
„Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони -  Европа инвестира в
селските райони”

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №

КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ № РД 50-198/29.11.2016 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.

Днес, г., в гр. София, между:

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г., представляван от д-р Лозана Василева -  ръководител 
на Управляващия орган, съгласно заповед № РД 09-467/16.05.2019 г. на министъра на 
земеделието, храните и горите, наричан по-долу „УО на ПРСР 2014-2020 г.”,

и

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г., представляван от Смилена 
Костова, и.д. Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” и ръководител на Управляващия орган, съгласно заповед № РД 16- 
785/17.05.2019 г. на министъра на икономиката, наричан по-долу „УО на ОПИК 2014-2020 
г.’\

и

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 г. ”, представляван от Зорница Русинова -  заместник- 
министър на труда и социалната политика, в качеството на ръководител на управляващия 
орган, съгласно заповед № РД 01-362/17.05.2017 г., наричан по - надолу „УО на ОПРЧР 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 108566898, 
представлявано от Изет Изет Шабан, ЕГН наричано за краткост „МИГ”,



а основание чл. 18, ал. 1, т. 2 и 5 от споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016 г. и заявление № 19-19-2-01-19 от 
13.05.2019 г., се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

I. В раздел 5 „Описание на мерките“, в „Мерки и дейности за всеки един от фондовете 
поотделно“, в част ПРСР (ЕЗФРСР), мярка 8.6 „Подпомагане за инвестиции в технологии за 

г^десовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”, в 
'■^^дадраздел „Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите“, колона 2, 

оследен, числото „70“ се заменя със „75“.

íj jj ll. Всички останали клаузи на споразумението остават без изменение.

Това допълнително споразумение е сключено в пет еднообразни екземпляра -  два 
Екземпляра за УО на ПРСР 2014-2020 г. и по един за останалите страни от споразумението.
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РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗА МИГ:


