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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 

Брюксел, 15.12.2009 
C(2009)9907 окончателен 

  

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

от 15.12.2009 година 

за изменение на Решение С(2008)7406 от 27.11.2008 г. относно съвместната 
оперативна програма „Черно море за 2007—2013 г.“ за трансграничното 

сътрудничество по Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) 
за 2007—2013 г., която да се финансира по статии 19 08 02 01 и 19 08 02 02 от общия 

бюджет на Европейския съюз 
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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

от 15.12.2009 година 

за изменение на Решение С(2008)7406 от 27.11.2008 г. относно съвместната 
оперативна програма „Черно море за 2007—2013 г.“ за трансграничното 
сътрудничество по Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) 
за 2007—2013 г., която да се финансира по статии 19 08 02 01 и 19 08 02 02 от общия 
бюджет на Европейския съюз 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

като взе предвид Договорите за Европейския съюз и за функционирането на 
Европейския съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета 
от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно установяване на 
Европейски инструмент за съседство и партньорство1, и по-специално дялове ІІІ и ІV и 
член 6, параграф 1, буква б), член 9 и член 12, параграф 3 от него, 

като има предвид, че: 

(1) На 27.11.2008 г. Комисията прие Решение С(2008)7406 за одобряване на 
финансовото предложение относно съвместната оперативна програма „Черно 
море за 2007—2013 г.“ за трансграничното сътрудничество по Европейски 
инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) за 2007—2013 г. при разчет за 
бюджет от 17 305 944 EUR с цел постигане на по-тесни регионални 
партньорства и сътрудничество, като допринесе за постигане по-голямо и по-
трайно икономическо и социално развитие на регионите от черноморския басейн 
в съответствие с регионалната политика на ЕС, която се прилага в района: 
инициативата „Черноморско взаимодействие“.  

(2) Предвид сериозния ангажимент на десетте държави участнички е уместно да се 
увеличи бюджета за програмата, за да се гарантира непрекъснатостта на 
дейностите до края на програмния период през 2013 г.  

(3) Затова е уместно да се измени съвместната оперативна програма „Черно море за 
2007—2013 г.“, както и Решение С(2008)7406 съответно. 

(4) Настоящото решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 
75 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно 
Финансовия регламент, приложим към общия бюджет2 (наричан по-нататък 
Финансовия регламент) и на член 90 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на 
Комисията от 23 декември 2002 г. за определяне на правилата за прилагане на 

                                                 
1 OВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1. 
2 OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. 
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Финансовия регламент, приложим към общия бюджет3(наричани по-нататък 
правилата за прилагане).  

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член единствен 

(1) Първа алинея от член 2 от Решение С(2008)7406 се заменя със следното: 

– „Максималният размер на финансовия принос на Европейския съюз за 
периода 2007—2013 г. е 18 305 944 EUR. Тази сума включва 9 652 948 EUR 
и 8 652 996 EUR съответно финансирани по бюджетни редове 19 08 02 01 и 
19 08 02 02 от общия бюджет. Максималният размер на финансовия принос 
на Европейския съюз за 2008 г. е определен на 2 378 974 EUR (т.е. 1 189 348 
EUR по бюджетен ред 19 08 02 01 и 1 189 626 EUR по бюджетен ред 19 08 
02 02).“ 

(2) Приложението към Решение С(2008)7406 се изменя, както е посочено в 
приложението към настоящото решение. 

Съставено в Брюксел на 15.12.2009 година. 

 За Комисията 
 Benita FERRERO-WALDNER 
 Член на Комисията 

                                                 
3 ОВ L 357, 31.12 2002 г., стр.1.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Раздел 5 (Примерен финансов план) 
на съвместната оперативна програма „Черно море за 2007—2013 г.“ 


