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Решение на Общо събрание
Взема решение за размера на встъпителния членски внос: за физически лица - 50,00лв., за юридически лица - 200.00лв.
Да се регистрира Сдружение "Местна инициативна група Харманли" с обществено полезна дейност
Избира за членове на УС: Христо Братанов, Красимира Тонева, Никола Зайчев, Цветомир Вълчев
Приема се следният дневен ред: 1. Кратък доклад за работата на УС; 2. Промяна в седалището и адреса на управление на МИГ Харманли; 3. Промяна
в състава и броя на членовете на УС; 4. Разни
Приема доклада на УС.
Седалището и адреса на управление да бъде променен: гр. Харманли, бул. България №4, ет.3
Събранието да продължи в понеделник на 09.01.2011г. От 17,00 часа.
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Избира за председател на ОС - Йордан Малинов; протоколист на ОС - Диана Радева
Трета точка от дневния ред да бъде Доклад за работата на МИГ Харманли за периода от 23.01.2012 до 15.3.2012г.
Четвърта точка от дневния ред да бъде - Избор на трима членове от ОС за участие в Комисиите за избор на проекти до края на 2012г., като
наблюдатели, без право на глас.
Приема към първа точка от дневния ред да се добави промяна в броя на членовете на Управителния съвет от 5 на 7 члена; да бъде освободен сега
действащия Управителен съвет и да бъде избран нов.
Променя седалището и адреса на управление на „МИГ Харманли” на ул. „Петко Каравелов” №.2.
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Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Учредителен членски внос за всяко
физическо и юридическо лице или гражданско дружество (има издаден БУЛСТАТ) e в размер на 50,00 лева, вносим при учредяване на сдружението,
респ. при приемането на нов член от Общото събрание. Месечен членски внос е в размер на 10,00 лева за физически и юридически лица или
граждански дружества (имат издаден БУЛСТАТ), вносим до 10 число на месеца, следващ тримесечието за което се отнася.
Общото събрание приема броя на членовете на Управителния съвет да бъде променен от 5 на 7 члена.
Общото събрание приема освобождаването на Управителния съвет.
Приема се явно гласуване като всеки има право да гласува за всеки.
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Избира членове на Управителния съвет да бъдат:
1. Димчо Колев Налбантов, гр.Харманли ул.”Иван Вазов” № 28
2. Величко Иванов Сянков, гр.Харманли ул.”Сергей Румянцев” № 8
3. Наталия Петрова Пачеманова, гр.Харманли ул.”19-ти февруари” № 1
4. Община Харманли с БУЛСТАТ 000903939 – представлявана от Минка Стоянова Стоянова, гр.Харманли, кв.”Тракия” № 14 вх.В ет.7 ап.55
5. Джемил Ахмедов Читов, гр.Харманли ул. ”Страцин” № 23
6. Володий Димитров Костадинов, гр.Харманли ул.”Петко Каравелов” № 32
7. Антон Иванов Моллов, гр.Харманли, ул.”П.П.Славейкови” № 21
Приема бюджета на „МИГ Харманли” за 2012г.
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Избира за председател на ОС - Красимира Тонева; протоколист на ОС Мария Киркова
Освобождава Никола Зайчев, като член на УС
Приема като член на УС Минка Стоянова - зам. кмет, като представител на Община Харманли.
Задължава се УС да свика следващо Общо събрание за промяна в устава и прием на нови членове в периода 04.02.2012 - 25.2.2012г.
Избира за председател на ОС - Красимира Тонева; протоколист на ОС - Диана Радева
Приема Годишен доклад за дейността на "МИГ Харманли" за 2011г.
Приема Годишен доклад за изпълнение на СМР за 2011г.
Приема 28 нови членове, отказва се членство на 3 лица.
Приема Бюджет за 2012г.
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Приема Доклад за работата на сдружение „МИГ Харманли” за периода 23.01.2012г. – 15.03.2012г.
Приема избора на Стефка Здравкова Стефанова - избрана за член на първата комисия, Йорданка Трендафилова Христова – член на втората комисия,
