлага се увеличение на средствата за програмите за развитие на селските райони в размер
на 460 млн. EUR, като се вземат предвид гореупоменатата корекция на прогнозите на
държавите членки, плащанията в размер на 101 млн. EUR по неплатените искания за плащане
за 2012 г. и очакваните целеви приходи от около 200 млн. EUR. Без това увеличение част от
декларациите на държавите членки за третото тримесечие на 2013 г. ще останат неплатени,
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сроковете за плащане няма да бъдат спазени и плащанията, които трябва да бъдат извършени
през 2014 г., ще нараснат.
07 03 07 ⎯ „LIFE+“
(10,0 млн. EUR)

(Финансов

инструмент

за

околната

среда

—

2007—2013 г.)

Усвояването на бюджетните кредити за плащания за LIFE+ нарасна съществено през 2012 г.,
което показва, че програмата вече се изпълнява с нормален ритъм. Прегледът на нуждите от
плащания за 2013 г. потвърди нуждата от допълнителни бюджетни кредити за плащания в
сравнение с бюджета за 2012 г., за да бъдат обработени плащанията по втория транш
предварително финансиране и окончателните плащания, тъй като повече безвъзмездни
средства за дейност наближават края на своя срок на изпълнение (обикновено между 3 и
7 години).
11 06 12 — Европейски фонд за рибарство — цел „Сближаване“ (34,0 млн. EUR)
Нуждите от плащания са оценени повторно след последния анализ на изпълнението на
Комисията във връзка с Европейския фонд за рибарство. Тази оценка потвърди нуждите,
посочени в проектобюджета за 2013 г. Що се отнася до кохезионната политика, тези нужди се
подсилват от високо равнище на неплатените искания за плащане в края на 2012 г.
(представляващи 100 % от бюджетните кредити в бюджета за 2013 г.), които ще трябва да
бъдат покрити от бюджета за 2013 г. Без това увеличение част от исканията за плащане от
2013 г. ще останат неплатени, сроковете за плащане няма да бъдат спазени и натрупаните
неизвършени плащания, които трябва да бъдат извършени през 2014 г., ще нараснат.
11 06 13 — Европейски фонд за рибарство — извън цел „Сближаване“ (6,4 млн. EUR)
Нуждите от плащания са оценени повторно след последния анализ на изпълнението на
Комисията във връзка с Европейския фонд за рибарство. Тази оценка потвърди нуждите,
посочени в проектобюджета за 2013 г. Що се отнася до кохезионната политика, тези нужди се
подсилват от високо равнище на неплатените искания за плащане в края на 2012 г.
(представляващи 60 % от бюджетните кредити в бюджета за 2013 г.), които ще трябва да бъдат
покрити от бюджета за 2013 г. Без това увеличение част от исканията за плащане от 2013 г. ще
останат неплатени, сроковете за плащане няма да бъдат спазени и натрупаните неизвършени
плащания, които трябва да бъдат извършени през 2014 г., ще нараснат.
4.4.

Функция 3а „Свобода, сигурност и правосъдие“

Цялото искане за увеличение на бюджетните кредити за плащания по функция 3а възлиза на
128,35 млн. EUR, разбити, както следва:
Бюджетен
ред

Наименование

Плащания
(млн. EUR)

18 02 04

Шенгенска информационна система (ШИС II)

3,000

18 02 06

Фонд за външните граници

21,000

18 02 09

Европейски фонд за връщане

27,000

18 03 03

Европейски бежански фонд

30,000

18 03 05

Европейска миграционна мрежа

18 03 09

Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни

18 03 14 02

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището — вноска по дял 3

1,500

18 03 17

Пилотен проект — Осигуряване на възможност за презаселване на бежанци при
извънредни ситуации

