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”% СЕАСКИТЕ РАЙОНИ

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

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕК: .................................

КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕКе РД 50-27/05.04.2018 Г.

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.. представляван от Лозана Василева - ръководител на
Управляващия орган. съгласно заповед Ме РД 09-462/26.06.2015 г. на министъра на

земеделието и храните, изменена със заповед Ме РД 09-114/17.02.2017 г. на министъра на

земеделието и храните и заповед Ме РД 09-445/08.06.2О17 г. на министъра на земеделието,

храните и горите, наричан по - надолу „УО на ПРСР 2014-2020 г.”, от една страна

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНАИНИЦИАТИВНАГРУПАДОБРИЧКА“, със седалище и адрес

на управление с. Бранище, община Добричка, област Добрич, пк. 9361 ул. „Първа“ Мз 19А,

БУЛСТАТ 124701217, представлявано от Тошко Димов Петков - председател на

Управителния съвет, ЕГН 5706048006, наричан за краткост „МИГ”, от ДРУГа страна,

на основание чл. 10, ал. 1 и 2 от споразумение Мз РД 50-27/05.О4.2018 г., чл. 39, т. 1, 2 и 5 от

Наредба М 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. и

заявление М.» 19-19-2-02-15 от 29.05.2018 г., се сключи настоящото допълнително



споразумение за изменение на одобрената стратегия за Водено от общностите местно

развитие, както следва:
1. В раздел 5 „Описание на мерките, Мерки и дейности за всеки един от фондовете

поотделно, ПРСР (ЕЗФРСР)“, се правят следните изменения И допълнения:

1. В Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, на ред „Недопустими

йности и разходи“ текстът „чл. 6 ал. (1) от Наредба Не 9 на МЗХ“ се заменя с „чл. 21 от

ба Не 22“.

2. В Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански

а) на ред „Допустими разходи“, в т. 5 текстът „съгласно приложение М.» 8 на Наредба

Мз 20 от 27.10.2015 г.“ се заменя с „(Минимални стандарти за защита и хуманно отношение

към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане)“;

6) на ред „Недопустими дейности и разходи“ текстът „чл. 20 от Наредба Не 20 на

МЗХ“ се заменя с „чл. 21 от Наредба Не 22“;

в) на ред „Финансови параметри на проектите“ числото „391 000“ се заменя с

..200 000“.

3. В Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, на ред

„Финансови параметри на проектите“ числото „391 000“ се заменя с „200 000“.

4. В Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на

всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

а) на ред „Допустими разходи“ текстът „стойности, определени в чл. 29, ал. (2) от

аредба 12 от 25 юли 2016 г.“ се заменя със „следните стойности:

1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта: 1% от допустимите

ходи по т.1, буква „а“, т. 2 и 3;

2. за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта: 1% от допустимите

разходи по т. 1, буква „а“, т. 2 и 3;

3. разходи за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите на

строително-монтажни дейности, като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 5% от

Допустимитеразходи по т. 1, буква „а“;

4. разходите за строителен надзор, като част от разходите по т. 4 не могат да

надхвърлят 2% от допустимите разходи по т. 1, буква „а“;



5. разходите за авторски надзор, като част от разходите по т. 4 не могат да
0 се “,надхвърлят 16 от допустимите разходи по т. 1, буква „а . ,

6) на ред „Недопустими дейности и разходи“ текстът „чл. 5 от Наредба Мз 12 на

МЗХ“ се заменя с „чл. 21 от Наредба М.) 22“;

в) на ред .,Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест“ навсякъде

ДУМИТС „СПОРТНИ ПЛОЩЗДКИ“ се заменят С „площадки за игра" И ПОД таблицата се Добавя

..*забележка: под „Площадка за игра“ по смисъла на СВОМР се разбира обществено

открита ИЛИ закрита ПЛОЩ, предназначена за индивидуални ИЛИ групови игри, С

за целта устройства, настилка И съоръжения за игра В зависимост ОТ определената

ва група на ползвателите“.

5 В раздел „За всички подмерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

важат следните Общи положения“:

а) в т. 7 текстът „Промени в под-мерките от СВОМР са допустими при промяна в

Наредбите на съотносимите подмерки в ПРСР 2014-2020, в Наредба 22 на МЗХ или в

приложимите регламенти, или в случай, че при публикуването на Наредби по под-мерки, за

които към датата на приемане на СВОМР липсват такива (6.4 и 7.5), се констатира

съществено разминаване между водещата Наредба и разписаната в СОВМР под-мярка.

Промените, предизвикани от изменения на нормативната база, се отразяват в Стратегията за

ВОМР без допълнително решение от страна на Върховния орган на МИГ.

*Забележка: Съотносима под-мярка е под-мярка от ПРСР 2014-2020, за прилагането

на която има публикувана в Държавен вестник Наредба и номерата на която съвпадат с

последните две цифри на под-мярката в Стратегията.“ се заменя с:

„Промени в подмерките от СВОМР са Допустими при промяна в Наредба 22 на

6) т. 12 се изменя така:

„12. Авансово плащане за реализиране на проекти от Стратегията е допустимо при

условията на НаредбаМ 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ

за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по

чл. 96, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 48 от 2018

г.)“;

в) в т. 13 текстът „чл. 83 и 84 от Наредба 22/18.12.2015 г.“ се заменя с „Наредба М: 4

от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за



оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 96, т. 2 от Закона

за подпомагане на земеделските производители.“;

г) точка 17 се изменя така:

„17. За всички неуредени в тези правила и описание на подмерки в Стратегията

случаи се прилагат задължителните указания на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020,

разпоредбите на Наредба Ме 22/2015 г. и насоките за кандидатстване по всяка от подмерките

на,СВОМР, одобрени от УС на МИГ Добричка“.

ЗАМИГ:


