Приети решения на 16-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на
Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) 2007-2013 г.
Решение 1: КН приема протокола от 15-то заседание на КН на ОПРР 2007-2013 г.
Решение 2: КН дава мандат на Ръководителя на УО на ОПРР да одобри Годишния
доклад по ОПРР 2007-2013 г. за 2014 г. и да го изпрати към Европейската комисия.
Решение 3: КН дава мандат на Ръководителя на УО на ОПРР да отмени всички
предходни решения на КН във връзка с пренасочването на финансов ресурс към
Северната скоростна тангента.
Решение 4: КН дава мандат на Ръководителя на УО на ОПРР до достигане на
необходимия ресурс за финансиране на големия проект за изграждане на Северна
скоростна тангента към проекта да бъде пренасочван единствено освободеният ресурс
от наложени плоски финансови корекции и индивидуални финансови корекции,
съгласно Протоколно решение № 54 на Министерския съвет от 22.12.2014 г., с
изключение на индивидуална финансова корекция по нередност № ОПРР/15/РР/923,
която касае Корпоративна търговска банка.
Решение 5: КН дава мандат на Ръководителя на УО на ОПРР да наддоговори
финансовия ресурс по приоритетна ос 1 на ОПРР, в съответствие с РМС № 500/
23.08.2013 г., по отношение на списъка с резервни проекти, одобрен с решение от 15тото заседание на КН на ОПРР 2007-2013 – допълнителните обекти, одобрени по схема
„Зелена и достъпна градска среда“, предложението за интегриран градски транспорт на
гр. Стара Загора, предложението на Министерство на здравеопазване (МЗ) за
закупуване на допълнителна апаратура за лъчелечение и одобрените проекти по
схемата за социални жилища с допълнителни условия, както следва:
 По отношение на допълнителните обекти, одобрени по схема „Зелена и
достъпна градска среда“, предложението за интегриран градски транспорт
на гр. Стара Загора и предложението на МЗ за закупуване на допълнителна
апаратура за лъчелечение, към сключване на споразумения към договорите
за БФП да се пристъпи при следните условия:

 представяне на влезли в сила решения за избор на изпълнител или
сключени договори с избрани изпълнители;
 възможност дейностите по допълнителните обекти да бъдат изпълнени и
разплатени към изпълнителите до края на месец декември 2015 г.;
 В случай че разходи за дейности за изпълнение на резервните проекти не
са разплатени от бенефициента към изпълнителите в срок до 31.12.2015
г., бенефициентът се задължава да поеме като собствен принос
неразплатените разходи.
 В случай че към 31.12.2015 г. УО на ОПРР не може да осигури целият
финансов ресурс за финансиране на резервните проекти по сключените
споразумения към договорите за БФП, бенефициентът се задължава да
поеме като собствен принос неосигурени средствата за завършването на
проекта.
 По отношение на проектите за социални жилища, към сключване на
договори за БФП да се пристъпи след изпълнение на горепосочените
условия

и

при

осигуряване

на

финансиране

за

реализиране

на

съпътстващите „меки“ мерки, паралелно с изграждане на инфраструктурата
по проекта, което да осигури устойчивост по отношение целите и
резултатите по мярката за социални жилища.


КН дава мандат на Ръководителя на УО на ОПРР да допълни списъка с резервни
проекти по отношение на предложението на МЗ за закупуване на допълнително
оборудване на стойност 23,37 млн. лв. към съществуващите договори, сключени
между УО и МЗ. Към сключване на споразумения към договорите по отношение
на допълнителното оборудване да се пристъпи след реализиране на спестен
ресурс за финансиране на списъка с резервни проекти, одобрен на 15-то
заседание на КН и при изпълнение на горепосочените условия.

Решение 6: Регулярно освобождаващият се финансов ресурс по всички схеми за
БФП от анексиране, приключване и прекратяване на договори за БФП да бъде
пренасочван към списъка с резервни проекти като приоритетно се удовлетвори
списъка от 15-то заседание на КН, а след това предложението на МЗ от 16-то
заседание на КН и като се задържи:

 финансов ресурс в размер на 500 000 лв. по Операция 5.1 на приоритетна
ос 5 „Техническа помощ“ за текущи нужди на УО на ОПРР във връзка с
изпълнението на програмата;
 финансов ресурс в размер на 1 360 302,04 лв. по Операция 5.3 на
приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ с оглед анексиране на договор
BG161PO001-5.3.01-0068-C0001 с бенефициент Дирекция „Жилищна
политика“ на МРРБ;
 финансов ресурс в размер на 550 000 лв. по Операция 5.3 на приоритетна
ос 5 „Техническа помощ“ с оглед сключване на договора за БФП с
община Асеновград по схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за
следващия програмен период“.
Решение 7: КН дава мандат на Ръководителя на УО на ОПРР да направи промени в ОП
“Регионално развитие” 2007-2013 г. съгласно извършените реалокации и това да бъде
отразено в последната ревизия на програмата при подаването й към Европейската
комисия.