0,650

18 05 08

Предотвратяване, подготвеност и управление на последиците от тероризма

2,000

1,000

14

28,500

Бюджетен
ред

Наименование

18 05 09

Предотвратяване и борба с престъпността

18 08 01

Prince — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

Плащания
(млн. EUR)
12,500
1,200
Общо

128,350

Солидарност и управление на миграционните потоци: 107,5 млн. EUR
Исканото увеличение на бюджетните кредити за плащания за четирите фонда в рамките на
солидарността и управлението на миграционните потоци (Фонда за външните граници,
Европейския фонд за връщане, Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни и
Европейския бежански фонд), както и за Европейската мрежа за миграцията обхваща
актуализираните нужди от междинни и окончателни плащания, които трябва да бъдат
извършени по безвъзмездните средства и договорите от 2011 и 2012 г., както и плащанията по
предварително финансиране по поканите от 2012 и 2013 г. Това е на фона на отлагането на
някои предварителни финансирания за 2012 г., което допълнително подсилва необходимостта
от увеличение на средствата за 2013 г. Исканите суми са изчислени въз основа на
презумпцията, че „шенгенската резерва“, понастоящем предвидена в бюджета за 2013 г., ще
бъде оттеглена и вследствие на това сумите в резерв ще бъдат предоставени.
Сигурност и гарантиране на свободите: 14,5 млн. EUR
Исканото увеличение на бюджетните кредити за плащания за реда „Предотвратяване,
подготвеност и управление на последиците от тероризма“ и реда „Предотвратяване и борба с
престъпността“ обхваща актуализираните нужди от междинни и окончателни плащания, които
трябва да бъдат извършени по безвъзмездните средства и договорите от 2011 и 2012 г., както и
плащанията по предварително финансиране по поканите от 2012 и 2013 г. Исканите суми са
изчислени въз основа на презумпцията, че „шенгенската резерва“ ще бъде оттеглена и
вследствие на това сумите в резерв ще бъдат предоставени.
Други програми и дейности: 6,35 млн. EUR
При прегледа на нуждите от плащания за 2013 г., също и с оглед на реалното изпълнение през
2012 г., бяха потвърдени исканията за плащания в проектобюджета за Шенгенската
информационна система (ШИС II) и Prince — Пространство на свобода, сигурност и
правосъдие. Що се отнася до ШИС II, исканата сума е изчислена въз основа на презумпцията,
че резервата, свързана с напредъка на програмата и делегирането на задачи на агенцията
eu.LISA, ще бъде оттеглена и следователно сумата в резерв ще бъде предоставена.
4.5.

Функция 3б „Гражданство“

Цялото искане за увеличение на бюджетните кредити за плащания по функция 3б възлиза на
15,15 млн. EUR, разбити, както следва:
Бюджетен
ред

Наименование

Плащания
(млн. EUR)

09 02 06

Подготвително действие — „Еразъм за журналисти“

0,150

15 04 44

Програма „Култура“ (2007—2013 г.)

3,500

15 04 66 01

МЕДИА 2007 — Програма за подкрепа на европейския аудио-визуален сектор

2,500

17 03 06

Действия на Съюза в областта на здравеопазването

9,000
Общо

15

15,150

Исканото увеличение на бюджетните кредити за плащания за функция 3б е свързано с
програмите за културата, медиите и здравеопазването. За програмите „Култура“ и „МЕДИА“
това се дължи предимно на липсата на бюджетни кредити за плащания през 2012 г., което
измести плащанията по предварително финансиране в 2013 г. Освен това за програмата
„МЕДИА“ окончателните доклади пристигат по-бързо от първоначално предвиденото, което
води до по-бързо изпълнение на проектите. Накрая, исканото увеличение на средствата за
програмата в областта на здравеопазването е свързано с високата степен на изпълнение през
2012 г., с което се доказва капацитетът на програмата за усвояване на средства.
4.6.

