
„Европе! *кия земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в 
селските райони" 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОС ИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ № РД 50-190/29.11.2016 Г. 

Днес . . ^ Й ? # / л в Г : . . . г., в гр. София, между: 

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ ; А ПЕРИОДА 2014-2020 г., представляван от д-р Лозана Василева - ръководител 
на Управж ващия орган, съгласно заповед № РД 09-445/08.06.2017 г. на министъра на 
земеделиет , храните и горите, наричан по-долу „УО на ПРСР 2014-2020 г.", от една страна 

и 

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕ ЯТОСПОСОБНОСТ" ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г., представляван от Стефан 
Попов, и. д. главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкуренто тгособност" и ръководител на Управляващия орган, съгласно заповед № РД 16-
237/01.03.21 18 г. на министъра на икономиката, наричан по-долу „УО на ОПИК 2014-2020 

и 

УПРАВЛЯ ЗАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШК1 СТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 п", представляван от Зорница Русинова - ръководител 
на Управля -ащия орган, съгласно заповед № РД-01-268/04.04.2018 г. на министъра на труда и 
социалната толитика, наричан по-долу „УО на ОПРЧР 2014-2020 г.", 

и 

СДРУЖЕЬИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И 
КРУМОВГ РАД", със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, ул. „Девети 
септември" № 1, БУЛСТАТ 175876193, представлявано от Метин Бейсим Ибрям, ЕГН 



11= и Марийка Тенчева Христозова, ЕГН 
за краткос г „МИГ", 

'заедно и поотделно, наричано 

, - Л . д1 

на основал [е чл. 18, ал. 1, т. 1 и 5 от споразумение № РД 50-190/29.11.2016 г. и заявление № 
19-19-2-01-П/09.05.2017 г. се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение 
на одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие, както следва: 

II 
I . В :>аздел 5 „Описание на мерките", „Мерки и дейности за всеки един от фондовете 

поотделно', в част ПРСР (ЕЗФРСР) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства": 

а) Е част „Допустими разходи" думите „- съгласно чл. 32 на Наредба № 9 от 21.03.2015 
г. за припагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 
„Инвестшч и в материални активи" от ПРСР 2014 - 2020 г." се заличават; 

б) Е част „Критерии за избор на проекти", в критерий 10: 

аа) .гумите ,,/реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на 
Стратегия1:1А на МИГ/" се заличават; 

бб) :• първия подкритерий числото „5" се заменя с „10"; 

вв) гумите „Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите 
на Страте]: [ята на МИГ" се заменят с „Бизнес планът е реалистичен и изпълним, но не добре 
обоснован : 

гг) :лед таблицата се добавя "За проектни предложения, които са получили еднакъв 
средноари Е «етичен брой точки на етап „Техническа и финансова оценка" и има недостиг на 
средства, кшсирането ще се извърши по следния начин: Проектните предложения ще бъдат 
класирани съобразно получения брой точки по раздел 3 „Проектът създава нови работни 
места". В с лучай, че проектните предложения имат равен брой точки по посочения раздел, 
същите щ : бъдат класирани съобразно получения брой точки по раздел 2 „Дейностите по 
проекта са з областта на чувствителните сектори". В случай, че проектните предложения имат 

"""•.'.равен бро :. точки по посочените по-горе раздели, същите ще бъдат класирани съобразно 
получения брой точки по раздел 8 „Проектът включва дейности с позитивен принос към 

околната с|юда . 

2. 8 мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" 

: 
; а) Е част „Допустими разходи" думите „- съгласно чл. 30 на Наредба № 20/27.10.2015 г. 

за прилагше на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти" ре заличават; 

б) I част „Критерии за избор на проекти", в критерий 13: 

аа) [думите ,,/реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на 
Стратегия I а на МИГ/" се заличават; 

бб) з първия подкритерий числото „5" се заменя с „10"; 



вв) гумите „Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите 
на Страте] кята на МИГ" се заменят с „Бизнес планът е реалистичен и изпълним, но не добре 
обоснован ; 

гг) сйед таблицата се добавя "За проектни предложения, които са получили еднакъв 
средноари г: детичен брой точки на етап „Техническа и финансова оценка" и има недостиг на 
средства класирането ще се извърши по следния начин: Проектните предложения ще бъдат 
класирани : ъобразно получения брой точки по раздел 2 „Проекти, насърчаващи интеграцията 
на земедех с ките стопани". В случай, че проектните предложения имат равен брой точки и по 
този разд<я; същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по раздел 6 
„Проектът уьздава нови работни места". В случай, че проектните предложения имат равен 
брой точю [ по посочените по-горе раздели, същите ще бъдат класирани съобразно получения 
брой точк 1 по раздел 11 „Проектът включва дейности с позитивен принос към околната 
среда". 

3. В *ярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", в част „Критерии 
за избор н< проекти": 

а) в : ритерий 13: 

аа) , умите ,,/реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на 
Стратегия: .на МИГ/" се заличават; 

бб) Е първия подкритерий числото „5" се заменя с „10"; 

вв) гумите „Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите 
на Стратегията на МИГ" се заменят с „Бизнес планът е реалистичен и изпълним, но не добре 
обоснован'' 

б) с:ед таблицата се добавя "За проектни предложения, които са получили еднакъв 
средноари": ̂ етичен брой точки на етап „Техническа и финансова оценка" и има недостиг на 
средства к:асирането ще се извърши по следния начин: Проектните предложения ще бъдат 
класирани съобразно получения брой точки по раздел 6 „Проектът създава нови работни 
места". В с гучай, че проектните предложения имат равен брой точки и по този раздел, същите 
ще бъдат гсласирани съобразно получения брой точки по раздел 9 „Проектът включва 
дейности с тозитивен принос към околната среда". 

4. В мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно 
наследство% в част „Финансови параметри": 

а) I т. 1 след думите „публично лице" се поставя запетая и се добавят думите 
„читалище или юридическо лице с нестопанска цел" и накрая се добавя „съгласно „Анализ 
разходи-пс.йзи (финансов анализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор 
наДФЗ;" 

б) I т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „съгласно „Анализ разходи-ползи 
(финансов .нализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;" 



в) в :. 3 и 4 думите „и/или юридическо лице с нестопанска цел" се заличават. 

I I . Е с ички останали клаузи от споразумението остават без изменение. 

Тов;. допълнително споразумение е сключено в пет еднообразни екземпляра - по един 
за всяка ст] > !на по споразумението и два екземпляра за УО на ПРСР 2014-2020 г. 

РЪКОВО/ЛТЕЛ 
Н А У О Ш НРСР 
2014-2020 

РЪКОВОДИТЕЛ РЪКОВОДИТЕЛ 
НА УО НА ОПИК НА УО НА ОПРЧР 

2014-2020 Г. 

ЗА МИГ: 