Митко Тянев Вълчев – член на третата комисия като наблюдатели без право на глас.
Избира за Председател на Общото събрание – Стефка Стефанова
Избира за Протоколист на Общото събрание – Диана Радева
Приема следния дневен ред за провеждане на заседанието: 1. Приемане на нови членове; 2. Участие в Асоциация "Българска национална ЛИДЕР
мрежа" 3. Запознаване и приемане на Бюджет 2013г.; 4. Приемане на отчет за дейността на УС на сдружението;
5. Запознаване и обсъждане на годишен доклад за отчитане изпълнението на СМР; 6. Избор на трима членове на ОС за участие в Комисиите за
избор на проекти по поканите до края на 2013г. като наблюдатели без право на глас; 7. Други.
- 7.1. – Вземане на решение за извършване на допълнителна стопанска дейност от сдружение „МИГ Харманли“, свързана с предмета на основната
дейност.
- 7.2. – Вземане на решение за изменение на процедура 1, т.2 от Стратегията за местно развитие – „Мерките от стратегията за местно развитие ще
бъдат отворени най – късно до 30.06.2013г.“, където 30.06.2013г. да стане 30.09.2013г., т.е. при необходимост да бъде отворена още една покана за
прием на проектни предложения.
- 7.3. – Вземане на решение за избор един член на ОС за участие в Комисията за избор на проекти по шеста покана като наблюдатели без право на
глас.
- 7.4. – Вземане на решение за изменение на процедура 7 – „Втори етап на техническото оценяване – консенсусни срещи в офиса на „МИГ Харманли“
на всички експерт – оценители, участвали в оценяването на проектни предложения в рамките на една покана“ – да отпадне.
Приема се Донка Лечева като представител на „Демократичен съюз на жените“ – гр. Харманли за член на сдружението.
Приема се Митко Вълчев – представител на НЧ „Архимандрид Доситей – 1908“ – село Доситеево за член на сдружението
Приема се Павлина Георгиева – земеделски производител – село Славяново за член на сдружението
Решава сдружение „МИГ Харманли“ да членува в Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ и да бъде представлявано от председателя на УС
– г-н Величко Сянков.
ОС приема бюджет на сдружение „МИГ Харманли“ за 2013г.
Приема отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2012г.
ОС приема годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“.
ОС реши да се предоставят пред Общински съвет гр. Харманли плана за разходите за 2013г. и годишния доклад за отчитане изпълнението на
стратегията за местно развитие.
Приема решение г-н Милко Тодоров, г-жа Стефка Стефанова и г-н Сезгин Мустафа да бъдат поканени за участие в Комисиите за избор на проекти по
трета, четвърта и пета покана като наблюдатели, без право на глас.
ОС взема решение за извършване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност на сдружение „МИГ Харманли“.
Приема решение за подаване на искане за изменение на процедура 1, т.2 от Стратегията за местно развитие – „Мерките от стратегията за местно
развитие ще бъдат отворени най – късно до 30.06.2013г.“, където 30.06.2013г. да стане 30.09.2013г., т.е. при необходимост да бъде отворена още една
покана за прием на проектни предложения.
Избира Димитър Христов Георгиев за участие в Комисията за избор на проекти по шеста покана като наблюдател без право на глас.
Взема решение за подаване на искане за изменение на процедура 7 – „Втори етап на техническото оценяване – консенсусни срещи в офиса на „МИГ
Харманли“ на всички експерт – оценители, участвали в оценяването на проектни предложения в рамките на една покана“ – да отпадне.
Избира за Председател на Общото събрание – Антон Моллов
Избира за Протоколист на Общото събрание – Наталия Пачеманова
Първа точка от дневния ред на заседанието да бъде „Приемане на годишен финансов отчет“ на сдружение „МИГ Харманли“ за 2012г.
Втора точка от дневния ред на заседанието да бъде „Приемане на промени в Стратегията за местно развитие“.
