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СПОРАЗУМЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ 
ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

№ 

Днес./ л II г., в гр. София, между 

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ /ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г., представляван: от Васил Грудев - ръководител на 
Управляващия орган, съгласно заповед № РД 09-462/26.06.2015 г. на министъра на земеделието 
и храните, наричан до - надолу „УО на ПРСР 2014-2020 г.'\ от една страна 

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

на основание заповед № РД 09-641/31.08.2016 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. 
и чл. 38 от Наредба № 22 от 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. (обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г.), наричана по-долу „Наредба № 22", се сключи настоящото 
споразумение за следното: 

Чл. 1. (1) С настоящото споразумение се определят правата и задълженията на страните 
във връзка с изпълнение на СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

и 

L ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 



РАЗВИТИЕ НА „МИГ ЧИРПАН" на територията на община Чирпан по Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020), въз основа и при 
спазване на одобреното заявление и действащото национално и европейско право. 

(2) Стратегията по ал. 1 получава подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони чрез ПРСР 2014-2020 г. 

Чл. 2, Споразумението има за цел да регламентира отношенията, които възникват по 
повод изпълнението на стратегията за ВОМР, като способства всяка рт страните да изпълнява 
своите функции по възможно най-ефективния, ефикасен и правилен начин. 

II. ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

Ш > •r Чл. 3. (1) Предварително одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова 
Щ щ за проекти към стратегията за ВОМР е в размер на 2 933 700.00 (два милиона 

•етстотин тридесет и три хиляди и седемстотин) лева. 
(2) Условията и отношенията по предоставянето на финансовата помощ по мярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" се 
уреждат между МИГ, Държавен фонд „Земеделие" и получателите на помощта с отделни 
тристранни договори. 

(3) Безвъзмездната финансова помощ за проекти в изпълнение на стратегията за Водено 
от общностите местно развитие (ВОМР) се изплаща при условие, че са спазени условията и 
сроковете, предвидени в това споразумение, договора по ал. 2, одобреното заявление за 
предоставяне на финансова помощ по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 22 и приложимите актове от 
националното и европейското право. 

Чл. 4. (1) Споразумението влиза в сила от датата на подписването му от страните и 
изтича пет години след извършване на последното плащане по проект към стратегията за 
ВОМР. 

(2) Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегията за ВОМР е 
4 --посочен в чл. 66, ал. 2 от Наредба № 22. 

\\ 
(3) Изпълнението на стратегията за ВОМР приключва с извършването на последното 

/дзкщане по проект към стратегията за ВОМР. ч у ; / / 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Права и задължения на УО на ПРСР 2014-2020 г. 
Чл. 5. (1) Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г.: 
1. има право да осъществява постоянен контрол върху МИГ и върху изпълнението на 

стратегията за ВОМР, с цел оценка на напредъка в прилагането на стратегията и за 
съответствие със споразумението, като: 



а) извършва посещения на място с цел проверка изпълнението на дейностите от 
МИГ; 

б) проверява документацията, създадена във връзка с изпълнението на стратегията; 
в) изисква от МИГ документи, доклади, сведения и справки във връзка с 

изпълнението на стратегията; 
г) дава указания на МИГ във връзка с изпълнението на стратегията. 

(2) Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. има правата по ал.1 в срока по чл. 4, ал. 
1. . 

Чл. 6. Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. се задължава да публикува на 
интернет страницата си следните данни за МИГ: 

1. наименование на МИГ и седалище и адрес за кореспонденция; 
2. резюме на стратегията за ВОМР; 
3. територия на изпълнение на стратегията за ВОМР; 
4. размера на одобрената финансова помощ за стратегията за ВОМР. 

Чл. 7. (1) Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. се задължава да осигури 
, /конфиденциалност на получената информация от МИГ и да я. използва единствено за постигане 

целите на споразумението. 
(2) Управляващият орган има право да предоставя на Държавен фонд „Земеделие" 

стратегията за ВОМР и всички, представени от МИГ в хода на оценката на стратегията 
документи, както и всяка друга информация и документи от значение за изпълнението на 
настоящото споразумение. 

