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Критериите за оценка на допуснатите до интервю кандидати да бъдат: 1. Проектен опит - 30т., 2. Управление на проекти - 40т., 3. Мениджърски опит - 30т.
Отхвърлени 12 кандидати, чиито образователни или професионални качества не съответстват на изискванията
Събеседването с кандидатите за изпълнителен директор да се проведе на 22.05.2010г. от 17:00 часа. Да бъдат поканени следните кандидати: 1. Валери Монков, 2.
Ганка Дончева, 3. Ваня Папазова, 4. Татяна Ангелова - Ташева.
Класиране по определени в предходното заседание критерии: 1. Валери Монков - 85т., Ганка Дончева - 70т., Ваня Папазова - 60т. Избор на Валери Монков за
Изпълнителен директор на сдружение "МИГ Харманли"

25.5.2010

На 27.05.2010г. Да се проведе събеседване със следните кандидати за длъжностите - експерт, асистент и счетоводител: Петя Крайчева Иванова, Силвия Руменова
Кирилова, Даниел Лозков Георгиев, Мария Тилчева Тодорова - Господинова, Красимира Богданова Кръстева, Евгени Димитров Гичев, Цветомира Методиева
Гълъбова, Мария Димчева Ламбова, Мария Райчева Крайчева, Добромира Тошева Лазарова, Диана Колева Радева, Росица Янчева, Здравка Вълчева Колева,
Мирослав Георгиев Райдовски
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Решение на Управителния съвет
Избира за протоколист на заседанието Красимира Тонева
Избран Председател на сдружение "МИГ Харманли" - Христо Братанов
Избран зам. председател на сдружение "МИГ Харманли" - Красимира Тонева
Срокът за подаване на документи да бъде удължен до 18.05.2010г., да се отпечатат нови обяви в местния вестник "Новини" и да се удължи срока на валидност на
публикуваните в интернет обяви

Критерии за оценка на допуснатите до интервю кандидати за длъжността експерт да бъдат: 1. Проектен опит - 40т., 2. Компютърна грамотност - 20т., 3. Познания
по тематиката на ПРСР - 30т., Владеене на английски език - 10т. Критерии за оценка на допуснатите до интервю кандидати за длъжността асистент да бъдат: 1.
Проектен опит - 40т., 2. Комуникативни умения - 20т., Познания по тематиката на ПРСР - 20т., Владеене на английски език - 20т.
След проведено събеседване единодушно се избраха за асистент сътрудник Диана Колева Радева и за счетоводител Мария Райчева Крайчева
На 01.06.2010г. от 17,00 часа да се проведе писмен тест по ПРСР за по-безпристрастен избор на кандидати за експерт със следните кандидати: Добромира
Лазарова, Евгени Гичев и Петя Иванова. Теста да бъде оформен и отпечатан 30 минути преди поканването на кандидатите.
След преглед и оценка на тестовете, се избира за експерт Петя Крайчева Иванова
Приема окончателно Стратегията за местно развитие да бъде приета на 26.07.2010г. и да бъде предложена за одобрение от Общото събрание на 11.08.2010г.
Приема се единодушно окончателния вариант на Стратегията за местно развитие.
Приема се предложения дневен ред за Общото събрание
Да се предложат за водещ на събранието г-жа Красимира Тонева и за протоколист г-жа Соня Грозева
Да се изготват оставащите шест документа до крайния срок 20.08.2010г. С отговорници Красимира Тонева и Цветомир Вълчев.
Приема се единодушно годишния доклад на сдружението. Да се предложи на Общото събрание за одобрение.
Приема се Финансовия отчет за 2010 година. Да се предложи на Общото събрание за одобрение.
Приемат се поставените срокове на мероприятията по прилагането на СМР до започване на работата
Приема се бюджета за изпълнение на Стратегията за местно развитие за 2011 и 2012г. Да бъдат изпратени до МЗХ, ДФЗ - РА и Общото събрание на МИГ
Харманли
Да се подаде искане до Кмета на Община Харманли и до Председателя на Общински съвет на гр. Харманли за издаване на Запис на заповед
Избира се протоколист на събранието - Красимира Тонева
Свикване на Общо събрание на сдружението на 07.02.2012г. В 11,00 часа в Центъра за икономическо развитие
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Дневен ред за Общо събрание: 1. Приемане на отчет на Сдружението; 2. Промяна на адреса на Сдружение "МИГ Харманли"; 3.Промяна състава на Управителния
съвет.
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От 23.01.2012г. Да започне работата на оперативния екип. Да бъде назначен Изпълнителния директор на МИГ Харманли; да се предупредят останалите
служители, че трябва да пуснат предизвестие за напускане.
Да се намери нов офис на сдружението, тъй като стария ще изисква много време и средства.
Назначава Изпълнителния директор на МИГ Харманли от 23.01.2012г. на трудов договор.
Приема вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма
Да се потърси ново място за офис на МИГ
Упълномощава Изпълнителния директор да води преговори и да сключване на договори с наемодатели.
Свикване на Общо събрание на сдружението на 15.02.2012г. В 17,30 часа
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Дневен ред за Общото събрание: 1. Годишен доклад на Сдружението за 2011г. И годишен доклад за изпълнението на СМР за 2011г.; Разглеждане на кандидатури
за прием на нови членове; 3. Промяна в Устава на Сдружението: седалище и адрес за кореспонденция, чл. внос и направени предложения до 10.02.2012г.; 4.
Запознаване и приемане на годишен бюджет за 2012г.
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Отваряне на всички мерки за кандидатстване до 30.06.2012г. Пет покани както следва: 1. Покана № 1 - от 04.04. до 29.06.2012г. 2. Покана № 2 - от 05.07. до
03.10.2012г. 3. Покана №3 - от 08.10.2012 до 04.01.2013г. 4. Покана №4 - от 08.01. до 02.04.2013г. 5 Покана №5 - от 08.04. до 30.06.2013г.
Приема индикативна годишна програма за 2012г. Упълномощава Председателя на УС и Изпълнителния директор на МИГ да я подпишат.
Приема график за провеждане на информационни дни/обучителни семинари/.
Приема открита процедура за офериране и избор на доставчик за изготвяне и отпечатване на Брошура и Ръководство за кандидатстване.
Приема правилник за вътрешния трудов ред.
Приема вътрешни правила за работа в Сдружение МИГ Харманли.
Възлага на Изпълнителния директор със средства от членския внос да направи и закупи: 2б. Информационни табели, 2бр. Информационни табла, 4 бр. указателни
табели, 4бр. нови патрони за вратите на стаите, 1бр. ключ за външната врата.
Приема дневния ред и реда на организация на Общото събрание
Приема вътрешните правила за избор на експерт - оценители.
Одобрява обявата за конкурс за избор на външни оценители с всички изисквания, критерии и срокове.
Провеждане на Общо събрание на 15.03.2012г. От 17,30 часа в сградата на ДГС Харманли.
Избира комисия за подготовка на предложение за промени в Устава на Сдружението. Иван Димитров - Председател, Членове: Соня Грозева, Валери Монков,
Христо Братанов и Желязко Латинов
Приема поканите по съответните мерки и утвърждава заповедите за прилагането им, за прием на заявления от 04.04.2012г. до 29.06.2012г.
Утвърждава критериите за избор на експерт-оценители.
Избира комисия за избор на експерт оценители в състав: Христо Братанов, Соня Грозева, Красимира Тонева, Никола Зайчев, Валери Монков.
УС да предложи като наблюдатели в комисията за избор на проекти следните членове на ОС: Митко Михайлов, Мария Киркова, Володий Костадинов
Избира Председател на заседанието на УС - Минка Стоянова, избира протоколист на заседанието на УС - Диана Радева
Първа и единствена точка от дневния ред да бъде избор на Председател на УС и заместник - председател на УС
Приема Председател на УС на Сдружение "МИГ Харманли" - г-н Величко Иванов Сянков
Приема заместник - председател на УС на Сдружение "МИГ Харманли" - г-н Джемил Ахмедов Читов
Избира Председател на заседанието на УС -Величко Сянков, избира протоколист на заседанието на УС - Диана Радева
Сдружение МИГ Харманли да участва в Национална мрежа на МИГ в България, Избира Председателя на УС - Величко Сянков да представлява МИГ Харманли
или да упълномощава лице, което да представлява МИГ Харманли.
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Да се изпрати официално искане до Министъра на земеделието за неодобрението на бюджет 2011г. и за бюджет 2012г. и работните заплати на екипа на МИГ
Харманли да се проведат консултации със специалисти.
За членове на комисията за подбор на експерт - оценители да бъдат избрани Председателя на Управителния съвет – г-н Величко Сянков, Изпълнителния директор
– г-н Валери Монков и г-н Джемил Читов.
Отлага разглеждането на т.5 Организация и провеждане на информационните дни от първата покана по отварянето на мерките.
Променя обслужващата банка като вместо банка ДСК, Сдружението ще работи с Корпоративна търговска банка
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Избира за Председател на заседанието на УС – Величко Сянков. Избира за Протоколист на заседанието на УС – Диана Радева
С днешна дата, (05.04.2012г.), да бъдат подготвени и изведени всички по – горе разгледани документи и бъдат изпратени до Министъра на земеделието и храните
за исканата от нас промяна за преразпределение на финансовата част в стратегията ни за местно развитие, на основание чл.22 ал.1 т.11 от подписания съвместен
тристранен договор РД 50-151/13.10.2011г. и чл.22 ал.1 т.1 от Наредба 23/18.12.2009г
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Избира за Председател на заседанието на УС – Величко Сянков
Избира за Протоколист на заседанието на УС – Диана Радева

