ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №

/

КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ № РД 50-198/29Л1.2016 Г., ИЗМ. И ДОП. С
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-198/08.02.2018 Г., ИЗМ. И ДОП. С
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-198/21.11.2018 г„ ИЗМ. с
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-198/19.08.2019 г., ИЗМ. с
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-198/07.10.2019 г., ИЗМ. с
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-198/15.10.2020 г.

Днес,

г., в гр. София, между:

УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014 - 2020 г., представляван от Георги Събев - ръководител на Управляващия
орган, съгласно заповед № РД 09-952/17.09.2021 г. на министъра на земеделието, храните и
горите, наричан по-долу „УО на ПРСР 2014-2020 г.”,
и
УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 - 2020 г.”, представляван от Цветан Спасов - ръководител
на Управляващия орган, съгласно заповед № РД-03-2/01.12.2020 г. на министъра на труда и
социалната политика, наричан по-долу „УО на ОПРЧР 2014 - 2020 г.”,
и
УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.“, представляван от Ивелина
Пенева, заместник-министър на икономиката и Ръководител на Управляващия орган,
съгласно заповед № РД-16-1347/27.09.2021 г. на министъра на икономиката, наричан подолу „УО на ОПИК 2014-2020 г.”
от една страна
и
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ“, със
седалище и адрес на управление гр. Ардино, ул. „София“ № 12, БУЛСТАТ/ЕИК 108566898,
представлявано от Изет Изет Шабан, ЕГН
, наричано за краткост „МИГ” от друга
страна,
на основание чл. 13 и чл. 18, ал. 1, т. 1 и 3, б. „б“ от споразумението, заповед № РД 09846/18.08.2021 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. и заявление № 19-19-2-0119/211.05.2021 г., се сключи настоящото споразумение за следното:
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I. В споразумението за изпълнение на СВОМР се правят следните изменения и
допълнения:
■

1. В чл. 4, ал. 1:
а) в основния текст думите „5 775 000,00 (пет милиона седемстотин седемдесет и
пет хиляди лева)“ се заменят с „6 574 000 (шест милиона петстотин седемдесет и четири
хиляди) лева“;
б) в т. 1 думите „2 925 000,00 (два милиона деветстотин двадесет и пет хиляди)“
се заменят с „3 724 000 (три милиона седемстотин двадесет и четири хиляди)“.
2. В чл. 5 се създава ал. 3:
„(3) Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите по програмата по чл. 4,
ал. 1, т. 1 е 30 юни 2025 г.“.
II. В одобрената стратегия за ВОМР се правят следните изменения:
1. В раздел 6 „Финансов план“:
а) в подраздел 6.1. „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и
по мерки“ таблицата се изменя така:
6. Финансов план:
6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:
Код на
мярката

Име на мярката

Общо за периода на
стратегията
Лева

%

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г.
(ЕЗФРСР)

3 724 000,00

56,65

4.1.

Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

355 730,20

5,42

4.2.

Инвестиции в преработващия
сектор/маркетинга/развитието

279 327,27

4,25

6.4.

Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на
неселскостопански дейности.

750 000,00

11,41

7.2.

Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
1 599 000,00
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия

24,32

7.5.

Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа
инфраструктура.

400 000,00

6,08

7.6.

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и на културното и природното наследство
на селата

49 269,80

0,75

8.6.

Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и
в преработката, мобилизирането и търговията на горски
продукти

190 672,73

2,90

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) №
1305/2013, но съответстващи на целите на регламента
(финансирани от ЕЗФРСР)
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Повишаване на атрактивността и просперитета на
територията на МИГ, чрез популяризиране на културноисторическото и природно наследство
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

100 000,00

1,52

900 000,00

13,69

200 000,00

3,04

001-1

Достъп до заетост и обучения

001-3

Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на
предприятия, включително иновативни микро-, малки и
средни предприятия

10 000,00

0,73

001-4

Подобряване на равния достъп до възможностите за учене
през целия живот за всички възрастови групи във формален,
неформален и неофициален вид, осъвременяване на
познанията, уменията и компетенциите на работната ръка,
както и насърчаване на гъвкави процеси на учене,
включително чрез професионална ориентация и валидиране
на придобитите компетенции

290 000,00

5,02

001-5

Приспособяване на работниците,
предприемачите към промените

200 000,00

3,04

002-3

Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна
цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни
и социални услуги от общ интерес

200 000,00

3,04

1 950000,00

29,66

001-1

650 000,00

9,89

002-1

1 300 000,00

19,77

6 574 000,00

100

1 068 310,00

22,29

предприятията

и

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА
ВОМР:
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
водено от общностите местно развит ие (25 на сто от

общите публични разходи от ЕЗФРСР,
разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4)

включващи
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б) в подраздел 6.2. „Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата
по програми и мерки“ числото „50,60“ се заменя с „56,65“, числото „800 000“ се заменя с
„1 599 000,00“ и числото „12,99“ се заменя с „11,41“.
2. В раздел 9 „Индикатори за мониторинг и оценка”:
а) в подраздел 9.1. „Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР,
включително брой създадени работни места, в таблицата “ навсякъде числото „5 775 000“ се
заменя с „6 574 000“ и числото „15 000“ се заменя с „24 000“;
б) в подраздел 9.2. „Индикатори по мерки“:
аа) в „Индикатори по мярка 4.1“ навсякъде в таблицата числото „325 500“ се заменя с
„355 730,20“;
бб) в „Индикатори по мярка 4.2“ навсякъде в таблицата числото „225 000“ се заменя
с „279 327,27“;
вв) в „Индикатори по мярка 7.2“ навсякъде в таблицата числото „800 000“ се заменя с
„1 599 000“ и числото „12 000“ се заменя с „24 000“;
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гг) в „Индикатори по мярка 7.6“ навсякъде в таблицата числото „80 000“ се заменя с
„49 269,80“;
дд) в „Индикатори по мярка 8.6“ навсякъде в таблицата числото „245 000“ се заменя
със „190 672,73“.
III. Всички останали клаузи от споразумението запазват действието си.

Това допълнително споразумение е сключено в пет еднообразни екземпляра - два
екземпляра за УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и по един за останалите страни по
споразумението.

РЪКОВОДИТЕЛ
НА УО НА ОПРЧР
2014-2020^
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