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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

Настоящото решение се отнася до мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ 

на Европейския съюз (ФСЕС) в съответствие с Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета 

от 11 ноември 2002 г.
1
 (наричан по-долу „Регламентът“) в размер на 4 552 517 EUR за 

оказване на помощ на Гърция вследствие на наводненията и свлачищата, засегнали 

страната през 2019 г. Това мобилизиране на средства ще бъде финансирано изцяло, 

като се използват частично бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни 

кредити за плащания, които вече са вписани в бюджета за 2019 г. за покриване на 

авансови плащания, след приспадане на вече изплатения аванс в размер на 

455 252 EUR. Поради това не е необходим коригиращ бюджет.  

2. ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ 

Между 23 и 26 февруари 2019 г. изключително проливни валежи и силни бури удариха 

остров Крит, и по-специално неговата западна част. Причинените от тях наводнения и 

свлачища взеха жертви и се отразиха катастрофално върху инфраструктурата и 

икономическите дейности, по-специално пътищата и селското стопанство. 

(1) Гърция подаде заявление за отпускане на средства от ФСЕС на 15 май 2018 г., 

в рамките на срока от 12 седмици след регистрирането на първите щети. 

Заявлението беше подадено за категорията „регионално природно бедствие“ по 

член 2, параграф 3 от Регламента. 

(2) Бедствието е с природен характер, поради което попада в сферата на 

приложение на ФСЕС. 

(3) Гърция оцени преките щети на общо 182,1 милиона евро. Щетите, причинени 

на остров Крит, представляват 2,1 % от БВП на засегнатия регион Kriti на ниво 

NUTS 2 и следователно надвишават прага от 129,8 милиона евро, т.е. 1,5 % от 

регионалния БВП, предвиден в Регламента. 

(4) В заявлението си Гърция поиска авансово плащане съгласно предвиденото в 

член 4а от Регламента. На 19 юли 2019 г. Комисията прие Решение за 

изпълнение C(2019) 5514 за предоставяне на аванс от 10 % в размер на 

455 252 EUR от очакваната финансова помощ от ФСЕС, която впоследствие 

беше изплатена в пълен размер на Гърция. 

(5) В своето заявление гръцките органи описват подробно ситуацията след 

тежките климатични бедствия и усилията, положени за подпомагане на 

засегнатото население. Циклонът, който удари остров Крит на 23 февруари, е 

взел една жертва, която се е удавила във водния поток, и е причинил сериозни 

щети най-вече в областите Chania и Rethymnon, където е отчетено най-голямо 

общо количество на валежите. Най-големи щети са нанесени на общинската и 

областната пътна мрежа, включително Северната автомагистрала на остров 

Крит, върху насажденията и добитъка в селското стопанство, но и върху частни 

                                                 
1
 Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд 

„Солидарност“ на Европейския съюз (ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3), изменен с Регламент (ЕС) 

№ 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. (ОВ L 189, 27.6.2014 г., 

стр. 143). 
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домове. Засегнати са седем моста, като единият от тях се е срутил изцяло. 

Десетки свлачища и паднали дървета са блокирали пътищата и са прекъснали 

достъпа до цели области. Ерозията е навредила на дигите и е унищожила 

дренажни системи. Електроенергийната мрежа също е понесла щети. 

(6) Гърция оцени разходите за спешни и възстановителни действия, отговарящи на 

условията по член 3, параграф 2 от Регламента, на 173,9 милиона евро и 

представи разбивка по вид действие. Най-големият дял (над 145 милиона евро) 

се отнася до разходите за възстановяване на транспортната инфраструктура 

(пътища и мостове), следвани от разходите за операции по почистване в размер 

на 20 милиона евро. 

(7) Гръцките органи потвърдиха, че допустимите разходи нямат застрахователно 

покритие. 

(8) Засегнатият регион е „регион в преход“ по линия на европейските структурни и 

инвестиционни фондове (за периода 2014—2020 г.). В заявлението си гръцките 

органи не са уведомили Комисията за намерението си да пренасочат средства 

от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към 

мерки за възстановяване. 