Отлага разглеждането на т.7 Организация и подготовка за направа на информационни табели и билбордове. Всички обучения и маркетингови проучвания в АОП.
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Приема решението на УС на „МИГ Харманли” да бъде публикувана публичната покана в АОП с предмет: Организиране и провеждане на обучения по различните
мерки от Стратегията за местно развитие, изграждане на капацитет и финансово управление на проектите, обучения с потенциални бенефициенти и бенефициенти,
сключили договор към Стратегията за местно развитие на Сдружение “МИГ Харманли” и всички документи по публичната покан
Утвърждава Вътрешните правила за организация, възлагане, участие и контрол на обществени поръчки и процедури по ЗОП в Сдружение “МИГ Харманли“ и
упълномощава Председателя на УС на „МИГ Харманли” да издаде заповед за тяхното прилагане.
Избира Комисия в състав: Председател: Иван Димитров и членове: Джемил Читов и Антон Моллов, а за резервни членове определя Димчо Налбантов и Володий
Костадинов и упълномощава Председателя на УС на “МИГ Харманли“ да издаде заповед за нейното назначаване след изтичане на срока за приемане на офертите,
съгласно чл.34, ал.5 от ЗОП.
Разпределя всички избрани експерт – оценители в две групи – съответно в списък 1 (валиден за първа и трета покана) и списък 2 (валиден за втора и четвърта
покана) от СМР. За пета покана, в зависимост от тяхната ангажираност и заетост и обема на извършваната работа по случаен принцип определя всичките избрани
експерт – оценители.
Приема и утвърждава допълнените вътрешни правила и стъпки при изпълнението на процедурите от Стратегията за местно развитие, съгласно указанията на МЗХ
и ДФЗ.
Освобождава като членове на сдружение „МИГ Харманли” - Петко Иванов Георгиев, Митко Йорданов Михайлов, Росица Георгиева Петрова, Галя Атанасова
Митева.
Приема Искането за членство в сдружение „МИГ Харманли” на г-жа Павлина Илиева Георгиева и се задължава да внесе кандидатурата за разглеждане на следващо
Общо събрание.
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Приема поканите за кандидатстване по мерки 121, 226, 311, 312, 313, 321 и 322 за втората покана за кандидатстване с проекти по Стратегията за местно развитие.
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Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
След това покани Изпълнителния директор на „МИГ Харманли” – г - н Валери Монков да присъства на заседанието на УС.
Приема техническото задание за атсорстването на услугите и техническото задание за биологичното земеделие и туризма и туристическите услуги. Възлага на
Изпълнителния директор да направи запитване за оферти, не по - малко от 3бр. на утвърдени фирми от съответните браншове.
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Избира Комисия за избор на изпълнител на проучванията за 2012г. от Стратегията за местно развитие на „МИГ Харманли” в състав:
Председател: Джемил Читов
Членове: 1. Антон Моллов
2. Наталия Пачеманова
Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
Приема Правилата за избор и работа на КОМИСИЯТА за ИЗБОР на ПРОЕКТИ /КИП/ в Сдружение „МИГ Харманли” в изпълнение на Стратегията за местно
развитие. Възлага на Изпълнителния директор и Експерта по прилагане на СМР в «МИГ Харманли» да подготвят документите за работа на Комисията и
провеждане на заседанията, описани в правилата за работа на КИП.
Избира Комисия за избор на проекти по първа покана от Стратегията за местно развитие на „МИГ Харманли” в състав:
Председател: Величко Иванов Сянков – председател на УС
Секретар: Наталия Петрова Пачеманова – член на УС
Членове: 1. Джемил Читов – зам. председател на УС
2. Антон Моллов – член на УС
3. Минка Стоянова – член на УС
4. Димчо Налбантов – член на УС
5. Володий Костадинов – член на УС
Резервни членове:
1. Георги Георгиев – член на сдружение МИГ Харманли
2. Сезгин Мустафа – член на сдружение МИГ Харманли
Първото заседание на избраната Комисия за избор на проекти да бъде на 26.07.2012г. от 17.00ч. в залата на Сдружение на „МИГ Харманли” със следния дневен
ред:
1. Изготвяне на График за провеждане на проверки на място за потвърждаване на достоверността на проектните предложения.
2. Определяне на срока за извършване на проверката.
3. Определяне на дата, час и място на второто заседание на Комисията.
Избира Наталия Пачеманова за Протоколист на заседанието
УС на „МИГ Харманли” одобрява да бъде организиран кетъринг за КИП във връзка с тяхната работа по първа покана от СМР, в размер до 100лв.
Избира Наталия Пачеманова за Протоколист на заседанието
Приема и одобрява работата на КИП, оценителния доклад и мотивираното предложение на Комисията до УС на «МИГ Харманли».
Приема решение на УС на „МИГ Харманли” за класиране, одобрение и отхвърляне на подадените проектни предложения по първа покана от СМР.
Приема окончателните списъци на одобрените и отхвърлени проекти по първа покана от СМР
Управителния съвет на „МИГ Харманли” приема поканите по съответните мерки по трета покана от СМР и утвърждава съответните заповедите за прилагането им,
за прием на заявления в периода 08.10.2012г. - 04.01.2013г.
Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
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10.9.2012
29.9.2012

29.9.2012
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29.9.2012

92

29.9.2012

Приема изготвянето на Искане до УО на МЗХ за прехвърляне на най - належащи пера от одобрения Бюджет за 2011г. към момента:
- лек автомобол на стойност 36 636лв.
- климатици – 2 бр. на стойност 2 000лв.
- бюра – 4бр. – 1400лв.
- столове -4бр. -500лв.
- конферетна маса за 8 човека – 960лв.
- конферетни столове – 8бр. – 960лв.
Общо: 42 456лв.
Останалата сума до одобрената – 6 580лв. ще бъде поравно разпределена за 2013г., 2014г. и 2015г. Съгласно чл.39 ал.1 от Наредба 23/18.12.2009г., са добавени и
мероприятия от прилагане на умения и обществена активност на стойност – 28 307лв., разпределени в График за провеждане на мероприятията за 2012г.
Общо искан бюджет за одобрение допълнително за 2012г. – 70 763лв.
Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
Приема изменението на Графика за провеждане на информационни дни / обучителни семинари от изпълнението на СМР на „МИГ Харманли”, както следва:
Трета покана: 23.10.2012г. и 31.10.2012г.
09.30ч. – с. Шишманово 11.30ч. – с. Българин 13.30ч. – с. Доситеево
09.00ч. – с. Лешниково 11.00ч. – с. Иваново
Четрътра покана: 17.01.2013г. и 24.01.2013г.
09.30ч. – с. Надежден 11.30ч. – с. Рогозиново 16.00ч. – гр.Харманли
09.30ч. – с. Поляново 16.00ч. – гр. Харманли
Пета покана – 09.04.2013г. и 23.04.2013г.
09.00ч. – с. Бисер 11.30ч. – с. Върбово 13.30ч. – с. Славяново
09.30ч. – с. Шишманово 11.30ч. – с. Браница 16.00ч. –гр. Харманли
Избира Комисия за избор на проекти по втора покана от СМР на „МИГ Харманли” в състав:
Председател: Величко Иванов Сянков – Председател на УС на „МИГ Харманли”
Секретар: Наталия Петрова Пачеманова – член на УС на „МИГ Харманли”
Членове:
1. Джемил Ахмедов Читов – Зам. председател на УС на „МИГ Харманли”
2. Антон Иванов Моллов – член на УС на „МИГ Харманли”
3. Минка Стоянова Стоянова – член на УС на „МИГ Харманли”
4. Димчо Колев Налбантов – член на УС на „МИГ Харманли”
5. Володий Димитров Костадинов – член на УС на „МИГ Харманли”
Резервни членове:
1. Георги Георгиев – член на ОС на Сдружение ”МИГ Харманли”
2. Сезгин Мустафа – член на ОС на Сдружение „МИГ Харманли”.
Приема първото заседание на комисията да се проведе на 18.10.2012г. от 17.00ч. в залата на офиса на „МИГ Харманли”, като КИП на своето първо заседание да
разгледа и приеме следния дневен ред:
1. Изготвяне на График за провеждане на проверки на място за подтърждаване на достоверността на проектните предложения.
2. Определяне на срока на извършване на проверката
3. Определяне на дата, час и място на второто заседание на КИП.
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2.10.2012

Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
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2.10.2012
15.10.2012

Да се организира и проведе кетъринг в размер на 100лв. с ДДС, след окончателно приключване на работата на КИП по втора покана от СМР на 29.10.2012г.
Възлага на Председателя на УС на „МИГ Харманли” да издаде заповед за изплащане на възнагражденията на членовете на Комисията за избор на проекти по втора
покана от СМР и на УС на „МИГ Харманли”.
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26.10.2012
8.11.2012
8.11.2012
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16.11.2012
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16.11.2012
29.11.2012

