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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ Я*1:%2У:.Ь.&. 
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ № РД 50-190/29.11,2016 Г., ИЗМ. С 
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-190/10.07.2018 Г. 

ДнесД-С/!:'.к Д.:...^Ах(0..г., в гр. София, между: 

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.". 

и 

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.", представляван от Смилена 
Костова, и. д. главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност" и ръководител на Управляващия орган, съгласно заповед Ха РД 16-
785/17.05.2019 г. на министъра на икономиката, наричан по-долу „УО на ОПИК 2014-2020 
г.'\ 

и 

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 - 2020 г.'\ представляван от Зорница Русинова -
ръководител на Управляващия орган, съгласно заповед Хз РД-01-268/04.04.2018 г. на 
министъра на труда и социалната политика, наричан по-долу „УО на ОПРЧР 2014 - 2020 
г Л 

от една страна 

и 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И 
КРУМОВГРАД", със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, ул. „Девети 
септември" Хз 1, БУЛСТАТ 175876193, представлявано от Метин Бейсим Ибрям, ЕГН 
<ШШмЩ8&и Марийка Тенчева Христозова, ЕГН ЯШШШЛ заедно и поотделно, 
наричано за краткост „МИГ" от друга страна, 



на основание чл. 18. ал. 1. т. 5 от споразумение № РД 50-190/29.11.2016 г. се сключи 
настоящото допълнително споразумение за следното: 

I . В раздел 5 ..Описание на мерките" от одобрената стратегия за Водено от 
общностите местно развитие, в ..Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно"; 

• з част ПРСР (ЕЗФРСР), в мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземедедски дейности", 
в чодраздел ..Финансови параметри", ..Размер на финансовата помощ по мярката" се 
създава изречение трето: ..Интензитетът на подпомагане на проект за туристически 
Дейности не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи". 

I I . Всички останали клаузи от споразумението остават без изменение. 

' ~ у \ ^ III. Настоящото допълнително споразумение се прилага по отношение на приеми по 
мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземедедски дейности", които не са обявени към 
датата на влизането му в сила. 

Това допълнително споразумение е сключено в пет еднообразни екземпляра - два 
екземпляра за УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и по един за останалите страни по 
споразумението. 


