
„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 50-137/21.10.2016 г., ИЗМ. С 
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-137/27.07.2018 г., ИЗМ. С 
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-137/08.07.2019 г.

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ 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.”, от една страна

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА - РОДОПИ“,
със седалище и адрес на управление област Пловдив, община Родопи, с. Брестовица, п.к. 
4224, пл. Съединение № 1, БУЛСТАТ 176036263, представлявано от председателя на 
Управителния съвет г-жа Румяна Иванова Самоковарева, ЕГН: 7105214399, наричано за 
краткост „МИГ” от друга страна,

на основание чл. 39, т. 5 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- 

' 42/02.10.2019 г. се сключи настоящото допълнително споразумение за промяна на одобрената 
стратегия за Воденото от общностите местно развитие, както следва:

I. В раздел 5 „Описание на мерките“, в подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за 
периода 2014 - 2020 г.“ се правят следните изменения:

1. В подраздел „Финансови параметри на проектите по подмярка 6.4. от СВОМР“:
а) в „Максимален размер на общите допустими разходи за един проект“ числото „200 

000“ се заменя със „100 000“;
б) в „Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти“ думите „75 %“ се 

заменят с „До 75 %“.
2. В подраздел „Критерии за оценка на проекти по подмярка 6.4. от СВОМР и тяхната 

тежест“:
а) в т. 3 „Опит на кандидата в дейността, за която кандидатства“ текстът „Кандидатът 

има повече от една приключена финансова година и оборот от дейност сходна с тази, за която

Днес,.................................. г„ в гр. София, между:

и



кандидатства“ се заменя с „Кандидатът има една или повече от една приключена финансова 
година и оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства“;

б) точка 6 се изменя така:

6. Проектът е на кандидат:
физическо лице, ЕТ или ЮЛ (ЕООД или ООД), при което 
минимум 50% от дяловете са собственост 
на жена на възраст между 18 и 40 г. включително. 5

Максимален брой*точки по критерий 6: 5

II. Всички останали клаузи от споразумението остават без изменение.

Това допълнително споразумение е сключено в три еднообразни екземпляра -  един за 
сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” и два екземпляра за Министерство 
на земеделието, храните и горите.

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО ЗА
НА ПРСР 2014г2020 г.