112
113

29.11.2012
5.12.2012

114

5.12.2012

115
116
117

5.12.2012
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8.1.2013

Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
Одобрява и приема допълнителни критерии за разпознаване на съмнителни сделки и клиенти, съгласно чл.16 ал.2 от ЗМИП, които са съобразени с дейността на
„МИГ Харманли” като задължително лице по чл.3 ал.2 т.17 от ЗМИП.
Допълва Вътрешните правила на Сдружение „МИГ Харманли” за контрол и предотвратяване изпирането на мръсни пари и финансирането на тероризма с
новоприетите и допълнени критерии за разпознаване на съмнителни сделки и клиенти, съгласно чл.16 ал.2 от ЗМИП, които са съобразени с дейността на „МИГ
Харманли” като задължително лице по чл.3 ал.2 т.17 от ЗМИП.
Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
Приема и одобрява работата на КИП, оценителния доклад и мотивираното предложение на Комисията до УС на «МИГ Харманли».
Приема решение на УС на „МИГ Харманли” за класиране, одобрение и отхвърляне на подадените проектни предложения по втора покана от СМР.
Приема окончателните списъци на одобрените и отхвърлени проекти по втора покана от СМР
Приема изготвеното Заявление от Сдружение „МИГ Харманли” до УО на ПРСР за промяна на процедурите по мерки 322 и 313 от Стратегията за местно развитие
на „МИГ Харманли”.
Приема Индикативен график за прием на проекти за 2013г. от Стратегията за местно развитие на „МИГ Харманли”.
Възлага на Изпълнителния директор на „МИГ Харманли” да изготви до края на м.октомври 2012г. - Доклад и финансов отчет на Сдружение „МИГ Харманли” за
периода 01.01. - 30.09.2013г. и внасянето им на сесия на Община Харманли с цел запознаване на общинските съветници с работата по изпълнението на Стратегията
за местно развитие
Избира Наталия Пачеманова за Протоколист на заседанието.
Приема и одобрява Бюджет 2013г. на Сдружение”МИГ Харманли”.
Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
Първа и единствена точка от дневния ред на заседанието да бъде освобождаване на изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“.
Управителният съвет да освободи г-н Валери Монков от длъжността „Изпълнителен директор“ на сдружение „МИГ Харманли“ на основание чл.328 ал.1 т.5 от КТ.
Избира за протоколист Наталия Пачеманова.
Управителния съвет на „МИГ Харманли” приема поканите по съответните мерки по четвърта покана от СМР, одобрява бюджетите и утвърждава съответните
заповеди за прилагането им, за прием на заявления в периода 08.01.2013г. - 02.04.2013г.
Избира за протоколист Наталия Пачеманова
УС одобрява кандидатстването на „МИГ Харманли“ по предварителната техническа помощ на м. 421 на ПРСР със следния проект: „Изграждане на партньорства с
цел разработване на общ проект, утвърждаващ местните продукти и услуги на териториите, покрити от ЛИДЕР и тяхното утвърждаване“ за срок от 3 месеца и общ
бюджет от 47717 лв. или 24397,31 евро.
Дава писмо за интерес за извършване на дейности по подготвителната техническа помощ на „МИГ Тунджа“ по мярка 421 с проект с работно название: „Подкрепа
за развитие на местното производство и туризъм в селските райони на ЮИ България.
УС одобрява бюджета по мярка 121 по четвърта покана на стойност 281711,37лв.
Избира за протоколист Диана Радева.
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8.1.2013

Съгл. чл. 15 ал. 1 т. 4 от Устава на сдружението, освобождава като членове на сдружение „МИГ Харманли“ следните лица:
1. Желязко Латинов; 2. Паулина Христова; 3. Мария Киркова; 4. Живка Михайлова; 5. Никола Зайчев; 6. Стою Братанов; 7. Красимира Тонева; 8. Соня Грозева; 9.
Недялко Мазгалов, представител на Пътно поддържане Харманли; 10. Донка Иванова – управител „Даниели“ ЕООД, 11. Христо Братанов – представител на
„Бизнес клуб Харманли“; 12. Христо Христов; 13. Ирена Делева; 14. Цветомир Вълчев; 15. Светла Николова; 16. Митко Вълчев; 17. Ивайло Казаков; 18. Дилян
Кръстев; 19. Динко Тървалиев; 20. Красимир Костов; 21. Димитър Господинов; 22. Господин Костов; 23. Георги Иванов Георгиев; 24. Мелихан Чолева; 25.
Юлиян Чолев

8.1.2013
8.1.2013

УС одобрява следния дневен ред за провеждане на Общо събрание:
1. Участие на сдружение „МИГ Харманли“ в Асоциация "Българска национална ЛИДЕР мрежа"
2. Запознаване и приемане на Бюджет 2013г.;
3. Приемане на отчет за дейността на УС на сдружението;
4. Запознаване и обсъждане с годишен доклад за отчитане изпълнението на СМР.
5. 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.
6. Други.
Решава да бъдат изпратени покани до всички членове на Общото събрание съгл. чл. 25 ал. 3 от Устава на сдружението. Общото събрание да бъде проведено на
31.01.2013г. от 17:00 часа на адрес: гр. Харманли, ул.“Петко Каравелов“ 2. Да се постави обява за свикване на Общо събрание и на външната врата в сградата, в
която се намира управлението на сдружение „МИГ Харманли“ – гр. Харманли, ул.“Петко Каравелов“ 2.
УС приема Вътрешните правила за работната заплата в сдружение „МИГ Харманли“.

8.1.2013

Избира Комисия за избор на проекти по трета покана от СМР на „МИГ Харманли“ в състав:
Председател на КИП: Величко Сянков
Секретар на КИП: Наталия Пачеманова
Членове: 1. Минка Стоянова; 2. Джемил Читов; 3. Димчо Налбантов; 4. Володий Костадинов; 5. Антон Моллов; За резервни членове избира: 1. Георги Георгиев –
член на ОС на сдружение „МИГ Харманли“; 2. Димитър Георгиев - член на ОС на сдружение „МИГ Харманли“; 3. Славчо Карчев - член на ОС на сдружение
„МИГ Харманли“;
Първото заседание на Комисията за избор на проекти да бъде проведено на 11.02.2013г. от 17:00 часа в офиса на сдружение „МИГ Харманли“ при следния дневен
ред: 1. Изготвяне на график за извършване на проверки на място за потвърждаване на достоверността на декларираните обстоятелства в проектните предложения.;
2. Определяне на срока на извършване на проверката.; 3. Определяне на дата, място и час на второ заседание на КИП.;
На второто заседание на КИП да бъде поканен и един от членовете на Общото събрание, който е избран измежду тях, за участие като наблюдател без право на глас.
Да бъдат поканени и представители на НПО и местните медии.

8.1.2013

Избира Комисия за избор на счетоводен одитор в състав:
Председател: Антон Моллов; Членове: 1. Володий Костадинов; 2. Наталия Пачеманова; По шеста точка от дневния ред думата взе г-н Налбантов. Той предложи
Комисията за избор на доставчик на автомобил под наем да бъде в състав: Председател: Володий Костадинов; Членове: 1. Джемил Читов; 2. Антон Моллов;
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Избира Комисия за избор на доставчик на автомобил под наем да бъде в състав: Председател: Володий Костадинов; Членове: 1. Джемил Читов; 2. Антон Моллов.
По седма точка от дневния ред, думата взе г-н Костадинов. Той предложи Комисията за избор на доставчик на офис оборудване да бъде в състав:
Председател: Антон Моллов; Членове: 1. Минка Стоянова; 2. Наталия Пачеманова.
Избира Комисия за избор на доставчик на офис оборудване да бъде в състав:
Председател: Антон Моллов; Членове: 1. Минка Стоянова; 2. Наталия Пачеманова.
Да бъдат сключени допълнителни споразумения към трудовите договори с членовете на екипа на „МИГ Харманли“.
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20.3.2013

20.3.2013
2.4.2012

Да се подаде искане за промяна на стратегията за местно развитие в частта и по Процедура 1, точка 2 и 3 – увеличаване на срока, т.е. вместо 30.06.2013г. да стане
30.09.2013г. при наличие на бюджет след края на петте предвидени покани. Определя период на прием на проекти по шеста покана – от 08.07.2013г. до
30.09.2013г.
Да се подаде искане за промяна на стратегията за местно развитие в частта и по Процедура 7 – Втори етап на техническо оценяване, т.е. да не се провеждат
консенсусни срещи в офиса на „МИГ Харманли“ на всички експерт – оценители, участвали в оценяването на проекти по дадена покана.
Избира за протоколист Диана Радева.
Освобождава Димитър Трандев Димитров като член на Общото събрание на сдружение „МИГ Харманли“.
Да бъдат внесени за разглеждане на Общо събрание кандидатурите на Донка Иванова Лечева, представител на „Демократичен съюз на жените“ – гр. Харманли и
Митко Тянев Вълчев – представител на Народно читалище „Архимандрид Доситей – 1908“ – село Доситеево.
Да се организира кетъринг за провеждане на Общо събрание на 31.01.2013г.
Избира Комисия за избор на доставчик на рекламни материали в състав:
Председател: Антон Моллов; Членове: Володий Костадинов; Димчо Налбантов.
Избира за протоколист Диана Радева.
Управителният съвет приема годишния доклад за отчитане изпълнението на стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ за 2012г.
На основание чл. 15 ал. 4 т. 1 от Устава на сдружението да отпаднат като членове на „МИГ Харманли“ следните лица:
1. Йордан Крумов Малинов; 2. Сенан Кадир Ибрям; 3. Мехмед Идрис Алиосман; 4. Мюмюн Расим Мехмед;
Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
Приема и одобрява работата на КИП и оценителния доклад с мотивираното предложение на Комисията до УС на «МИГ Харманли».
УС одобрява подадените проектни предложения по трета покана от СМР
Приема окончателните списъци на одобрените проекти по трета покана от СМР.
Избира за протоколист Наталия Пачеманова.
Управителния съвет на „МИГ Харманли” приема поканите по съответните мерки по пета покана от стратегията за местно развитие, утвърждава бюджетите по
мерките за прием на заявления в периода 08.04.2013г. - 30.06.2013г., както следва: - Мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства“ – 214983,44 лева и
остатъка от неусвоения бюджет от предходни периоди на прием на проекти; - Мярка 226 – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности“ – 330000,00 лев; - Мярка 311 – „Разнообразяване към неземеделски дейности“ – 116967,23 лева и остатъка от неусвоения бюджет от предходни периоди
на прием на проекти; - Мярка 312 - „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ – 339433,86 лева и остатъка от неусвоения бюджет от предходни
периоди на прием на проекти; - Мярка 313 – „Насърчаване на туристическите дейности“ – 150000,00 лева; - Мярка 321 – Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони“ – 24577,72 лева.
УС сформира Комисия за избор на изпълнителен директор в състав: - Председател: Димчо Налбантов; - Членове: Джемил Читов; Наталия Пачеманова; Минка
Стоянова; Володий Костадинов; Антон Моллов; Величко Сянков
Комисията да проведе две заседания – едно за разглеждане на постъпилите заявления и допускане до втори етап на кандидатите, подали всички изискуеми
документи и отговарящи на минималните изисквания за заемане на длъжността – на 22.03.2013г. от 17:00 часа в офиса на сдружение „МИГ Харманли“ и второ
заседание – за провеждане на интервю на 04.04.2013г. от 17:00 часа в офиса на сдружение „МИГ Харманли“. Комисията да състави протокол от всяко заседание.
Избира за протоколист Наталия Пачеманова.
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43

44

Избира за протоколист Диана Радева.