ОС приема годишен финансов отчет на сдружението за 2012г. и доклада от направения независим одит.
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ОС взема решение след края на пета покана да бъдат прехвърлени средства от мерките, по които има по – малък интерес към по – атрактивните мерки
и да бъде подадено заявление за изменение в Стратегията за местно развитие, като се даде възможност на Община Харманли да кандидатства с нов
проект по мярка 322, преди да е подала заявка за окончателно плащане по предходен.
Избира за Председател на Общото събрание – Антон Моллов
Избира за Протоколист на Общото събрание – Наталия Пачеманова
Първа и единствена точка от дневния ред на заседанието да бъде „Приемане на промени в Стратегията за местно развитие“.
ОС взема решение за промяна на Стратегията за местно развитие, включваща:
1. Т.5.2. Процедури за изпълнение на стратегията - кандидатстване, оценяване и уведомяване, договаряне, изпълнение, отчитане и мониторинг.
Процедура 11 Сключване на договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : Крайният срок за сключване на
договори по СМР е 31.12.2013г. да се промени на Крайният срок за сключване на договори по СМР е преди одобряване от Европейската комисия на
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., но не по-късно от 30.06.2014г. или друг срок при промяната му със заповед на
Mинистъра на земеделието и храните.
2. Т. 6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределение на средствата по оси, по мерки и по години. - Разпределение на средствата по мерки.
Средствата по мерките следва да бъдат договорени до 31.12.2013г. да стане: Средствата по мерките следва да бъдат договорени до одобряване от
Европейската комисия на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., но не по-късно от 30.06.2014г. или друг срок при
промяната му със заповед на Mинистъра на земеделието и храните.
3. Т. 6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределение на средствата по оси, по мерки и по години. - Разпределение на средствата по години.
Крайният срок за сключване на договори по СМР е 31 декември 2013г. да стане: Крайният срок за сключване на договори по СМР е преди одобряване
от Европейската комисия на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., но не по-късно от 30.06.2014г. или друг срок при
промяната му със заповед на министъра на земеделието и храните.
4. Ако е необходимо и по преценка на УС на сдружение „МИГ Харманли“, да бъде отворена още една покана за прием на проекти.
Избира за Председател на Общото събрание – г-н Джемил Читов
Избира за Протоколист на Общото събрание – г-жа Петя Иванова
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Приема следния дневен ред за провеждане на заседанието:
1. Запознаване и приемане на Бюджет 2014г. и 2015г.;
2. Приемане на отчет за дейността на УС на сдружението;
3. Запознаване и обсъждане на годишен доклад за отчитане изпълнението на СМР;
4. Избор на член на ОС за участие в Комисиите за избор на проекти по отворени покани за прием на проекти през 2014г. като наблюдатели без право
на глас;
5. Информиране относно реализацията и прогреса на проектите, одобрени за финансиране към Стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ
Харманли“;
6. Приемане на годишен финансов отчет;
7. Вземане на решение за прехвърляне на неизразходваните средства от 2011г., 2012г. и 2013г. в 2014г. и 2015г.;
8. Прием на нови членове;
9. Други
9.1. Промяна в устава на сдружение „МИГ Харманли“
9.2. Промяна в състава на УС на сдружение „МИГ Харманли“
ОС приема бюджет на сдружение „МИГ Харманли“ за 2014г. и 2015г.
ОС приема отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2013г.
ОС приема годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“.
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30.1.2014