Права и задължения на МИГ 

Чл. 8. Местната инициативна група има право да: 
1. получава информация и съдействие от УО на ПРСР 2014-2020 г.; 
2. получава методическа помощ от УО на ПРСР 2014-2020 г.; 
3. участва в проверки и посещения на място на получатели на финансова помощ, 

организирани от УО на ПРСР 2014-2020 г. или от Държавен фонд „Земеделие"; 
4. получи финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегията за 

ВОМР при условията и по реда на Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия 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. (обн. ДВ, бр. 9 от 2016 г.). 

Ч® \ Чл. 9. (1) Местната инициативна група се задължава да:. 
v \ \ 1. изпълни одобрената стратегия за ВОМР в срока по това споразумение, в съответствие 

Ййцобреното заявление и одобрения бюджет на стратегията; 
•"У*У 2. предоставя на УО на ПРСР 2014-2020 г. необходимата информация и изискуемите 

^Ж<^ументи, свързани с изпълнението на стратегията. Ако срокът не е установен в нормативен 
''Mm, информацията и документите се предоставят в срок до 10 работни дни от получаването на 

уведомлението; 
3. осигури достъп до помещенията си и всички останали обекти и до документите, 

свързани с изпълнението на стратегията, на надлежно упълномощени представители на УО на 
ПРСР 2014-2020 г., Държавен фонд „Земеделие", Сметната палата, Европейската комисия, 
Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, дирекция АФКОС на 
Министерство на вътрешните работи, както и на всеки упълномощен външен одитор, за 
извършване на проверки; 

4. съхранява всички оригинални документи, свързани е изпълнението на стратегията в 
срок до 5 години от приключване на изпълнението й; 



5. осигури възможност на представителите на УО на ПРСР 2014-2020 г. да упражняват 
контрол след изплащането на финансовата помощ по проектите, с цел да се установи дали 
сроковете и условията за изпълнението на проектите се спазват; 

6. уведомява УО на ПРСР 2014-2020 г. незабавно след настъпването на обстоятелства от 
значение за изпълнението на настоящото споразумение: 

7. оказва необходимото съдействие на получателите на финансова помощ във връзка със 
законосъобразното и правилно изпълнение на проектите; 

8. заяви необходимостта от изменение на одобрената стратегия за ВОМР при спазване 
изискванията на Наредба № 22; 

9. спазва всички нормативни и договорни изисквания и утвърдени правила и процедури; 
10. осигури спазването на условията по това споразумение при реализирането на 

проектите от стратегията за ВОМР; 

11. извършва мониторинг на изпълнението на стратегията за ВОМР и на подкрепените 

(2) За изпълнение на стратегията за ВОМР, МИГ се задължава да: 
1. информира местната общност за дейностите по стратегията за местно развитие и 

оповестява публично информация за срещи, информационни събития, обучения и семинари; 
2. привлича местните заинтересовани общности и лица в дейности по изготвяне на 

проектни предложения; 
3. работи в тясно сътрудничество с кандидатите и получателите на финансова помощ; 
4. популяризира възможностите за кандидатстване и разработване на проектни 

5. информира потенциалните получатели за условията за кандидатстване и предстоящо 
набиране на заявления за кандидатстване; 

6. осъществява посещения на място на кандидати и получатели на финансова помощ от 
стратегията за ВОМР; 

7. съдейства на потенциалните получатели относно процеса на изготвяне на проекти, 
съгласно процедурите и правилата за обработка и оценяване на проектни предложения от 
стратегията за ВОМР. 

' Ч л . 10. (1) Всяка от страните по споразумението може да поиска неговата промяна. 
(2) Промяна се допуска при условията и по реда на чл. 39 - 44 от Наредба № 22. 
(3) Промяна в предварително одобрения максимален размер на безвъзмездната 

гсова помощ за проекти към стратегията за ВОМР по инициатива на УО на ПРСР 2014-
се извърша по условия и ред, определени в нормативен акт. 