16.4.2013
16.4.2013

Избира Комисия за избор на проекти по четвърта покана от СМР на „МИГ Харманли“ в състав:
Председател на КИП: Величко Сянков; Секретар на КИП: Наталия Пачеманова; Членове: 1. Минка Стоянова; 2. Джемил Читов; 3. Димчо Налбантов;
4.
Володий Костадинов; 5. Антон Моллов; 6. Иванка Душкова; 7. Малина Славова; За резервни членове избира: 1. Георги Георгиев – член на ОС на сдружение „МИГ
Харманли“; 2. Димитър Георгиев - член на ОС на сдружение „МИГ Харманли“; 3. Славчо Карчев - член на ОС на сдружение „МИГ Харманли“щ Първото
заседание на Комисията за избор на проекти да бъде проведено на 17.05.2013г. от 17:00 часа в офиса на сдружение „МИГ Харманли“ при следния дневен ред: 1.
Изготвяне на график за извършване на проверки на място за потвърждаване на достоверността на декларираните обстоятелства в проектните предложения; 2.
Определяне на срока на извършване на проверката; 3. Определяне на дата, място и час на второ заседание на КИП; На второто заседание на КИП да бъде поканен и
един от членовете на Общото събрание, който е избран измежду тях, за участие като наблюдател без право на глас; Да бъдат поканени и представители на НПО и
местните медии.
УС приема годишния финансов отчет на сдружение „МИГ Харманли“ за 2012г.

147

16.4.2013

Да се свика Общо събрание във връзка с приемане на годишния финансов отчет. Първа и единствена точка на заседанието на Общото събрание да бъде: „Приемане
на годишен финансов отчет на сдружение „МИГ Харманли“ за 2012г. Да бъдат изпратени покани до всички членове на Общото събрание съгл. чл. 25 ал. 3 от
Устава на сдружението. Общото събрание да бъде проведено на 07.05.2013г. от 17:00 часа на адрес: гр. Харманли, ул.“Петко Каравелов“ 2. Да се постави обява за
свикване на Общо събрание и на външната врата в сградата, в която се намира управлението на сдружение „МИГ Харманли“ – гр. Харманли, ул.“Петко Каравелов“
2.
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16.4.2013
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16.4.2013
28.5.2013
28.5.2013

145
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42

2.4.2012
16.4.2013

УС сформира Комисия за избор на Счетоводител в състав: - Председател: Володий Костадинов; Членове: Джемил Читов; Наталия Пачеманова; Минка Стоянова;
Димчо Налбантов; Антон Моллов; Величко Сянков
Да се проведат две заседания – едно за разглеждане на постъпилите заявления и допускане до втори етап на кандидатите, подали всички изискуеми документи и
отговарящи на минималните изисквания за заемане на длъжността – на 02.04.2013г. от 17:00 часа в офиса на сдружение „МИГ Харманли“ и второ заседание – за
провеждане на интервю на 04.04.2013г. от 18:00 часа в офиса на сдружение „МИГ Харманли“. Комисията да състави протокол от всяко заседание
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155

28.5.2013
28.5.2013
10.6.2013

10.6.2013

УС избира Комисия за избор на доставчик на обучения в състав: Председател: Джемил Читов; Членове: 1. Володий Костадинов; 2. Димчо Налбантов
УС избира Комисия за избор на доставчик на услуги във връзка с провеждане на маркетингово проучване в състав: Председател: Джемил Читов;
Членове: 1.
Володий Костадинов; 2. Димчо Налбантов
Избира Наталия Пачеманова за Протоколист на заседанието.
Приема и одобрява работата на КИП и оценителния доклад с мотивираното предложение на Комисията до УС на «МИГ Харманли».
УС одобрява подадените проектни предложения по четвърта покана от СМР. Поради липса на средства за всички подадени проекти по мярка 312 и съгл.
Стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“, процедура 8, точка 48, одобрява и поставя следните проекти в резервен списък до получаване на
обратна информация от Областната дирекция от фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“:
Проект № 32 – УРН МХ-312-4-032 – „Пристрояване и преустройство на жилищна сграда в къща за гости и стопанска сграда в спални”
Проект № 29 – УРН МХ-312-4-029 – „Изграждане на работилница за производство на хартиени/картонени чаши в УПИ XIII – 167, по ПУП на с. Българин, общ.
Харманли и закупуване на машини
Приема окончателните списъци на одобрените проекти по четвърта покана от СМР и резервния списък.
Избира за протоколист Наталия Пачеманова.
УС сформира Комисия за избор на Асистент в състав: Председател: Джемил Читов; Членове: Володий Костадинов; Антон Моллов.
Да се проведат две заседания – едно за разглеждане на постъпилите заявления и допускане до втори етап на кандидатите, подали всички изискуеми документи и
отговарящи на минималните изисквания за заемане на длъжността – на 17.06.2013г. от 17:00 часа в офиса на сдружение „МИГ Харманли“ и второ заседание – за
провеждане на интервю на 27.06.2013г. от 17:00 часа в офиса на сдружение „МИГ Харманли“. Комисията да състави протокол от всяко заседание
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1.7.2013
1.7.2013
12.7.2013
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12.7.2013
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12.7.2013
15.8.2013
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15.8.2013
30.8.2013
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30.8.2013
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167
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30.8.2013
13.9.2013
13.9.2013
13.9.2013
13.9.2013
14.10.2013

