
РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

М А 

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

КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ № РД 50-155/21.10.2016 Г. 

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 09-445/08.06.2017 г. на министъра на 
земеделието, храните и горите, наричан по-надолу „УО на ПРСР 2014-2020 г.", от една страна 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЧИРПАН" със седалище и адрес на 
управление гр. Чирпан, пощенски код 5070, пл. Съединение № 15, Общинска администрация, 
ет. 4, стая № 9, БУЛСТАТ 175872167, представлявано от председателя на Управителния съвет 
Валентин Йорданов Ангелов, ЕГН 6203117560, наричано за краткост „МИГ", 

на основание чл. 10, ал. 1 и 2 от споразумение № РД 50-155/21.10.2016 г., чл. 39 от Наредба № 
22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., и 
заявление № 19-19-2-01-20/03.07.2018 г. се сключи настоящото допълнително споразумение 
за промяна на одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие, както следва: 

I. В т. 5 „Описание на мерките" се правят следните изменения и допълнения: 

1. В раздел „Условия и ред за изплащане на финансова помощ от ЕЗФРСР за 
осъществяване на проектите от стратегията за ВОМР" думите „в съответните наредби за 
прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г." се заменят с думите „и е в съответствие със 
законодателството за прилагане на ПРСР 2014-2020 г."; 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 

Днес, 1 Ш , М Ш , г., в гр. София, между: 

и 



2. В раздел „Изисквания при възлагане на дейности по проектите на получатели на 
финансова помощ от стратегиите за ВОМР" текстът в т. „В" „Когато получателят на 
финансова помощ не е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, за 
установяване на допустимостта и основателността на разходи, финансирани от ЕЗФРСР, 
включително и за разходите, извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на 
финансова помощ, се изисква сключване на предварителен или окончателен договор с 
избрания изпълнител/доставчик. Договорът съдържа описание на услугата/доставката, марка, 
модел, цена в левове или евро, срок и начин за доставка и описание на ДДС и се сключва при 
спазване на следните условия: 
1. за разходи, чиято стойност е повече от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС и за 
които към датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ не са 
определени референтни разходи по реда на ал. 4, получателят събира най-малко три 
съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на оферента, срок на 
валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента; 
2. за разходи, чиято стойност е по-малко от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, 
както и такива, за които към датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова 
помощ са определени референтни разходи по реда на ал. 4, получателят представя най-малко 
една оферта в оригинал, която съдържа фирмата на оферента, срок на валидност на офертата, 
дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента; 
3. оферентът по т. 1 и 2 трябва да отговаря на следните изисквания: 
а) когато е местно лице - да е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията 
или да е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а когато е 
чуждестранно лице - да е правосубектно съгласно националното си законодателство; 
б) оферент на строително-монтажни работи, местно или чуждестранно лице, трябва да е 
вписан в Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите и да притежава разрешение да извършва строежи и/или отделни видове 
строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 
на Закона за Камарата на строителите; 
в) оферент на посадъчен материал трябва да има разрешение за производство и заготовка на 
посевен и посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като търговец на посевен 
и посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал; 
г) оферент за създаване на трайни насаждения за дървесни видове за производство на 
биоенергия трябва да е регистриран в регистъра по Наредба № 1 от 2008 г. за реда и 
критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на 
дейности в горския фонд (ДВ, бр. 8 от 2009 г.); 
д) оферент може да бъде и Националната служба за съвети в земеделието, за която правилата 
се прилагат при съобразяване със статута. 
В случаите по т. А кандидатът/получателят изпраща запитване за оферта по образец, 
съгласно приложения в образците по съответната покана за прием. Когато ползвателят не е 
избрал офертата с най-ниска цена, направеният избор се обосновава писмено. 
Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, се 
съгласува от министъра на земеделието и храните и се публикува на електронната страница 
на ДФЗ - РА, не по-късно от датата за обявяване на първия прием по мярка от стратегия за 
ВОМР." 
се заменя с текста: „когато получателят на финансова помощ не е възложител по смисъла на 
Закона за обществени поръчки, се прилага Постановление № 160 на Министерския съвет от 
2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на 
договорите в процедурата за избор с публична покана от получателя на безвъзмездна 
финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове"; 



3. В подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства", в раздел „Обхват 
на мярката", т. 3 „Специални условия, свързани с обхвата на мярката", в т. „а" текстът 
„приложение № 1 на НАРЕДБА № 9 от 21 март 2015 г." се заменят с текста „приложение № I 
по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз, с изключение на тютюн, риба 
и аквакултури"; 

4. В подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура", в раздел „Критерии за оценка на проекти", колона „Критерии 
за избор", на ред 1 „Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности" се 
добавят под-критерии: „за население до 500 - 10 т." и „за население над 500 - 18 т."; 

5. В подмярка М 7 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и 
опазване на нематериалното културното и природното наследство на община Чирпан", в 
раздел „Интензитет на финансовата помощ" се правят следните изменения: 

а) В хипотезите за финансова помощ в размер 100% се добавя още една (трета) 
възможност със следния текст: „юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани 
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно 
„Анализ разходи-ползи (финансов анализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния 
директор на ДФЗ; 

б) текстът „70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 
разходи за проекта, когато кандидатът е частно лице и проектът е в обществена полза, 
„юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел."" се заменя с текста „70 на сто - когато получател е публично лице и 
проектът генерира приход съгласно представения „Анализ разходи - ползи (финансов 
анализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ. Финансовата 
помощ е в размер до: 

• до 60 на сто - когато получател е частно лице; 
• до 70 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза". 

В Хипотезите за финансова помощ в размер 70% се заличава текстът „Юридически лица 
с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел". 

II. Всички останали клаузи от споразумението остават без изменение. 

Това допълнително споразумение е сключено в три еднообразни екземпляра - по един 
за всяка страна по споразумението и два екземпляра за УО на ПРСР 2014-2020 г. 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРСР 2014- ЗА МИГ: 
2020 г. 