(9) Гърция не е задействала механизма на ЕС за гражданска защита.  

(10) Що се отнася до прилагането на законодателството на Съюза относно 

предотвратяването и управлението на риска от бедствия, в момента не е в ход 

производство за установяване на нарушение. 

(11) В контекста на прилагането на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и 

управлението на риска от наводнения бяха приключени следните действия: 

предварителеният доклад за оценка на риска от наводнения (март 2012 г.), 

установяването на потенциалните зони с висок риск от наводнения в 14-те 

водни области на страната и актуализацията на предварителния доклад за 

оценка на риска от наводнения (ноември 2012 г.). Предварителната оценка на 

риска от наводнения за басейна на река Марица (Еврос) беше актуализирана 

(ноември 2014 г.). Беше допълнена информацията за рисковете от наводнения 

за 14-те водни камери на страната (март 2017 г.). Бяха определени плановете за 

управление на риска от наводнения на всички водни обекти в страната, 

включително плана за управление на риска от наводнения на речните басейни 

на остров Крит.  

2.5 Заключение 

Поради причините, изложени по-горе, бедствието, посочено в заявлението, подадено от 

Гърция, отговаря на условията, предвидени в Регламента за мобилизиране на средства 

от ФСЕС. 
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3. ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВАТА НА ФСЕС ЗА 2019 Г. 

В Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне 

на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020
2
 (наричан по-долу 

„Регламентът за МФР“), и по-специално в член 10 от него, се предвижда възможност за 

мобилизиране на средства от ФСЕС в рамките на годишен таван от 500 000 000 EUR 

(по цени от 2011 г.). В точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 

декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно 

бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто 

финансово управление
3
 са определени редът и условията за мобилизиране на средства 

от ФСЕС. 

Тъй като солидарността бе главното основание за създаването на ФСЕС, Комисията 

счита, че помощта следва да бъде прогресивна. Това означава, че според досегашната 

практика частта от щетите, надвишаваща прага за „големи природни бедствия“ за 

мобилизиране на средства от ФСЕС (т.е. 0,6 % от БНД или 3 милиарда евро по цени от 

2011 г., в зависимост от това коя е по-малката сума), следва да води до по-голям 

интензитет на помощта в сравнение с щетите до този праг. Процентът, прилаган в 

миналото при определянето на отпусканите за големи бедствия средства, е 2,5 % от 

общите преки щети под прага и 6 % от щетите над прага. Що се отнася до регионалните 

бедствия и бедствията, приети съгласно разпоредбата за съседна държава, ставката е 

2,5 %. 

Помощта не може да надвишава прогнозната обща стойност на допустимите действия. 

Методиката за изчисляване на помощта бе изложена в годишния доклад относно ФСЕС 

за периода 2002—2003 г. и бе приета от Съвета и от Европейския парламент. 

Въз основа на заявлението на Гърция изчислението на финансовия принос от ФСЕС, 

което се основава на оценка на причинените общи преки щети, е както следва: 

Държави 

членки 

Определяне 

на 

бедствието 

Общ размер 

на преките 

щети 

 

(в млн. евро) 

Праг за големи 

бедствия 

 

(в млн. евро) 

2,5 % от 

преките 

щети до 

прага  

(в евро) 

6 % от 

преките 

щети над 

прага 

(в евро) 

Общ размер 

на 

предложенат

а помощ 

 

(в евро) 

Изплатени 

аванси 

 

(в евро) 

ГЪРЦИЯ 

Регионално 

(член 2, 

параграф 3) 
182,1 1 086,1 4 552 517 - 4 552 517 

455 252 

 ОБЩО 4 552 517 455 252 

В съответствие с член 10, параграф 1 от Регламента за МФР общата налична сума за 

мобилизиране на средства от ФСЕС в началото на 2019 г. беше 851 082 072 EUR. Тя 

представлява сборът от средствата за 2019 г. в размер на 585 829 691 EUR и останалите 

средства за 2018 г. в размер на 265 252 381 EUR, които останаха неизразходени и бяха 

пренесени за 2019 г. 