ОС избира за участие в Комисиите за избор на проекти като наблюдател без право на глас – г-н Сезгин Мустафа.
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ОС приема годишен финансов отчет на сдружението за 2013г. и доклада от направения независим одит.
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30.1.2014

ОС взема решение неизразходваните средства от 2011г., 2012г. и 2013г. да се прехвърлят в 2014г. и 2015г.
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30.1.2014

Приема се Станислав Антонов Манолов – земеделски производител за член на сдружението.
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30.1.2014

Приема се АИППДП д-р Севдалин Павлов, представлявано от Севдалин Павлов за член на сдружението
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30.1.2014

Приема се „Бамзи 1“ ООД, представлявано от Гошо Пейков Желев за член на сдружението
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30.1.2014

Приема се Тонка Илиева Георгиева – физическо лице за член на сдружението.
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30.1.2014

Приема се „Точаров“ ЕООД, представлявано от Митко Кузманов Точаров за член на сдружението.
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30.1.2014

Приема се „Бисер 2013“ ЕООД, представлявано от Тодор Василев за член на сдружението.
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30.1.2014

Променя се чл. 34 ал. 3 от Устава на сдружението, като става: „Управителният съвет е в състав от 9 (девет) члена, които са и членове на сдружението“
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Приема се г-жа Донка Лечева, представляваща Демократичен съюз на жените Харманли за член на УС на „МИГ Харманли“.
Приема се г-н Георги Георгиев за член на УС на „МИГ Харманли“.
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Избира за Председател на Общото събрание – г-н Джемил Читов
Избира за Протоколист на Общото събрание – г-н Антон Моллов
Приема следния дневен ред за провеждане на заседанието:
1. Приемане на отчет за дейността на УС на сдружението за 2014г.;
2. Запознаване и обсъждане на годишен доклад за отчитане изпълнението на СМР за 2014г.;
3. Информиране относно реализацията и прогреса на проектите, одобрени за финансиране към Стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ
Харманли“ към 31.12.2014г.;
4. Приемане на годишен финансов отчет за 2014г.;
5. Вземане на решение за представяне на годишен доклад за отчитане изпълнението на СМР за 2014г. пред Общински съвет Харманли.
6. Други
6.1. – Прием на нов член на Общото събрание на сдружението
6.2. – Вземане на решение за кандидатстване по подмярка „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка „Водено от общностите местно развитие“ по
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г
ОС приема отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2014г.
ОС приема годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ за 2014г.
ОС приема годишен финансов отчет на сдружението за 2014г. и доклада от направения независим одит.
ОС взема решение да се представи годишният доклад за отчитане изпълнението на СМР за 2014г. пред Общински съвет Харманли.
Приема се 1. Надежда Борисова Колева – Стойчева – физическо лице за член на сдружението.
Взема се решение за кандидатстване по подмярка „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка „Водено от общностите местно развитие“ по
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.
Избира за Председател на Общото събрание – Антон Моллов
Избира за Протоколист на Общото събрание – Стефка Здравкова
Първа и единствена точка от дневния ред на заседанието да бъде „Приемане на промени в Стратегията за местно развитие“.
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78
79
80