Функция 4 „ЕС — фактор от световно значение“

Цялото искане за увеличение на бюджетните кредити за плащания по функция 4 възлиза на
489,5 млн. EUR, разбити, както следва:
Бюджетен
ред

Наименование

Плащания
(млн. EUR)

04 06 01

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) — развитие на човешките
ресурси

35,500

13 05 02

Инструмент за предприсъединително подпомагане (ИПП) — компонент
„Регионално развитие“

127,000

13 05 03 02

Трансгранично сътрудничество (ТГС) и участие на страните кандидатки и
потенциални кандидатки в транснационалните и междурегионалните програми за
сътрудничество по структурните фондове — вноска от функция 4

7,000

19 04 01

Европейски инструмент за демокрация и човешки права (ЕИДЧП)

20,000

19 06 01 01

Ответна реакция и готовност при кризи (Инструмент за стабилност)

42,000

19 06 02 01

Действия в областта на смекчаване на риска и готовността във връзка с
химически, ядрени и биологични материали или агенти (Инструмент за
стабилност)

6,000

19 06 03

Трансрегионални действия в областта на организираната престъпност, трафика,
защитата на критични инфраструктурни обекти, заплахите за общественото
здраве и борбата с тероризма (Инструмент за стабилност)

5,000

19 08 01 01

Европейско съседство и партньорство (ЕСП) — финансово сътрудничество със
средиземноморските страни

10,000

19 08 01 02

Европейско съседство и партньорство (ЕСП) — финансова помощ за Палестина
и мирния процес и UNRWA

70,000

19 08 01 03

Европейско съседство и партньорство (ЕСП) — финансово сътрудничество с
Източна Европа

