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На основание чл. 24, ал. 1 и 2, чл. 37, ал. 3 и чл. 42, ал. 3 от Закона за управление
на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и
във връзка с оценителен доклад от 23.05.2017 г. по Процедура BG14MFOP001-4.001,
одобрен на 05.06.2017 г. от Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Програмата
за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР)
между:
ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА - заместник-министър на земеделието, храните и
горите и Ръководител на УО на ПМДР, съгласно Заповед № РД 09-414 от 30 май
2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите, от една страна,
и
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ВИСОКИ
ЗАПАДНИ РОДОПИ БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ",
с адрес: гр. Доспат, ул. „Орфей" 12, ЕИК 176007831, представлявано от
Красимир Росенов Даскалов- председател на Управителния съвет, чрез Антим Даринов
Пържанов съгласно пълномощно № 1213/2017 наричано по-нататък за целите на този
договор „Бенефициент", от друга страна,
се сключи този договор за следното:
1.
Ръководителят на УО на ПМДР предоставя на Бенефициента
безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ПМДР за изпълнението на проект №
BG14MFOP001-4.001-0009, с наименование „Подготвителна помощ за разработване
на СВОМР на МИРТ „Високи Западни Родопи - Батак-Девин-Доспат" (наричан понататък проекта), а Бенефициентът приема БФП и се задължава да изпълни проекта,
съгласно заявеното във Формуляра за кандидатстване (ФК), при спазване на
изискванията и условията на Условията за кандидатстване по процедурата, правото на
Европейския съюз (ЕС) и националното законодателство.
2.
При изпълнението на проекта, Бенефициентът се задължава да спазва
условията на този договор и Условията за изпълнение на проекти по процедурата
наричани по - нататък „Условията за изпълнение".
3.
Проектът е на стойност 43 917.00 (четиридесет и три хиляди деветстотин
и седемнадесет) лева.
Безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер до 43 917.00
(четиридесет и три хиляди деветстотин и седемнадесет) лева, която представлява 100%
от общите допустими разходи за изпълнение на проекта.
4.
Размерът на БФП, който се предоставя на Бенефициента, е равен на
размера на верифицираните разходи за изпълнение на проекта, но не повече от размера
по т. 3.
5.
Основните дейности по проекта са, както следва:
съответните дейности по т. 13.1 от Условията за кандидатстване)

(посочват

се
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5.1.
популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие"
(ВОМР) и процеса на разработване на стратегия за ВОМР;
5.2.

обучение на местни лидери и заинтересовани страни;

5.3.

проучвания и анализи на територията;

5.4.
подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на
местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
5.5.

координация на изпълнението на подготвителните дейности.

6.

Индикаторите по проекта са, както следва:

6.1.

брой на изпълнените проекти за подготвително подпомагане;

6.2.

територия, покрита от МИРГ;

6.3.

население на територията, покрита от местното партньорство или МИРГ;

6.4.

брой на участниците, присъстващи на работни/информационни срещи;

6.5.

брой обучени лица;

6.6.

брой на населението, обхванато от информационните събития;

6.7.

брой населени места, обхванати от дейностите.

за изпълнение на проекта е
г., но не повече от максималния срок, предвиден в т. 18 от
Условията за кандидатстване. Срокът започва да тече от датата на подписване на
настоящия договор.
8. Конкретизация на условията за изпълнение на проекта (ако е приложимо) приложима по настоящия договор е само подточка 8.3.:
8.1. Плащането по заложените в проекта активи и дейности се извършва на база
на реално извършените от Бенефициента разходи, съгласно одобрените от ФК разходи,
след представяне от Бенефициента на искане за окончателно плащане и съпътстващите
го документи и след направени административни проверки и проверка на място (в
случаите, когато е приложимо) - не е приложима.
8.2.Окончателно плащане в размер на
, в срок до
не
е приложима.
8.3. Плащането по този договор се извършва в левове, по банков път, по
следната банкова сметка на Бенефициента:
„Сосиете Женерал Експресбанк" АД
ТТВВ BG 22
BG62TTBB94001527915431
9. Отчитането на проекта се извършва при спазване на изискванията и сроковете,
определени в Общите условия и Условията за изпълнение.
10. Плащането по този договор се извършва при условията, в размер и в срок,
посочени в Общите условия и Условията за изпълнение.
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11. Безвъзмездната финансова
държавна/минимална помощ.

помощ

по

т.

1

не

представлява

12. Измененията и/или допълненията на договора и проекта се извършват чрез
сключването на допълнителни споразумения към него, по инициатива на
Управляващия орган или на Бенефициента, при условията на чл. 39, an. 1 и ал. 2 от
ЗУСЕСИФ.
13. Договорът се прекратява при условията на чл. 39, ал. 3, 4 и 5 от ЗУСЕСИФ и
по реда на Общите условия.
14. При прекратяване на договора, Бенефициентът е длъжен да възстанови
изцяло получената по договора безвъзмездна финансова помощ.
15. За определянето на изпълнител за дейностите по доставки на стоки и/или
услуги, бенефициентът прилага реда по Закона за обществените поръчки.
16. Процедурата за избор на изпълнител не може да води до промяна в срока за
изпълнение на проекта по т. 7.
17. След приключване на процедурата по т. 1 от Условията за изпълнение,
бенефициентът подписва допълнително споразумение, в което се посочват избраните
изпълнители и окончателния размер на БФП.
18. Цялата кореспонденция, свързана с договора и проекта се осъществява чрез
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ
(ИСУН) при спазване на изискванията на ЗУСЕСИФ, на съответните нормативни
актове по прилагането му и на Условията за изпълнение.
19. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и срокът му
изтича 5 (пет) години след датата на окончателното плащане по проекта.
20. Следните документи представляват приложения към този договор и са
неразделна част от него:
20.1. Приложение № 1 - Формуляр за кандидатстване (по образец в ИСУН, на
електронен носител);
20.2. Приложение № 9 - Общи условия към финансираните по процедурата
административни договори за предоставяне на БФП (на електронен носител);
20.3. Условия за изпълнение на проекти по "Програма за морско дело и
рибарство" 2014-2020, Процедура за подбор на проекти BG14MFOPOO 1-4.001
„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР" (на електронен носител);
20.4. Декларация № 4 за липса на промяна в обстоятелствата от кандидата към
момента на подаване на формуляра за кандидатстване;
20.5.

Декларация № 5 за нередности;

20.6.

Нотариално заверено пълномощно с per. № 1213/2017 г. от 16.06.2017г.
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Този договор е подписан в три еднообразни екземпляра на български език, по
един за УО на ПМДР и ДФЗ-РА и един за Бенефициента.
1 договор Бенефициентът потвърждава, че е
С подписването на
Л
/ / V/ N &
ДУ/
,,
запознат със
съдържанието:»на договора и неговите приложения и с Условията за
изпълнение и ги приема.

За БЕНЕФИЦ

РЪКОВОДИТЕЛ НА
УО НА ПМДР:

л
j
Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛША

и

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И
ГОРИТЕ

Дата:

г.

КРАСИМИР ДАСКА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Дата:

г.

/с нотариално заверено пълномощно
е per. № 1213/2017 г. на името на
Антим Даринов Пържанов/
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