4.5.2015
27.4.2016
27.4.2016

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016

98
99
100
101
102
103
104

27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
8.2.2017
8.2.2017

ОС взема решение за промяна на Стратегията за местно развитие, включваща:
1. 7.2. Оценка от външни експерти
По време на изпълнението на СМР за територията на МИГ Харманли се предвиждат междинни оценки на годишна база – докладите по напредъка на
изпълнението на СМР, които ще се изпращат към УО на ПРСР, както и крайна оценка през 2015 г.
През годината на приключване на СМР, МИГ Харманли ще възложи изготвянето на техническа оценка за прилагането на стратегията и постигането
на заложените цели, чрез избор на външен изпълнител. Критериите за избор и техническите условия ще бъдат изготвени от екипа на МИГ. Изборът на
външен изпълнител ще бъде направен от Комисия за избор, чийто членове ще бъдат членове на УС на МИГ Харманли. Комисията ще бъде с нечетен
брой членове, и ще се събере не по-късно от 15 календарни дни след входиране на офертите в офиса на МИГ. До два дни след заседанието на
Комисията за избор се обявят резултатите на страницата на МИГ Харманли. Самата техническа оценка се извършва до 30 септември 2015г.
Изпълнителят представя писмен доклад на хартиен носител и на електронен носител.
Избира за Председател на Общото събрание – Наталия Пачеманова
Избира за Протоколист на Общото събрание – Петя Иванова
Приема следният дневен ред за провекдане на Общо събрание: 1. Прием на нови членове;
2. Освобождаване на членове на Управителния съвет;
3. Изменения в Устава на Сдружението – промяна в броя на членовете на УС и промяна на размера на членския внос;
4. Приемане на отчет за дейността на УС за 2015г.;
5. Приемане на отчет за дейността за 2015г.
6. Приемане на Годишен финансов отчет за 2015г.
7. Одобрение на Стратегия за ВОМР.
Приема за член на сдружението ЕТ "Агро тур- Ширин Мустафа, представлявано от Ширин Мустафа;
Приема за член на сдружението Тракийско вино ООД, представлявано от Ширин Мустафа;
Приема за член на сдружението Сдружение Юнити, представлявано от Златка Георгиева;
Приема за член на сдружението Сдружение "Бизнесът за Харманли", представлявано от Милко Милков;
Приема за член на сдружението Сдружение "Тракийско устойчиво развитие", представлявано от Христина Бъчварова - Митева;
Приема за член на сдружението Доринка Кръстева Запрянова;
Приема за член на сдружението Росица Нанкова Балабанова;
Приема за член на сдружението Маргарита Димитрова Маринова;
Приема за член на сдружението Митка Николова Делчева;
Приема за член на сдружението Теодора Георгиева Ценева;
Приема за член на сдружението Галя Иванова Здравчева;
Приема за член на сдружението Антон Митков Козалиев;
Приема за член на сдружението Русиян Трифонов Керанов;
Освобождава от УС и ОС на МИГ - Сдружение ДСЖ, представлявано от Донка Лечева;
Освобождава от УС на МИГ - Наталия Петрова Пачеманова;
Прави се промяна в чл. 34, ал. 3 от Устава на сдружението, като броя членове на УС от 9 става 7;
Променя се чл. 17, ал. 1 от Устава на сдружението, като 10,00лв. Се променя на 5,00лв. И се добавя текст "Представители /и самоопределили се като
такива/ на неправителствени оргонизации и читалища, не дължат месечен членски внос.
Приема отчета за дейността на УС на сдружението за 2015г.
Приема отчета за дейността на сдружението за 2015г.
Приема Годишен финансов отчет за 2015г. И одиторски доклад към него.
Одобрява Стратегия за Водено от общностите местно развитие
Избира за Председател на Общото събрание – Диана Гочева
Избира за Протоколист на Общото събрание – Петя Иванова
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105
106
107
108
109

8.2.2017
8.2.2017
8.2.2017
8.2.2017
8.2.2017

110
111

8.2.2017
8.2.2017

112
113
114
115
116
117
118
119
120

8.2.2017
22.3.2017
22.3.2017
22.3.2017
22.3.2017
22.3.2017
22.3.2017
22.3.2017
22.3.2017