35,000

19 09 01

Сътрудничество с развиващите се страни в Латинска Америка

20,000

19 10 01 01

Сътрудничество с развиващите се страни в Азия

10,000

20 02 03

Помощи за търговията — многостранни инициативи

21 03 01

Недържавни участници в развитието

21 03 02

Местните власти в процеса на развитие

7,000

21 05 02

Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария

5,000

21 06 02

Отношения с Южна Африка

10,000

22 02 07 01

Регионални и хоризонтални програми

22,000

23 02 01

Хуманитарна помощ

43,000

23 02 02

Хранителна помощ

2,000
10,000

3,000
Общо

489,500

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП): 191,5 млн. EUR
Исканото увеличение на бюджетните кредити за плащания за програмите по ИПП (за развитие
на човешките ресурси, за регионално развитие, за трансгранично сътрудничество (ТГС) и за
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регионалните и хоризонталните програми) се дължи предимно на равнището на неплатените
искания за плащане, получени през 2012 г., и на актуализираните прогнози за исканията за
плащане, които ще бъдат получени през 2013 г., също и с цел избягване на риска от отмяна на
поети задължения по правилото „N+3“, на фона на големите намаления на бюджетните кредити
за плащания в гласувания бюджет в сравнение с проектобюджета. Исканите суми в този проект
на коригиращ бюджет са изчислени въз основа на презумпцията, че допълнителните бюджетни
кредити за плащания, поискани за програмите по ИПП (за развитие на селските райони и за
подпомагане на прехода и на институционалното изграждане) в ПКБ № 1/2013 (Хърватия), ще
бъдат одобрени.
Европейски инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП): 115 млн. EUR
Исканото увеличение на бюджетните кредити за плащания за ЕИСП (за средиземноморските
държави, Палестина и Източна Европа) се дължи предимно на големите намаления на
бюджетните кредити за плащания в гласувания бюджет за тези бюджетни редове в сравнение с
проектобюджета. В същото време бяха отпуснати допълнителни бюджетни кредити за поети
задължения в бюджета за 2011 г. и за 2012 г. в контекста на увеличението на средствата по тези
редове вследствие на прегледа на европейската политика за съседство и на писмо за внасяне на
корекции № 1/2012. През тези години бяха създадени по-специално програмата „Подкрепа за
партньорство, реформи и приобщаващ растеж“ (SPRING) и стимулиращите програми за
интеграция и сътрудничество в рамките на Източното партньорство (EaPIC). Нуждите от
бюджетни кредити за плащания бяха актуализирани през януари 2013 г. в рамките на
редовното докладване на седалищата и делегациите в края на годината. Настоящата оценка на
нуждите за годината се базира на най-консервативното искане на делегациите, а усвояването на
бюджетните кредити по редовете за съседството е 100 % за последните две години. Ако не
бъдат отпуснати допълнителни средства, върху някои видове плащания ще бъдат начислени
лихви. Ако бъдат забавени други видове плащания, като например големите плащания за
бюджетна подкрепа, по тях няма да бъдат начислени разходи, но ще пострадат крехките
икономики на партньорските държави и политическите ни отношения с тези държави.
Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР): 62,0 млн. EUR
Исканото увеличение на бюджетните кредити за плащания за ИСР (основно във връзка с
Латинска Америка, Азия и Южна Африка, както и с недържавните участници и местните
власти в процеса на развитие) се дължи предимно на липсата на бюджетни кредити за
плащания през 2012 г., която доведе до отлагане на плащания. Вследствие на това се очаква
бюджетните кредити за плащания за някои програми да бъдат изчерпани през третото
тримесечие на 2013 г. И накрая, исканото увеличение на бюджетните кредити за плащания за
глобалния фонд за здравеопазването се дължи предимно на факта, че плащанията за покриване
на средствата за този фонд трябва да съответстват на нивото на поетите задължения.
Инструмент за стабилност (ИзС): 53,0 млн. EUR
Увеличението на бюджетните кредити за плащания, искано за Инструмента за стабилност, се
дължи предимно на липсата на бюджетни кредити за плащания през 2012 г., която доведе до
отлагане на плащания в размер на 10 млн. EUR, съчетана с голямо намаление на бюджетните
кредити за плащания в гласувания бюджет за 2013 г. Искането за допълнителни бюджетни
кредити за плащания цели обезпечаване на съществуващите договорни задължения към
външните партньори, както и на високото равнище задължителни авансови плащания.
Европейски инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ): 20,0 млн. EUR
Увеличението на бюджетните кредити за плащания, искано за демокрацията и правата на
човека, се дължи предимно на липсата на бюджетни кредити за плащания през 2012 г., която
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доведе до отлагане на плащания. Вследствие на това усвояването на плащанията в началото на
март 2013 г. вече беше 40 % и съществува опасност бюджетните кредити за плащания за
програмата да бъдат изчерпани през третото тримесечие на 2013 г.
Хуманитарна помощ: 46,0 млн. EUR
Исканото увеличение на бюджетните кредити за плащания за хуманитарната помощ и
хранителната помощ се дължи предимно на факта, че плащанията в бюджета за 2013 г. са с
80 млн. EUR под поетите задължения, докато по исторически данни усвояването на
плащанията е близо 100 % от бюджетните кредити за поети задължения, както и на
увеличението на неизпълнените поети задължения в края на 2012 г. По тази причина 34 % от
бюджетните кредити за плащания в гласувания бюджет за 2013 г. вече бяха усвоени в началото
на март 2013 г. Освен това с влошаването на кризисните ситуации в Мали, Сахел, Сирия и
Африканския рог може да се наложи Резервът за спешна помощ да се използва отново през
2013 г.
Други програми и дейности: 2,0 млн. EUR
Исканото увеличение на бюджетните кредити за плащания за помощите за търговията се
дължи предимно на факта, че допълнителните плащания са необходими за посрещане на
съществуващите и бъдещите поети задължения в бюджета за 2013 г. на фона на голямото
намаление на плащанията в гласувания бюджет в сравнение с проектобюджета.
5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прегледът на нуждите от плащания в бюджета за 2013 г. показа голям недостиг на бюджетни
кредити за плащания в размер на 11,2 млрд. EUR. След този ПКБ № 2/2013 сумата от
14,8 млн. EUR, която остава под тавана за плащанията в многогодишната финансова рамка за
2013 г., се очаква да покрие нуждите от плащания във връзка с редица свързани заявления,
получени за фонд „Солидарност“ на ЕС. Скоро след като потвърди тяхната допустимост,
Комисията ще представи проект на коригиращ бюджет, свързан с предложението за
мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС.
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6.