171

14.10.2013

Избира за протоколист Диана Радева.
УС взема решение за прехвърляне на остатъците от средствата по мерки – 311, 313 и 321 в мярка 312 след приключване на 5 покана.
Избира за протоколист Диана Радева.
УС утвърждава списък 1 и списък 2 на експерт – оценителите, които да извършат техническа – експертна оценка на заявленията за подпомагане по пета покана от
СМР на „МИГ Харманли“.
Избира Комисия за избор на проекти по пета покана от СМР на „МИГ Харманли“ в състав: Председател на КИП: Величко Сянков; Секретар на КИП: Наталия
Пачеманова; Членове: 1. Минка Стоянова; 2. Джемил Читов; 3. Димчо Налбантов; 4. Володий Костадинов; 5. Антон Моллов; 6. Иванка Душкова; 7. Малина
Славова; За резервни членове избира: 1. Георги Георгиев – член на ОС на сдружение „МИГ Харманли“; 2. Димитър Георгиев - член на ОС на сдружение „МИГ
Харманли“; 3. Славчо Карчев - член на ОС на сдружение „МИГ Харманли“
Първото заседание на Комисията за избор на проекти да бъде проведено на 16.08.2013г. от 17:00 часа в офиса на сдружение „МИГ Харманли“ при следния дневен
ред: 1. Изготвяне на график за извършване на проверки на място за потвърждаване на достоверността на декларираните обстоятелства в проектните предложения;
2. Определяне на срока на извършване на проверката; 3. Определяне на дата, място и час на второ заседание на КИП; На второто заседание на КИП да бъде
поканен и един от членовете на Общото събрание, който е избран измежду тях, за участие като наблюдател без право на глас. Да бъдат поканени и представители
на НПО и местните медии.
Избира за протоколист Диана Радева.
УС приема решение за следния състав на Комисията за мониторинг и проверки при прилагането на СМР:
1. Петя Иванова – Експерт СМР; 2. Снежана Димитрова – Експерт финансист; 3. Диана Радева – Изпълнителен директор – служител „МИГ Харманли“;
Допълнителни членове: 4. Антон Моллов – член на УС; 5. Георги Георгиев – член на ОС;
При отсъствие на някой член на Комисията, да бъде поканен представител на местна НПО, който да го замести и да вземе участие в проверката на място. Този
представител се определя със Заповед на Изпълнителния директор на МИГ.
Избира за протоколист Диана Радева.
Управителния съвет на „МИГ Харманли” приема поканите по съответните мерки по шеста покана от стратегията за местно развитие, утвърждава бюджетите по
мерките за прием на заявления в периода 19.09.2013г. - 30.09.2013г.
УС сформира Комисия за избор на доставчик на услуги - Организиране на Регионален форум - Лидер - среща с МИГ от региона и страната в състав: Председател:
Антон Моллов; Членове: Володий Костадинов; Джемил Читов.
Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
Приема и одобрява работата на КИП и оценителния доклад с мотивираното предложение на Комисията до УС на «МИГ Харманли».
УС одобрява подадените проектни предложения по пета покана от СМР
Приема окончателните списъци на одобрените проекти по пета покана от СМР.
Избира за протоколист Диана Радева.
УС утвърждава списък 1 и списък 2 на експерт – оценителите, които да извършат техническа – експертна оценка на заявленията за подпомагане по шеста покана от
СМР на „МИГ Харманли“. Възнагражденията, договорени с Анекс към рамков договор, да бъдат изплатени със средствата от членски внос.
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Избира Комисия за избор на проекти по шеста покана от СМР на „МИГ Харманли“ в състав: Председател на КИП: Величко Сянков; Секретар на КИП: Наталия
Пачеманова; Членове: 1. Минка Стоянова; 2. Джемил Читов; 3. Димчо Налбантов; 4. Володий Костадинов; 5. Антон Моллов; 6. Иванка Душкова; 7. Малина
Славова; За резервни членове избира: 1. Георги Георгиев – член на ОС на сдружение „МИГ Харманли“; 2. Ерджан Юсуф - член на ОС на сдружение „МИГ
Харманли“; 3. Славчо Карчев - член на ОС на сдружение „МИГ Харманли“; Първото заседание на Комисията за избор на проекти да бъде проведено на
08.11.2013г. от 17:00 часа в офиса на сдружение „МИГ Харманли“ при следния дневен ред: 1. Изготвяне на график за извършване на проверки на място за
потвърждаване на достоверността на декларираните обстоятелства в проектните предложения; 2. Определяне на срока на извършване на проверката; 3. Определяне
на дата, място и час на второ заседание на КИП; На второто заседание на КИП да бъде поканен и един от членовете на Общото събрание, който е избран измежду
тях, за участие като наблюдател без право на глас. Да бъдат поканени и представители на НПО и местните медии.
Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
Приемат и одобряват Бюджет 2014г. и Бюджет 2015г. на Сдружение”МИГ Харманли”.
Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
Приема и одобрява работата на КИП и оценителния доклад с мотивираното предложение на Комисията до УС на «МИГ Харманли».
УС одобрява подаденото проектно предложение по шеста покана от СМР, както следва:
Проект № 42 – УРН МХ-322-6-042 – „Ремонт на читалищни сгради в сл.Лешниково и с.Иванов, общ. Харманли”
Поради неяснотата относно остатъка от неусвоения бюджет от предходни покани на прием на проекти по мярка 121 и съгл. Стратегията за местно развитие на
сдружение „МИГ Харманли“, процедура 8, точка 50, одобрява и поставя в резервен списък до получаване на обратна информация от Областната дирекция от
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“:
Проект № 41 – УРН МХ-121-6-041 – „Подобряване цялостната дейност на стопанството чрез закупуване на трактор и прикачен инвентар”
Приема окончателните списъци на одобрените проекти по шеста покана от СМР и резервния списък.
Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
Утвърждава обновената Стратегия за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ и взема решение да се внесе заявление за промяна до УО на ПРСР.
Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
Одобрява кандидатстването на „МИГ Харманли“ по проект: „Създаване на туристически пътеки в гръцки, български и румънски райони“ – „Creating tourists paths
in Greek, Bulgarian and Romanian Areas” по мярка 421 от ПРСР 2007 – 2013г., срок на изпълнение - 15 месеца, стойност за която „МИГ Харманли“ да кандидатства
– 65500,00 евро. За осигуряването на авансово плащане да бъде поискана Запис на заповед от кмета на Община Харманли или да бъде използвана банкова гаранция
в размер на 110% от стойността на аванса.
Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
УС избира Комисия за избор на доставчик на офис – консумативи и канцеларски материали за 2014г. в състав: Председател: Володий Костадинов; Членове: Димчо
Налбантов; Антон Моллов.
УС избира Комисия за избор на доставчик на услуга – отпечатване на информационен бюлетин за 2014г. в състав: Председател: Димчо Налбантов; Членове:
Джемил Читов; Володий Костадинов.
УС избира Комисия за избор на доставчик на рекламни материали за 2014г. в състав: Председател: Антон Моллов; Членове: Димчо Налбантов;
Володий
Костадинов.
УС избира Комисия за избор на доставчик на обучения за 2014г. в състав: Председател: Володий Костадинов; Членове: Антон Моллов; Димчо Налбантов.
Избира за протоколист Диана Радева.
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Управителния съвет на „МИГ Харманли” приема поканите по съответните мерки (м.121, м.226, м.312, м.313 и м.322) по седма покана от стратегията за местно
развитие, утвърждава бюджетите по мерките за прием на заявления в периода 03.02.2014г. - 21.02.2014г. Утвърждава график за организиране на два
информационни дни/обучителни семинара във връзка с отварянето на седма покана – един в село Поляново на 06.02.2014г. от 09:00 часа и един в гр. Харманли на
11.02.2014г. от 16:00 часа.
Избира за протоколист Диана Радева
Съгл. чл. 15 ал. 1 т. 4 от Устава на сдружението, освобождава като членове на сдружение „МИГ Харманли“ следните лица: 1. Димитър Георгиев Митев; 2.
Йорданка Трендафилова Христова; 3. Апти Шабан Бекир; 4. Ахмед Юсеин Касаб; 5. Хабиб Сали Ахмед; 6. Павлина Илиева Георгиева.
Да бъдат внесени за разглеждане на Общо събрание кандидатурите на Станислав Антонов Манолов, Тонка Илиева Георгиева, „Бисер 2013“ ЕООД, представлявано
от Тодор Димитров Василев, „Точаров“ ЕООД, представлявано от Митко Кузманов Точаров, „Бамзи 1“ ООД, представлявано от Георги Пейков Желев, АИППДП
д-р Севдалин Павлов, представлявано от Севдалин Кирилов Павлов
УС одобрява следния дневен ред за провеждане на Общо събрание: 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.
Решава да бъдат изпратени покани до всички членове на Общото събрание съгл. чл. 25 ал. 3 от Устава на сдружението. Общото събрание да бъде проведено на
30.01.2014г. от 17:00 часа на адрес: гр. Харманли, ул.“Петко Каравелов“ 2. Да се постави обява за свикване на Общо събрание и на външната врата в сградата, в
която се намира управлението на сдружение „МИГ Харманли“ – гр. Харманли, ул.“Петко Каравелов“ 2.
Да се организира кетъринг за провеждане на Общо събрание на 30.01.2014г.
УС одобрява структурата на индивидуалните доклади.
УС утвърждава графикът за посещения на място на одобрените проекти.
УС одобрява общия доклад за състоянието и напредъка по реализацията на проектите от Стратегията за местно развитие.
Избира за протоколист Диана Радева.
УС приема годишния финансов отчет на сдружение „МИГ Харманли“ за 2013г.
Избира за протоколист Диана Радева.
УС решава проекта на ЗП Даниел Иванов Жеков да бъде поставен в основен списък на одобрените проекти и стойността на безвъзмездната помощ да бъде
одобрена до размера на наличния бюджет – 100668,33лв
Управителният съвет решава, проекта на ЗП Лилян Тодоров Атанасов да бъде поставен в основен списък на одобрените проекти, като стойността на одобрената
финансова помощ остава 66519,20лв.
Избира за протоколист Диана Радева.
Управителният съвет приема годишния доклад за отчитане изпълнението на стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ за 2013г.
Избира за протоколист Диана Радева.
Управителният съвет променя състава на Комисия за мониторинг и проверки по прилагането на Стратегията за местно развитие, както следва:
1. Петя Иванова – Експерт СМР; 2. Снежана Димитрова – Експерт финансист; 3. Диана Радева – Изпълнителен директор – служител „МИГ Харманли“;
Допълнителни членове: 4. Антон Моллов – член на УС; 5. Димитър Георгиев – член на ОС;
При отсъствие на някой член на Комисията, да бъде поканен представител на местна НПО, който да го замести и да вземе участие в проверката на място. Този
представител се определя със Заповед на Изпълнителния директор на МИГ. Упълномощава се Председателя на УС ежемесечно да утвърждава График за
посещения на място.
Избира за протоколист Диана Радева.
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УС утвърждава списък 1 и списък 2 на експерт – оценителите, които да извършат техническа – експертна оценка на заявленията за подпомагане по седма покана от
СМР на „МИГ Харманли“.
Избира Комисия за избор на проекти по седма покана от СМР на „МИГ Харманли“ в състав: Председател на КИП: Величко Сянков; Секретар на КИП: Георги
Георгиев; Членове: 1. Минка Стоянова; 2. Джемил Читов; 3. Димчо Налбантов; 4. Володий Костадинов; 5. Антон Моллов; 6. Наталия Пачеманова; 7. Донка
Лечева; 8. Иванка Душкова; 9. Малина Славова; За резервни членове избира: 1. Ерджан Юсуф – член на ОС на сдружение „МИГ Харманли“; 2. Милко Тодоров член на ОС на сдружение „МИГ Харманли“; 3. Славчо Карчев - член на ОС на сдружение „МИГ Харманли“
Първото заседание на Комисията за избор на проекти да бъде проведено на 17.03.2014г. от 17:00 часа в офиса на сдружение „МИГ Харманли“ при следния дневен
ред: 1. Изготвяне на график за извършване на проверки на място за потвърждаване на достоверността на декларираните обстоятелства в проектните предложения;
2. Определяне на срока на извършване на проверката; 3. Определяне на дата, място и час на второ заседание на КИП. На второто заседание на КИП да бъде поканен
и един от членовете на Общото събрание, който е избран измежду тях, за участие като наблюдател без право на глас. Да бъдат поканени и представители на НПО и
местните медии.
Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
Приема и одобрява работата на КИП и оценителния доклад с мотивираното предложение на Комисията до УС на «МИГ Харманли».
УС одобрява подадените проектни предложения по седма покана от СМР
Приема окончателните списъци на одобрените проекти по седма покана от СМР.
Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
Управителният съвет на сдружение «МИГ Харманли» взема решение и упълномощава Председателя на сдружението да подаде искане до Председателя на
Общински съвет – гр. Харманли във връзка с отпускане на безлихвен заем от Община Харманли в размер на 4000,00 (четири хиляди) лева. .
УС взема решение за представяне на Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за местно развитие за 2013г. на сдружение „МИГ Харманли“ пред Общински
съвет – гр. Харманли.
Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието.
УС взема решение за упълномощаване председателя на МИГ за издаване на запис на заповед в размер на 4000 (четири хиляди) лв. като обезпечение срещу
получаване на безлихвен заем от Община Харманли.
УС взема решение за предприемане на необходимите действия по установяване на виновност за възникнали задължения от ревизионен акт №
261306197/06.03.2014г. и за наемане на адвокат.
УС избира Комисия за избор на изпълнител на външна услуга по организиране на учебно посещение на МИГ от ЕС (за екипа на МИГ и членовете на УС и ОС) в
състав: Председател: Володий Костадинов; Членове: Донка Лечева и Антон Моллов.
УС избира Комисия за избор на изпълнител на външна услуга по организиране на регионален форум ЛИДЕР – среща с МИГ от региона и страната в състав:
Председател: Димчо Налбантов; Членове: Джемил Читов и Георги Георгиев.
Избира за протоколист Диана Радева.
Управителния съвет на „МИГ Харманли” приема поканите по съответните мерки (м.121, м.226, м.311 и м.312) по осма покана от стратегията за местно развитие,
утвърждава бюджетите по мерките за прием на заявления в периода 29.08.2014г. - 03.09.2014г.Утвърждава график за организиране на два информационни
дни/обучителни семинара във връзка с отварянето на осма покана – един в село Доситеево на 01.09.2014г. от 09:00 часа и един в гр. Харманли на 02.09.2014г. от
10:30 часа.
Избира за протоколист Диана Радева.
УС утвърждава списък 1 и списък 2 на експерт – оценителите, които да извършат техническа – експертна оценка на заявленията за подпомагане по осма покана от
СМР на „МИГ Харманли“.
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Избира Комисия за избор на проекти по осма покана от СМР на „МИГ Харманли“ в състав: Председател на КИП: Величко Сянков; Секретар на КИП: Георги
Георгиев; Членове: 1. Минка Стоянова; 2. Джемил Читов; 3. Димчо Налбантов; 4. Володий Костадинов; 5. Антон Моллов; 6. Наталия Пачеманова; 7. Донка
Лечева; 8. Иванка Душкова; 9. Малина Славова; За резервни членове избира: 1. Ерджан Юсуф – член на ОС на сдружение „МИГ Харманли“; 2. Милко Тодоров член на ОС на сдружение „МИГ Харманли“; 3. Славчо Карчев - член на ОС на сдружение „МИГ Харманли“
Първото заседание на Комисията за избор на проекти да бъде проведено на 17.09.2014г. от 17:00 часа в офиса на сдружение „МИГ Харманли“ при следния дневен
ред: 1. Изготвяне на график за извършване на проверки на място за потвърждаване на достоверността на декларираните обстоятелства в проектните предложения.
2. Определяне на срока на извършване на проверката. 3. Определяне на дата, място и час на второ заседание на КИП.
На второто заседание на КИП да бъде поканен и един от членовете на Общото събрание, който е избран измежду тях, за участие като наблюдател без право на глас.
Да бъдат поканени и представители на НПО и местните медии.
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Избира за протоколист Диана Радева.
Съгл. чл. 15 ал. 1 т. 4 от Устава на сдружението, освобождава като членове на сдружение „МИГ Харманли“ следните лица:
1. Митко Тянев Вълчев, представител на НЧ „Архимандрид Доситей – 1908“ с. Доситеево
Да бъде внесена за разглеждане на Общо събрание кандидатурата за членство на Надежда Борисова Колева.
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УС одобрява следния дневен ред за провеждане на Общо събрание:
1. Приемане на отчет за дейността на УС на сдружението;
2. Запознаване и обсъждане на годишен доклад за отчитане изпълнението на СМР;
3. Информиране относно реализацията и прогреса на проектите, одобрени за финансиране към Стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“;
4. Приемане на годишен финансов отчет;
5. Други.
Решава да бъдат изпратени покани до всички членове на Общото събрание съгл. чл. 25 ал. 3 от Устава на сдружението. Общото събрание да бъде проведено на
29.01.2015г. от 17:30 часа на адрес: гр. Харманли, ул.“Петко Каравелов“ 2. Да се постави обява за свикване на Общо събрание и на външната врата в сградата, в
която се намира управлението на сдружение „МИГ Харманли“ – гр. Харманли, ул.“Петко Каравелов“ 2.
Да се организира кетъринг за провеждане на Общо събрание на 29.01.2015г
УС одобрява общия доклад за състоянието и напредъка по реализацията на проектите от Стратегията за местно развитие.
Избира за протоколист Наталия Пачеманова
УС приема годишния финансов отчет на сдружение „МИГ Харманли“ за 2014г.
Избира за протоколист Наталия Пачеманова
Управителният съвет приема годишния доклад за отчитане изпълнението на стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ за 2014г.
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Избира Диана Радева за Протоколист на заседанието
Приема и одобрява работата на КИП и оценителния доклад с мотивираното предложение на Комисията до УС на «МИГ Харманли».
УС одобрява подаденото проектно предложение по осма покана от СМР
Приема окончателните списъци на одобрените проекти по осма покана от СМР.
Избира за протоколист Диана Радева.
1. Да се подаде искане за кредит в ОББ АД. Размер на кредита 100 000,00лв. под формата на кредитна линия /овърдрафт/.
2. Упълномощава Председателя на УС да извърши всички необходими правни и фактически действия за подготовка и подаване на необходимите документи и да
подпише договора за кредит в случай на одобрение.
1. Да се подаде искане за кредит в ОББ АД. Размер на кредита 100 000,00лв. под формата на кредитна линия /овърдрафт/.
2. Упълномощава Председателя на УС да извърши всички необходими правни и фактически действия за подготовка и подаване на необходимите документи и да
подпише договора за кредит в случай на одобрение.
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Избира Наталия Пачеманова за Протоколист на заседанието
УС избира Комисия за избор на доставчик на обучения за 2015г. в състав:
Председател: Володий Костадинов
Членове: Антон Моллов, Димчо Налбантов
Избира Наталия Пачеманова за Протоколист на заседанието.
Да се свика Общото събрание по следния дневен ред: 1. Обсъждане и одобрение на промяна в Процедура 22 в т. 7.2. Оценка от външни експерти;
Избира Наталия Пачеманова за Протоколист на заседанието
Утвърждава обновената Стратегия за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ и взема решение да се внесе заявление за промяна до УО на ПРСР.
Избира Антон Моллов за протоколист на заседанието
УС избира комисия за избор на изпълнител за следните дейности:
Оценка на изпълнението на СМР през 2015г.;
Социологическо проучване за оценка и самооценка на резултатите от проекта/прилагане на СМР и управление на МИГ - в състав:
Председател: Володий Костадинов; Членове: Антон Моллов и Георги Георгиев.
Освобождава член на Общото събрание на МИГ Харманли - Тодор Василев, представляващ "Бисер -2013" ЕООД
Избира Антон Моллов за протоколист на заседанието
Вписва промяна на лицето, представляващо Община Харманли в Общо събрание и Управителен съвет на "МИГ Харманли", като Минка Стоянова се заменя с
Валентина Димулска
Избира Антон Моллов за протоколист на заседанието
УС избира комисия за избор на изпълнител за следните дейности:
Организиране на обучения;
Извършване на проучвания;
Организиране на информационни дни, срещи, семинари, работни срещи, конференции;
Организиране на обществени обсъждания - в състав:
Председател: Володий Костадинов; Членове: Димчо Налбантов и Георги Георгиев.
УС одобрява представения график за изпълнение на дейностите.
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Да се представят на следващото Общо събрание молбите за освобождаване на членове на УС, подадени от Сдружение "ДСЖ" и Наталия Петрова Пачеманова.
Представяне на молби за прием на нови членове на следващото Общо събрание, подадени от Сдружение "Юнити"; Сдружение "Бизнесът за Харманли"
Избира Георги Георгиев за протоколист на заседанието
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Представяне на молби за прием на нови членове на следващото Общо събрание, подадени от ЕТ "Агро-тур -Ширин Мустафа; Тракийско вино ООД; Сдружение
"ТУР"; Доринка Запрянова; Росица Балабанова; Маргарита Маринова; Митка Делчева; Теодора Ценева; Галя Здравчева; Антон Козалиев; Русиян Керанов.
Освобождаване на членове на сдружението: Сезгин Халил Мустафа; "Агро Жа", представлявано от Цветан Георгиев и Стойчо Панчев