Приема следният дневен ред за провекдане на Общо събрание:
1. Приемане на отчет за дейността на УС на сдружение "МИГ Харманли" за 2016г.;
2. Запознаване, обсъждане и приемане на годишен доклад за отчитане на изпълнението на СВОМР за 2016г.;
3. Приемане на Годишен финансов отчет за 2016г.;
4. Приемане на Бюджет на сдружението за 2016 и 2017г.;
5. Промени в устава на сдружението;
6. Утвърждаване на процедура за избор на проекти и избор на членове от ОС за участие в Комисиите за избор на проекти.
Приема отчет за дейността на УС на сдружение "МИГ Харманли" за 2016г.
Приема годишен доклад за отчитане на изпълнението на СВОМР за 2016г.
Приема Годишен финансов отчет за 2016г.
Приема бюджет на сдружението за 2016 и 2017г.
ОС приема следните промени в устава на сдружението:
- В чл.5 „СМР“ да стане „СВОМР“;
- В чл.7, т.7 „Стратегия за местно развитие“ да стане „Стратегия за водено от общностите местно развитие“;
- В чл.8, ал.1 „СМР“ да стане „СВОМР“;
- В чл.36, ал.7, „Членовете на Управителния съвет могат да бъдат членове на Комисията за оценка на проектите“ да стане „Членовете на Управителния
съвет НЕ могат да бъдат членове на Комисията за оценка на проектите“
- В чл.37 – думите чл.35, ал.8 и 9 да станат чл.36, ал.8 и ал.11;
- В чл.40, ал.3 да се добави т.8 – „Назначава със заповед КИП“;
- В чл.40, ал.4 се премахва т.5; Точка 6 става т.5; т.7 става т.6; т.8 става т.7; т.9 става т.8; т.10 става т.9;
- В чл.47, ал.2 – „До 31 май на всяка година“ става „До 30 юни на всяка година“;
ОС приема следните промени в устава на сдружението:
- В чл.5 „СМР“ да стане „СВОМР“;
- В чл.7, т.7 „Стратегия за местно развитие“ да стане „Стратегия за водено от общностите местно развитие“;
- В чл.8, ал.1 „СМР“ да стане „СВОМР“;
- В чл.36, ал.7, „Членовете на Управителния съвет могат да бъдат членове на Комисията за оценка на проектите“ да стане „Членовете на Управителния
съвет НЕ могат да бъдат членове на Комисията за оценка на проектите“
- В чл.37 – думите чл.35, ал.8 и 9 да станат чл.36, ал.8 и ал.11;
- В чл.40, ал.3 да се добави т.8 – „Назначава със заповед КИП“;
- В чл.40, ал.4 се премахва т.5; Точка 6 става т.5; т.7 става т.6; т.8 става т.7; т.9 става т.8; т.10 става т.9;
- В чл.47, ал.2 – „До 31 май на всяка година“ става „До 30 юни на всяка година“;
ОС утвърждава процедурата за избор на проекти към стратегията за водено от общностите местно развитие.
Избира за потенциални членове на КИП от общото събрание на сдружение „МИГ Харманли“: г-н Володий Костадинов, г-жа Наталия Пачеманова, г-н
Славчо Карчев, г-н Милко Тодоров, г-жа Тонка Георгиева, г-н Станислав Манолов, г-жа Ширин Мустафа, г-н Тодор Братанов, г-жа Златка Георгиева, г-н
Антон Козалиев, г-н Севдалин Павлов, г-жа Теодора Ценева, като за всяка комисия, избраните на свободен принцип лица, ще бъдат назначавани със
Заповед.
Избира за Председател на Общото събрание – Диана Гочева
Избира за Протоколист на Общото събрание – Петя Иванова
Избор на членове на сдружение "МИГ Харманли за участие в Управителния съвет.
ОС освобождава Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" поради изтичане на мандата.
Избира г-н Величко Иванов Сянков за член на УС
Избира г-н Димчо Колев Налбантов за член на УС
Избира г-жа Стефка Здравкова Стефанова за член на УС
Не избира г-н Володий Димитров Костадинов за член на УС
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Избира Сдружение "Бизнесът за Харманли", представлявано от Милко Жеков Милков за член на УС
Избира г-н Антон Иванов Моллов за член на УС
Избира г-н Георги Атанасов Георгиев за член на УС
Не избира г-н Джемил Ахмедов Читов за член на УС
Избира Община Харманли, представлявана от Валентина Атанасова Димулска за член на УС

121
122
123
124
125
126
127

22.3.2017
22.3.2017
22.3.2017
22.3.2017
22.3.2017
12.5.2017
12.5.2017

128
129

12.5.2017
12.5.2017

Избира за Председател на Общото събрание – Диана Гочева
Избира за Протоколист на Общото събрание – Петя Иванова
Приема следния дневен ред за провеждане на заседанието:
1. Освобождаване на членове от Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" и избор на нови.
ОС освобождава Стефка Здравкова Стефанова като член на Управителния съвет.

130

12.5.2017

ОС освобождава Милко Жеков Милков, представляващ сдружение "Бизнесът за Харманли" като член на Управителния съвет на сдружението.

131

12.5.2017

ОС избира г-жа Тонка Илиева Георгиева, представител на стопанския сектор в Общото събрание на сдружение "МИГ Харманли" за член на УС.