ОБОБЩАВАЩА ТАБЛИЦА ПО ФУНКЦИИ ОТ ФИНАНСОВАТА РАМКА
Финансова рамка
Функция/подфункция

1. УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ
1a. Конкурентоспособност за растеж и заетост
Марж
1б. Кохезия за растеж и заетост
Марж
Общо
Марж4
2. ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ
От които разходи, свързани с пазара, и преки плащания
Общо
Марж
3. ГРАЖДАНСТВО, СВОБОДА, СИГУРНОСТ
И ПРАВОСЪДИЕ
3a. Свобода, сигурност и правосъдие
Марж
3б. Гражданство
Марж
Общо
Марж
4. ЕС — ФАКТОР ОТ СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ
Марж5
5. АДМИНИСТРАЦИЯ
Марж6
6. КОМПЕНСАЦИЯ
Марж
ОБЩО
Марж78

4
5
6

7

8

Преразгледана финансова рамка за
Бюджет за 2013 г. (вкл. ПКБ 1/2013)
2013 г.
БКПЗ
БКП
БКПЗ
БКП
15 670 000 000

ПКБ 2/2013
БКПЗ

БКП

16 168 150 291
1 849 709
54 958 049 037
15 950 963
71 126 199 328
17 800 672

11 904 027 361

982 600 734

47 348 394 736

9 001 150 000

59 252 422 097

9 983 750 734

48 583 000 000
61 310 000 000

43 956 548 610
60 159 241 416
1 150 758 584

43 934 188 711
57 487 002 491

608 490 470

1 703 000 000

1 440 827 200
262 172 800
738 364 000
7 636 000
2 179 191 200
269 808 800
9 583 118 711
275 996 289
8 430 690 740
750 309 260
75 000 000

917 683 652

128 350 000

639 099 615

15 150 000

1 556 783 267

143 500 000

6 409 414 260

489 500 000

54 974 000 000
70 644 000 000

746 000 000
2 449 000 000
9 595 000 000
9 095 000 000
75 000 000
153 168 000 000

144 285 000 000

151 553 441 395
2 464 673 605

8 430 365 740
75 000 000
133 210 987 855
11 240 012 145

11 225 241 204

Бюджет за 2013 г.
(вкл. ПКБ 1—2/2013)
БКПЗ
БКП
16 168 150 291
1 849 709
54 958 049 037
15 950 963
71 126 199 328
17 800 672

12 886 628 095

43 956 548 610
60 159 241 416
1 150 758 584

43 934 188 711
58 095 492 961

1 440 827 200
262 172 800
738 364 000
7 636 000
2 179 191 200
269 808 800
9 583 118 711
275 996 289
8 430 690 740
750 309 260
75 000 000

1 046 033 652

151 553 441 395
2 464 673 605

144 436 229 059
14 770 941

56 349 544 736
69 236 172 831

654 249 615
1 700 283 267
6 898 914 260
8 430 365 740
75 000 000

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) не е включен в изчисляването на маржа по функция 1a (500 млн. EUR).
Маржът за 2013 г. за функция 4 не отчита бюджетните кредити, свързани с Резерва за спешна помощ (264,1 млн. EUR).
За изчисляване на маржа под тавана за функция 5 е взета предвид бележка под линия 1 от финансовата рамка за 2007—2013 г. за сума от 86 млн. EUR за вноските
на персонала по пенсионната схема.
Общият марж за поетите задължение не отчита бюджетните кредити, свързани с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (500 млн. EUR), Резерва
за спешна помощ (264,1 млн. EUR) и вноските на персонала по пенсионната схема (86 млн. EUR).
Общият марж за плащанията не отчита бюджетните кредити, свързани с Резерва за спешна помощ (80 млн. EUR) и вноските на персонала по пенсионната схема (86 млн. EUR).
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