Избира Георги Георгиев за протоколист на заседанието
Освобождава член на Общото събрание на МИГ Харманли - Надежда Борисова Колева

80

81

82

83
84
85

86

87

264
265
266
267
268
269

11.4.2016
26.9.2016
26.9.2016
26.9.2016
26.9.2016
12.1.2017

270
271

12.1.2017
18.1.2017

272
273
274
275
276
277
278
279
280

18.1.2017
1.2.2017
1.2.2017
6.2.2017
6.2.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
13.4.2017

Да се свика Общо събрание при следният дневен ред: 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.
Да бъдат изпратени покани до всички членове на ОС, съгл. чл.25, ал.3 от Устава на сдружението. Общото събрание да бъде проведено на 27.04.2016г. от 17:30 часа
на адрес: гр. Харманли, ул. Петко Каравелов №2; Да се постави обява за свикване на Обо събрание на външната врата на сградата, в която се намира управлинието
на сдружението.
Избира Георги Георгиев за протоколист на заседанието
Да се подаде искане за кредит/кредитна линия в Интернешънъл Асет Банк АД в размер на 80000лв и Искане за банкова гаранция
УС одобрява планираните дейности и разходи за 2016 и 2017г.
УС одобрява индикативния график за приемите по съответните мерки на СВОМР за 2017г.
Избира Георги Георгиев за протоколист на заседанието
УС взема решение да се подаде Искане за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФЗ в размер на 488
957,50лв. За обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на СВОМР"
Избира Георги Георгиев за протоколист на заседанието
Управителния съвет одобрява следния дневен ред за провеждане 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 изпълнението на СВОМР за 2016г.;
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2016г.;
4. Приемане на Бюджет на сдружение „МИГ Харманли“ за 2016г. и 2017г.;
5. Промени в устава на сдружението;
6. Утвърждаване на процедури за избор на проекти и избор на членове от Общото събрание на сдружението за участие в Комисиите за избор на проекти;
Решава да бъдат изпратени покани до всички членове на ОС, съгласно чл.25, ал.3 от Устава на сдружението. Общото събрание да се проведе на 08.02.2017г. от
17:00 часа на адрес: гр. Харманли, ул. "Петко Каравелов" №2.
Две седмици преди заседанието да се постави обява за свикване на ОС на външната врата на сградата, в която се намира управлението на сдружението -гр.
Харманли, ул. "Петко Каравелов" №2.
Избира Георги Георгиев за протоколист на заседанието
УС одобрява изменението на индикативен график за прием на проекти за 2017г.
Избира Георги Георгиев за протоколист на заседанието
УС приема годишния финансов отчет, доклада на независимия одитор и отчета за дейността на сдружение "МИГ Харманли" за 2016г.
Избира Диана Гочева за протоколист на заседанието
УС избира г-н Величко Иванов Сянков за председател на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли"
УС избира г-жа Стефка Здравкова Стефанова за заместник - председател на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли"
Избира Диана Гочева за протоколист на заседанието