132
133
134

ОС избира г-жа Теодора Георгиева Ценева, представител на нестопанския сектор в Общото събрание на сдружение "МИГ Харманли" за член на УС.
12.5.2017
24.11.2017 Избира за Председател на Общото събрание – Диана Гочева
24.11.2017 Избира за Протоколист на Общото събрание – Петя Иванова

ОС приема следния дневен ред за провеждане на заседанието:
1. Одобрение на ред за оценка на проектни предложения, подавани към Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“;
2. Промени в Стратегия за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“;
3. Одобрение на планирани дейности и разходи за 2018г.;
4. Вземане на решение за участие на сдружение „МИГ Харманли“ в учредяването на СНЦ „Национална асоциация на МИГ в България“.
ОС приема следния дневен ред за провеждане на заседанието:
1. Одобрение на ред за оценка на проектни предложения, подавани към Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“;
2. Промени в Стратегия за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“;
3. Одобрение на планирани дейности и разходи за 2018г.;
4. Вземане на решение за участие на сдружение „МИГ Харманли“ в учредяването на СНЦ „Национална асоциация на МИГ в България“.
135

24.11.2017

136

Общото събрание утвърждава Ред за оценка на проектни предложения, подавани към Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ
Харманли“ и взема решение при последваща промяна на нормативната база, автоматично да бъде направена съответната актуализация в
реда за оценка на проектни предложения, подавани към СВОМР на „МИГ Харманли“.
След това се премина към втора точка от дневния ред. Г-жа Гочева обясни на присъстващите, че след влизане в сила на промените в
нормативната база, следва да се направи и промяна в одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие, а именно:
1. В т.5 от СВОМР, Подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“ е записано, че подмярката ще се изпълнява на територията на
МИГ Харманли и съобразно разпоредбите на Наредба 9/21.03.2015г. за прилагане на подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 – „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020г. В тази връзка следва да се промени „Интензитета на
финансова помощ и размера на финансовата помощ“ като се приведе в съответствие с Наредба 9/21.03.2015г.
2. В т.5 от СВОМР, Мярка 6.4. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е записано, че подмярката ще се изпълнява на
територията на МИГ Харманли при спазване на разпоредбите на съответната наредба за прилагане на подмярка 6.4. След излизане на
Наредбата по подмярка 6.4., ако е необходимо, да се приведе в съответствие подмярка 6.4. от СВОМР на МИГ Харманли.
3. В т.5 от СВОМР, Мярка 22 – „Популяризиране на местните продукти и услуги“, раздел „Интензитет на финансовата помощ и раздел на
финансовата помощ“ следва да се измени в съответствие с чл.9, ал.2, т.2 от Наредба 22/14.12.2015г.
4. В т.6.2. – „Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки“ е записано, че изпълнението на
СВОМР ще стартира с всички мерки и те ще се изпълняват през целия програмен период 2014-2020г. Предвид това, че по някои от
мерките все още няма излезли Наредби, за да не се забавя приема по всички мерки, да се запише, че изпълнението на СВОМР ще стартира
с част от мерките.
5. В т.7 – „План за действие, показващ че целите са превърнати в действия“ е записано, че след приключване на конкретен прием, екипа
на МИГ извършва преценка за съответствие на заявленията и взима решение дали да одобри тяхното финансиране, след което ги
съгласува с ДФЗ – РА и че за проектите по ЕЗФРСР въвежда информация за изпълнението на стратегия за ВОМР, в т.ч. данни на всички
постъпили проекти (одобрени и неодобрени), в отделна информационна система, която е функционално свързана с информационната
система за управление и наблюдение на средствата от структурните инструменти на ЕС в Република България за периода 2014-2020г.
(ИСУН 2020). Да се направи промяна, като се запише, че „МИГ Харманли“ ще спазва Минималните изисквания към реда за оценка на
проектни предложения към Стратегията за ВОМР, разработени на основание чл.41, ал.2 от ПМС 161/04.07.2016г. за определяне на
правила за координация между УО на програмите и МИГ, съответно МИРГ, във връзка с изпълнението на подхода ВОМР за периода
24.11.2017 2014-2020г., утвърдени от Зам.министър председател.

