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

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ! jU/\ А 4 1......___ ..г.

КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ № РД 50-198/29Л 1.2016 Г И ДОПЪЛНИТЕЛНО 
СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-198/08.02.2018 Г.

Днес,...'.7.7. ;........ v  .....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 09-462/26.06.2015 г. на министъра на 
земеделието и храните, изменена със заповед № РД 09-114/17.02.2017 г. на министъра на 
земеделието и храните и заповед № РД 09-445/08.06.2017 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 Християн 
Султанов, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоСпособност” и ръководител на Управляващия орган, съгласно заповед № РД 16- 
1002/29.08.2018 г. на министъра на икономиката, наричан по-долу „УО на ОПИК 2014-2020

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 
представлявано от Изет Изет Шабан, ' , наричано за краткост „МИГ”,

на основание чл. 18, ал. 1, т. 2 от споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016 г. и заявления № 19-19-2-01- 
19/15.08.2018 г. и № 19-19-2-01-19/13.09.2018 г., се сключи настоящото допълнително 
споразумение за следното:

I. В раздел 5 „Описание на мерките“, в част ПРСР (ЕЗФРСР) се правят следните 
изменения и допълнения:

¿y/f 1. В мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”, в 
„Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите“, в таблицата 
на ред „Максимален брой точки“ чисдото „65“ се заменя с „90“.

% / /

2. В мярка 8.6 „Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в 
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”, „Допустими 
получатели -  условия“ се изменя така:
„1. Еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или 
Закона за кооперациите;
2. Получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес -  за физическите 
лица, и седалище и адрес на управление -  за едноличните търговци и юридическите 
лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на 
територията на действие па МИГ ;
3. Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/. Доказващ подобряване на 
дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно 
описани в представения БП.“.

3. В мярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, 
чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“, в 
„Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите“, в таблицата 
на ред „Максимален брой точки“ числото „80“ се заменя с „65“.

II. В раздел 5 „Описание на мерките“, в част ОПРЧР (ЕСФ) се правят следните
изменения и допълнения:

1. В мярка 001-3 „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, 
включително иновативни микро-, малки и средни предприятия”:

1.1. След заглавието на мярката се добавя текста „Мярката съответства на 
Инвестиционен приоритет (ИП) 3 на Приоритетна ос 1 от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“;



1.2. В „Допустими получатели/кандидати“ думите „Организации, предоставящи 
посреднически услуги на пазара на труда; работодатели“ се заличават.

2. В мярка 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”:

2.1. В „Описание на целите“ първо изречение се изменя така:
„Увеличаване броя на заетите лица над 54 г. с придобита и/или подобрена 
професионална квалификация и/или ключови компетентности“;

2.2. В „Допустими получатели/кандидати“ текста „организации предоставящи 
посреднически услуги на пазара на труда, общините, центрове за информация и 
професионално ориентиране“ се заличава.

III. В раздел 9 „Индикатори за мониторинг и оценка“, в 9.2 „Индикатори по мерки“ 
след таблицата „Индикатори по мярка 7.6“ се добавя таблица „Индикатори по мярка 8.6“:

Цел до 2020 Източник на
Вид Индикатор Брой Стойнос 

т лв.
информация

Изходен Брой и 
стойност на 
подадените 
проекти

4 245000 Регистър на 
подадените 
заявления за 
подкрепа

Брой и 
стойност на 
одобрените 
проекти

4 245000 База
данни МИГ

Брой и 
стойност 
финансирани 
проекти

4 245000 Регистър
на
договорите

Брой 
проекти 
на млади 
хора
(до 40 год.)

2 X Регистър на 
подадените 
заявления за 
подкрепа

Резултат Брой създадени 7 X База



работни места: 
по пол, възраст, 
уязвими 
малцинствени 
групи

данни за 
индикатори на 
мониторинг/ 
финални отчети

Брой проекти
въвели
иновации

i X База 
данни за 
индикатори на 
мониторинг/ фина 
лни отчети

IV. 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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