87
88

89

90

91

281
282
283
284
285

13.4.2017
18.5.2017
18.5.2017
21.9.2017
21.9.2017

286
287

21.9.2017
25.9.2017

288

25.9.2017

289
290

25.9.2017
9.11.2017

291

9.11.2017

292
293

9.11.2017
15.1.2018

294

15.1.2018

295

15.1.2018

Управителния съвет одобрява следния дневен ред за провеждане на Общо събрание:
1. Освобождаване на членове от Управителния съвет на МИГ Харманли и избор на нови.
Решава да бъдат изпратени покани до всички членове на ОС, съгласно чл.25, ал.3 от Устава на сдружението. Общото събрание да се проведе на 12.05.2017г. от
17:30 часа на адрес: гр. Харманли, ул. "Петко Каравелов" №2.
Две седмици преди заседанието да се постави обява за свикване на ОС на външната врата на сградата, в която се намира управлението на сдружението -гр.
Харманли, ул. "Петко Каравелов" №2.
Избира Диана Гочева за протоколист на заседанието
Избор на зам. председател на УС
Избира Георги Георгиев за протоколист на заседанието
Одобрява планираните дейности и разходи на сдружение "МИГ Харманли" за 20108г.
Одобрява индикативна годишна работна програма за приемите по съответните мерки от стратегията за Водено от общностите местно развитие за 2018г.
Избира Георги Георгиев за протоколист на заседанието
Одобрява Вътрешни правила за избор на външни експерт-оценители във връзка с оценка на проектни предложения, подадени към Стратегията за ВОМР на
сдружение "МИГ Харманли" за период 2014-2020г.
Да се обяви конкурс за за подбор на външни експерт-оценители във връзка с оценка на проектни предложения, подадени към Стратегията за ВОМР на сдружение
"МИГ Харманли" за период 2014-2020г. и одобрява разработените във връзка с конкурса приложения, както следва:
1. Заявление за участие (Приложение 1);
2. Автобиография (Приложение 2);
3. Декларация по образец (Приложение 3);
4. Контролен лист (Приложение 4);
5. Обявление (Приложение 5).
Избира Георги Георгиев за протоколист на заседанието
Управителният съвет утвърждава Ред за оценка на проектни предложения, подавани към СВОМР на сдружение "МИГ Харманли" и вема решение при последваща
промяна в нормативната база, автоматично да бъде направена съответната актуализация в реда за оценка на проектни предложения, подавани към СВОМР на
"МИГ Харманли".
УС одобрява следния дневен ред за провеждане на общо събрание:
1. Одобрение на ред за оценка на проектни предложения, подавани към СВОМР на сдружение "МИГ Харманли";
2. Промени в СВОМР 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".
Решава да бъдат изпратени покани до всички членове на ОС, съгласно чл. 25, ал. 3 от Устава на сдружението, Общото събрание да бъде проведено на 24.11.2017г.
от 17:30 часа на адрес: гр. Харманли, ул. Петко Каравелов № 2.
Две седмици преди заседанието да се постави обява за свикване на ОС на външната врата на сградата, в която се намира управлението на сдружението -гр.
Харманли, ул. Петко Каравелов № 2.
Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието.
Управителният съвет одобрява изменението на индикативна годишна работна програма за приемите по мерките от стратегията за Водено от общностите местно
развитие за 2018г.
Управителният съвет да представи на следващото Общо събрание молбата за приемане на нов член, представена от Йорданка Стефанова, представител на
нестопанския сектор.

Управителният съвет одобрява следния дневен ред за провеждане на Общо събрание:
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.
Решава да бъдат изпратени покани до всички членове на ОС, съгласно чл.25, ал. 3 от Устава на сдружението. Общото събрание да бъде проведено на 02.02.2018г.
от 17:30 часа на адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №2.
Две седмици преди заседанието да се постави обява за свикване на Общо събрание на външната врата на сградата, в която се намира управлението на сдружението
– гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №2.
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Управителният съвет одобрява обява за прием на проектни предложения по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Управителният съвет одобрява обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Управителният съвет одобрява обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природно наследство на селата“
Управителният съвет одобрява обява за прием на проектни предложения по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги“
Управителният съвет одобрява Условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 4.1. - „Инвестиции в земеделски стопанства“
Управителният съвет одобрява Условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 4.2. - „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“
Управителният съвет одобрява Условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 7.2. - „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Управителният съвет одобрява Условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 7.6. - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“
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Управителният съвет одобрява Условия и образци на документи за кандидатстване по мярка 22. - „Популяризиране на местните продукти и услуги“

19.2.2018

Управителният съвет обявява прием по под/мерки: 4.1. - „Инвестиции в земеделски стопанства“; 4.2. - „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“; 7.2. - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 7.6. - „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ и 22. - „Популяризиране на местните
продукти и услуги“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ чрез открити процедури за конкурентен подбор с
период на прием на проектни предложения от 02.04.2018г. до 31.05.2018г., съгласно одобрена Индикативна годишна работна програма.
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Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието.
Освобождава Русиян Трифонов Керанов, представител на нестопанския сектор от членство в сдружението.
УС приема годишния финансов отчет, доклада на независимия одитор и отчета за дейността на сдружение „МИГ Харманли“ за 2017г.
Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието
Управителният съвет одобрява обява за прием на проектни предложения по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“

94

Бюджетите по процедурите за прием на проектни предложения са както следва:
• подмярка 4.1. - „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 200 000,00лв;
• подмярка 4.2. - „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – 300 000,00лв.;
• подмярка 7.2. - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 1 023 745,00лв.;
• подмярка 7.6. - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ – 40
000,00лв.;
• мярка 22. - „Популяризиране на местните продукти и услуги“ – 50 000,00лв.
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Управителният съвет одобрява обява за прием на проектни предложения по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Управителният съвет одобрява обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Управителният съвет одобрява обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природно наследство на селата“
Управителният съвет одобрява обява за прием на проектни предложения по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги“
Управителният съвет одобрява Условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 4.1. - „Инвестиции в земеделски стопанства“
Управителният съвет одобрява Условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 4.2. - „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“
Управителният съвет одобрява Условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 7.2. - „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Управителният съвет одобрява Условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 7.6. - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“
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Управителният съвет одобрява Условия и образци на документи за кандидатстване по мярка 22. - „Популяризиране на местните продукти и услуги“

Възлага на Изпълнителния директор да качи в ИСУН проект на процедури за прием на проекти по отделните мерки в съответствие с одобрените обяви, като
прикачи Условията за кандидатстване, включително приложенията към тях. Да информира УО на ПРСР в срок, за активиране на процедурите за прием.
Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието.
Управителният съвет 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“.
Управителният съвет одобрява обява за прием на проектни предложения по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“

23.3.2018

Управителният съвет обявява прием по под/мерки: 4.1. - „Инвестиции в земеделски стопанства“; 4.2. - „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“; 7.2. - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 7.6. - „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ и 22. - „Популяризиране на местните
продукти и услуги“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ чрез открити процедури за конкурентен подбор с
няколко периода на прием на проектни предложения, съгласно одобрена Индикативна годишна работна програма.
Началната дата за обявяване на първи прием зависи от последващо изменение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Процедурата за прием на
проекти е с няколко срока за подаване на проектни предложения:
Първи краен срок за подаване на проектни предложения - 31.05.2018 година, 17:00 часа.
Втори срок за подаване на проектни предложения:
04.07.2018 година - 31.08.2018 година, 17:00 часа.
Трети срок за подаване на проектни предложения:
03.10.2018 година – 30.11.2018 година, 17:00 часа.
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Бюджетите по процедурите за прием на проектни предложения са както следва:
Първи прием:
• подмярка 4.1. - „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 200 000,00лв;
• подмярка 4.2. - „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – 300 000,00лв.;
• подмярка 7.2. - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 1 023 745,00лв.;
• подмярка 7.6. - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ – 40
000,00лв.;
• мярка 22. - „Популяризиране на местните продукти и услуги“ – 50 000,00лв.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ по втори, респективно трети прием е неусвоения остатък от първи, респективно втори прием.
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Възлага на Изпълнителния директор да качи в ИСУН обновените процедури за прием на проекти по отделните мерки в съответствие с одобрените обяви, като
прикачи Условията за кандидатстване, включително приложенията към тях. Да информира УО на ПРСР в срок за отстранените констатирани нередовности.
УС избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието.
Управителният съвет одобрява следния дневен ред за провеждане на Общо събрание:
1. Промени в Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“.
2. Други.
Решава да бъдат изпратени покани до всички членове на ОС, съгласно чл.25, ал. 3 от Устава на сдружението. Общото събрание да бъде проведено на 12.04.2018г.
от 17:30 часа на адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №2.
Две седмици преди заседанието да се постави обява за свикване на Общо събрание на външната врата на сградата, в която се намира управлението на сдружението
– гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №2.
УС избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието.