Да се направи промяна в одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие, в съответствие с промените в нормативната база, а именно:
1. В т.5 от СВОМР, Подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства да се промени „Интензитета на финансова помощ и размера на
финансовата помощ“ като се приведе в съответствие с Наредба 9/21.03.2015г.
2. В т.5 от СВОМР, Мярка 6.4. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, след излизане на Наредбата по подмярка 6.4., ако е
необходимо, да се приведе в съответствие подмярка 6.4. от СВОМР на МИГ Харманли.
3. В т.5 от СВОМР, Мярка 22 – „Популяризиране на местните продукти и услуги“, раздел „Интензитет на финансовата помощ и раздел на
финансовата помощ“ да се измени в съответствие с чл.9, ал,2, т.2 от Наредба 22/14.12.2015г.
4. В т.6.2. – „Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки“ да се запише, че изпълнението на СВОМР
ще стартира с част от мерките.
5. В т.7 – „План за действие, показващ че целите са превърнати в действия - Да се запише, че „МИГ Харманли“ ще спазва Минималните изисквания
към реда за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР, разработени на основание чл.41, ал.2 от ПМС 161/04.07.2016г. за определяне
на правила за координация между УО на програмите и МИГ, съответно МИРГ, във връзка с изпълнението на подхода ВОМР за периода 2014-2020г.,
утвърдени от Зам.министър председател.
6. В т.8.4. – „Описание на системата за мониторинг и оценка“ – да бъде премахната изречението - „Съгл. чл.62, т.7 от Наредба 22, ще бъде създаден
електронен регистър, който ще има за цел да обезпечи надеждна информация за бюджетните параметри и резултатите от прилагането на стратегията
за УС и партньорите, ангажирани с управлението на СВОМР, така че те да могат да вземат правилни управленски решения, в следствие на отмяната
на чл.62., т.7 от Наредба 22.
7. В т.8.4. – „Описание на системата за мониторинг и оценка“ в раздел мониторинг, да се промени като се запише, че Проучвания ще бъдат правени в
съответствие с одобрените от МЗХГ планирани дейности и разходи за съответна година.
8. В т.8.4. – „Описание на системата за мониторинг и оценка“ в раздел ОЦЕНКА, да се запише: „МИГ предвижда една междинна оценка за
прилагането на стратегията и една окончателна оценка – в годината на приключване на СВОМР.“
9. Във фаза I за оценка – Административно съответствие, фаза II – Допустимост на кандидата и проектното предложение и фаза III – Техническа
оценка (оценка за качество) на проектното предложение, да се направят необходимите промени в съответствие с минималните изисквания към реда за
оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР, разработени на основание чл.41, ал.2 от ПМС 161/04.07.2016г. за определяне на правила
за координация между УО на програмите и МИГ, съответно МИРГ, във връзка с изпълнението на подхода ВОМР за периода 2014-2020г., утвърдени
от Зам.министър председател.
Възлага на Председателя да подготви и изпрати до УО на ПРСР заявление за промяна в СВОМР на „МИГ Харманли“.
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24.11.2017
24.11.2017 ОС одобрява планираните дейности и разходи на сдружение „Местна инициативна група Харманли“ за 2018г.
ОС одобрява членуването на сдружение „МИГ Харманли“ в учредяването на сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на местните
инициативни групи в България“. Сдружение „МИГ Харманли“ да бъде представлявано в СНЦ „Национална асоциация на местните инициативни
24.11.2017 групи в България“ от председателя - Величко Сянков.
2.2.2018 Избира за Председател на Общото събрание – г-жа Диана Гочева
2.2.2018 Избира за Протоколист на Общото събрание – г-жа Петя Иванова
Приема следния дневен ред за провеждане на заседанието:
1. Приемане на отчет за дейността на управителния съвет на сдружението за 2017г.;
2. Запознаване, обсъждане и приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР за 2017г.;
3. Приемане на годишен финансов отчет на сдружение „МИГ Харманли“ за 2017г.;
4. Прием на нови членове в Общото събрание на сдружение „МИГ Харманли“;
5. Други;

16

142
143

2.2.2018
2.2.2018 ОС приема отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2017г.
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2.2.2018 ОС приема годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“.
2.2.2018 ОС приема годишен финансов отчет на сдружението за 2017г. и доклада от направения независим одит.
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2.2.2018 ОС приема г-жа Йорданка Стефанова, представител на нестопанския сектор за член на сдружението.