Сумата, която може да бъде мобилизирана на този етап от 2019 г., е 557 530 278 EUR. 

Тя съответства на общата сума, налична за мобилизиране на средства от ФСЕС в 

началото на 2019 г. (851 082 072 EUR), минус средствата от предходното 

мобилизиране
4
 (293 551 794 EUR). В съответствие с член 10, параграф 1 от Регламента 

                                                 
2
 Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на 

многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884). 
3
 ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1. 

4
 Приети текстове P9_TA-PROV(2019)0013 и P9_TA-PROV(2019)0014. 
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за МФР до октомври 2019 г. трябва да останат 25 % от първоначалната сума от 

средствата за 2019 г. Тъй като обаче плащането на Гърция ще бъде извършено след 1 

октомври, тази разпоредба не е от значение за настоящия случай.  

 

Налична понастоящем сума от фонд „Солидарност“:   

Годишна сума за 2019 г.   585 829 691 EUR 

Плюс неизразходвана сума от средствата за 2018 г., пренесени за 2019 г. + 265 252 381 EUR 

Минус сумата, мобилизирана за Румъния, Италия и Австрия (КБ 3) - 293 551 794 EUR 

ОБЩО налични средства до декември 2019 г.  557 530 278 EUR 
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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел 

предоставяне на помощ на Гърция 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за 

създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
5
, и по-специално член 4, 

параграф 3 от него, 

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, 

сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление
6
, и по-

специално точка 11 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

като имат предвид, че: 

(1) Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фондът“) има за цел да се осигури 

възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на 

извънредни ситуации с цел да се покаже солидарност с населението на 

регионите, засегнати от природни бедствия. 

(2) Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета
7
 

максималната годишна сума, която Фондът не трябва да надхвърля, е 500 000 

000 EUR (по цени от 2011 г.). 

(3) На 15 май 2019 г. Гърция подаде заявление за мобилизиране на средства от 

Фонда след изключително проливни дъждове и силни бури, които удариха 

остров Крит между 23 и 26 февруари 2019 г. и предизвикаха наводнения и 

свлачища. 

(4) Заявлението на Гърция отговаря на условията за отпускане на средства от 

Фонда, определени в член 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002. 

(5) Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от Фонда, за да се 

предостави финансова помощ на Гърция. 

(6) С Решение (ЕС) 2019/277 на Европейския парламент и на Съвета
8
 от Фонда бяха 

мобилизирани средства за предоставяне на сумата от 50 000 000 EUR под 

формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за 

плащания, предназначени за извършване на авансови плащания за финансовата 

                                                 
5
 ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3. 

6
 ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1. 

7
 Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на 

многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884). 
8
 ОВ L 54, 22.2.2019 г., стр. 5. 
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2019 година. Тези бюджетни кредити са усвоени в много малка степен. 

Следователно съществува възможност цялата сума за настоящото мобилизиране 

на средства да бъде финансирана чрез преразпределяне на бюджетните кредити, 

налични за извършването на авансови плащания в общия бюджет на Съюза за 

финансовата 2019 година. 

(7) За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от Фонда, 

настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

За общия бюджет на Съюза за финансовата 2019 година фонд „Солидарност“ на 

Европейския съюз се мобилизира за предоставянето на сумата от 4 552 517 EUR на 

Гърция под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за 

плащания. 

 

Сумата, посочена в първа алинея, се финансира от бюджетните кредити, мобилизирани 

за извършването на авансови плащания в бюджета на Съюза за финансовата 2019 

година. Наличните бюджетни кредити за извършването на авансови плащания 

съответно се намаляват. 

Член 2 

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на 

Европейския съюз. 

То се прилага от … [датата на приемането му]. 

Съставено в Брюксел на  година. 

За Европейския парламент За Съвета 

                                                 
 Датата да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ. 
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