Чл. 11. При изменение и/или допълнение на приложимото национално законодателство 
или на правото на Европейския съюз страните се задължават да изменят клаузите по 
настоящото споразумение в съответствие с тази промяна. 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл. 12. (1) Това споразумение се прекратява: 
1. след изтичане на предвидените в него срокове; 



2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма посредством 
допълнително споразумение; 

3. когато МИГ не отговаря на условията за допустимост, посочени в Наредба № 22 - с 
едностранно писмено уведомяване от УО на ПРСР 2014-2020 г.; 

4. при образуване на производство за обявяване в несъстоятелност или започване на 
производство по ликвидация на МИГ - с едностранно писмено уведомяване от страна на УО на 
ПРСР 2014-2020 г.; 

5. при невиновна невъзможност на всяка от страните да бъдат изпълнени посочените в 
него условия - с едностранно писмено уведомяване от страна на УО на ПРСР 2014-2020 г.; 

6. с едностранно писмено уведомяване От УО на ПРСР 2014-2020 г. въз основа на 
представени доказателства, когато УО на ПРСР 2014-2020 г. констатира извършена от МИГ 
нередност или измама при изпълнението на стратегията за ВОМР; 

ч 7. при отказ за финансиране от бюджета на ЕЗФРСР от страна на Европейската комисия 
\едностранно писмено уведомяване от УО на ПРСР 2014-2020 г. 
\<Д (2) Когато МИГ не изпълнява свои нормативни и/или договорни задължения за 

ьлнението на стратегията за ВОМР споразумението може да бъде прекратено с едностранно 
/«смено уведомяване от страна на УО на ПРСР 2014-2020 г. 

(3) Прекратяването на споразумението влиза в сила от датата на: 
1. узнаване на обстоятелството от УО на ПРСР 2014-2020 г. - в случаите по ал.1, т. 3 и 6 

и'ад, 2; 

2. влизане в сила на допълнителното споразумение - в случаите по an. 1, т. 2; 

3. откриване на производството - в случаите по ал. 1, т. 4; 

4. уведомяване на МИГ - в случаите по ал. 1, т. 5 и 7. 
(4) Прекратяването на споразумението не засяга правата на получателите на финансова 

помощ по стратегията, ако към момента на прекратяването му са сключили договор за 
предоставяне на финансова помощ, 

VII. ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 13. Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. не носи отговорност във връзка с 
искове или жалби от трети лица, вследствие на нарушение на нормативни изисквания от страна 
ia МИГ, свързани с изпълнението на стратегията за ВОМР. 

Чл. 14. Всеки спор относно действителността, тълкуването, прекратяването и 
изпълнението на това споразумение се урежда от страните по взаимно съгласие. При 
непостигане на съгласие спорът се отнася за разрешаване от компетентния съд. 

Чл. 15. При противоречие на текстове от стратегията за ВОМР с Наредба № 22 и 
приложимото национално или европейско право, се прилагат съответно разпоредбите на 
европейското и националното право и Наредба № 22. 

Чл. 16, Одобрената стратегия за ВОМР и представената от МИГ в хода на оценка на 
одобрената стратегия документация са неразделна част от настоящото споразумение. 



Чл. 17. Кореспонденцията, свързана с изпълнението на това споразумение се извършва 
по електронен път (когато е посочено) с електронен подпис, по факс или с писмо, изпратено на 
посочените адреси: 

1. Управляващ орган на ПРСР 2014-2020 г.: Министерство на земеделието и храните, 
дирекция "Развитие на селските райони", гр. София 1040, бул. „Христо Ботев" 55, факс: 981 75 
42; 

2. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Чирпан" - гр. Чирпан, 
област Стара Загора, пк 6200, пл. Съединение № 15, Общинска администрация, ет. 4, стая № 9 , 
Ьлефон 0416/9-20-22,0894415657; e-mail: migcMroan@abv.bg, vaex@abv.bg. 

-ч /.-ч/ Това споразумение е сключено в три еднообразни екземпляра - един за МИГ и два 
4 /екземпляра за УО на ПРСР 2014-2020 г. 

РЪКОВОДИТЕЛ НА 
УО НА ПРСР 2014=2. 

ЗА МИГ: 
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