Управителният съвет одобрява следния дневен ред за провеждане на Общо събрание:
1. Приоритизиране на критерии за оценка на проектни предложения по всички мерки от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“;
2. Определяне на минимален брой точки – праг за финансиране на проектни предложения по всички мерки от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ
Харманли“;
3. Одобряване на таблици за оценка на проектни предложения, подавани по всички мерки от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“;
4. Други.
Решава да бъдат изпратени покани до всички членове на ОС, съгласно чл.25, ал. 3 от Устава на сдружението. Общото събрание да бъде проведено на 28.05.2018г.
от 17:30 часа на адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №2.
Две седмици преди заседанието да се постави обява за свикване на Общо събрание на външната врата на сградата, в която се намира управлението на сдружението
– гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №2.
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Управителният съвет одобрява обява за прием на проектни предложения по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
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13.6.2018

Управителният съвет одобрява обява за прием на проектни предложения по подмярка 6.4. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
Управителният съвет одобрява обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Управителният съвет одобрява обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природно наследство на селата“
Управителният съвет одобрява обява за прием на проектни предложения по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги"
Управителният съвет одобрява Условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 4.1. - „Инвестиции в земеделски стопанства“
Управителният съвет одобрява Условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 4.2. - „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“
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Управителният съвет одобрява Условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 7.6. - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

346

13.6.2018

Управителният съвет одобрява Условия и образци на документи за кандидатстване по мярка 22. - „Популяризиране на местните продукти и услуги“

Управителният съвет одобрява изменението на индикативна годишна работна програма за приемите по мерките от стратегията за Водено от общностите местно
развитие за 2018г. и възлага на екипа на МИГ да публикува одобрената ИГРП на интернет страницата на сдружението: www.mig-harmanli.org
Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието.
Управителният съвет одобрява обява за прием на проектни предложения по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“

Управителният съвет одобрява Условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 6.4. - „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
Управителният съвет одобрява Условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 7.2. - „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

13.6.2018

Управителният съвет обявява прием по под/мерки: 4.1. - „Инвестиции в земеделски стопанства“; 4.2. - „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“; 6.4. – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности; 7.2. - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“; 7.6. - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на
селата“ и 22. - „Популяризиране на местните продукти и услуги“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ чрез
открити процедури за конкурентен подбор с няколко периода на прием на проектни предложения, съгласно одобрена Индикативна годишна работна програма.
Началната дата за обявяване на първи прием е 18.07.2018г.
Процедурата за прием на проекти е с няколко срока за подаване на проектни предложения:
Първи краен срок за подаване на проектни предложения - 10.09.2018 година, 17:00 часа.
Втори срок за подаване на проектни предложения:
Декември 2018 година – Януари 2019 година.

348

13.6.2018

Бюджетите по процедурите за прием на проектни предложения са както следва:
Първи прием:
• подмярка 4.1. - „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 200 000,00лв;
• подмярка 4.2. - „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – 300 000,00лв.;
• подмярка 6.4. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – 1 320 000,00лв.;
• подмярка 7.2. - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 1 023 745,00лв.;
• подмярка 7.6. - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ – 40
000,00лв.;
• мярка 22. - „Популяризиране на местните продукти и услуги“ – 50 000,00лв.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ по втори прием е неусвоения остатък от първи прием.
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Възлага на Изпълнителния директор да качи в ИСУН проект на процедури за прием на проекти по отделните мерки в съответствие с одобрените обяви, като
прикачи Условията за кандидатстване, включително приложенията към тях. Да информира УО на ПРСР в срок, за активиране на процедурите за прием.
Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието
Управителният съвет одобрява Вътрешни правила за работа на Комисията за подбор на проектни предложения, подадени към Стратегията за водено от общностите
местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“
Управителният съвет одобрява Вътрешни правила за работа на Комисията за подбор на проектни предложения, подадени към Стратегията за водено от общностите
местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Управителният съвет одобрява Вътрешни правила за работа на Комисията за подбор на проектни предложения, подадени към Стратегията за водено от общностите
местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ по подмярка 6.4. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
Управителният съвет одобрява Вътрешни правила за работа на Комисията за подбор на проектни предложения, подадени към Стратегията за водено от общностите
местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ по подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“
Управителният съвет одобрява Вътрешни правила за работа на Комисията за подбор на проектни предложения, подадени към Стратегията за водено от общностите
местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природно наследство на селата“
Управителният съвет одобрява Вътрешни правила за работа на Комисията за подбор на проектни предложения, подадени към Стратегията за водено от общностите
местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги“
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Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието

11.9.2018

Управителният съвет предлага на Председателя на сдружение „МИГ Харманли“ да назначи Комисия за подбор на проектни предложения по процедура
BG06RDNP001-19.011 "МИГ Харманли" - подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" в състав:
1. Петя Крайчева Иванова - Председател /без право на глас/ - служител на МИГ;
2. Снежана Кръстева Димитрова - Секретар /без право на глас/ - служител на МИГ;
3. Наталия Петрова Пачеманова – член на общото събрание (КВО) на МИГ /с право на глас/;
4. Ганка Иванова Тилева – външен експерт – оценител /с право на глас/ ;
5. Мария Иванова Тодорова - Митова - външен експерт – оценител /с право на глас/;
6. Таня Стефанова Цветкова – наблюдател /без право на глас/ – гл. експерт отдел „ВОМР“, дирекция „РСР“ към УО на ПРСР
7. Мартин Ивайлов Мирчев - наблюдател /без право на глас/ – гл. експерт отдел „ВОМР“, дирекция „РСР“ към УО на ПРСР
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА KОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (КППП):
1. Тодор Колев Братанов – член на общото събрание на МИГ /с право на глас/;
2. Христослава Веселинова Георгиева – външен експерт – оценител /с право на глас/;
3. Вилияна Георгиева Вичева – външен експерт – оценител /с право на глас/;
Управителният съвет определя, че има съответствие на квалификацията и професионалните компетентности на председателя, секретаря и членовете на Комисията
за подбор на проектни предложения за изпълнение на заложените задачи във връзка с оценката на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.011
"МИГ Харманли" - подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства".

11.9.2018

Управителният съвет предлага на Председателя на сдружение „МИГ Харманли“ да назначи Комисия за подбор на проектни предложения по процедура
BG06RDNP001-19.013 "МИГ Харманли" - подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" в състав:
1. Петя Крайчева Иванова - Председател /без право на глас/ - служител на МИГ;
2. Снежана Кръстева Димитрова - Секретар /без право на глас/ - служител на МИГ;
3. Станислав Антонов Манолов – член на общото събрание (КВО) на МИГ /с право на глас/;
4. Ганка Иванова Тилева – външен експерт – оценител /с право на глас/ ;
5. Николина Христова Дечева - външен експерт – оценител /с право на глас/;
6. Таня Стефанова Цветкова – наблюдател /без право на глас/ – гл. експерт отдел „ВОМР“, дирекция „РСР“ към УО на ПРСР 2014 – 2020г.
7. Мартин Ивайлов Мирчев - наблюдател /без право на глас/ – гл. експерт отдел „ВОМР“, дирекция „РСР“ към УО на ПРСР 2014 – 2020г.
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА KОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (КППП):
1. Ширин Сезгин Мустафа – член на общото събрание (КВО) на МИГ /с право на глас/;
2. Вилияна Георгиева Вичева – външен експерт – оценител /с право на глас/;
3. Мария Иванова Тодорова - Митова – външен експерт – оценител /с право на глас/;
Управителният съвет определя, че има съответствие на квалификацията и професионалните компетентности на председателя, секретаря и членовете на Комисията
за подбор на проектни предложения за изпълнение на заложените задачи във връзка с оценката на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.013
"МИГ Харманли" - подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти".

Управителният съвет предлага на Председателя на сдружение „МИГ Харманли“ да назначи Комисия за подбор на проектни предложения по процедура
BG06RDNP001-19.045 "МИГ Харманли" - подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" в състав:
1. Петя Крайчева Иванова - Председател /без право на глас/ - служител на МИГ;
2. Снежана Кръстева Димитрова - Секретар /без право на глас/ - служител на МИГ;
3. Тодор Колев Братанов – член на общото събрание (КВО) на МИГ /с право на глас/;
4. Ганка Иванова Тилева – външен експерт – оценител /с право на глас/ ;
5. Николина Христова Дечева - външен експерт – оценител /с право на глас/;
6. Таня Стефанова Цветкова – наблюдател /без право на глас/ – гл. експерт отдел „ВОМР“, дирекция „РСР“ към УО на ПРСР 2014 – 2020г.
7. Мартин Ивайлов Мирчев - наблюдател /без право на глас/ – гл. експерт отдел „ВОМР“, дирекция „РСР“ към УО на ПРСР 2014 – 2020г.
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА KОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (КППП):
1. Ширин Сезгин Мустафа – член на общото събрание (КВО) на МИГ /с право на глас/;
2. Вилияна Георгиева Вичева – външен експерт – оценител /с право на глас/;
3. Мария Йосифова Гиева – външен експерт – оценител /с право на глас/;
Управителният съвет определя, че има съответствие на квалификацията и професионалните компетентности на председателя, секретаря и членовете на Комисията
за подбор на проектни предложения за изпълнение на заложените задачи във връзка с оценката на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.045
"МИГ Харманли" - подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".
360

11.9.2018
Управителният съвет предлага на Председателя на сдружение „МИГ Харманли“ да назначи Комисия за подбор на проектни предложения по процедура
BG06RDNP001-19.010 "МИГ Харманли" - подмярка 7.2. - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ в състав:
1. Петя Крайчева Иванова - Председател /без право на глас/ - служител на МИГ;
2. Снежана Кръстева Димитрова - Секретар /без право на глас/ - служител на МИГ;
3. Наталия Петрова Пачеманова – член на общото събрание (КВО) на МИГ /с право на глас/;
4. Христослава Веселинова Георгиева – външен експерт – оценител /с право на глас/ ;
5. Мария Йосифова Гиева - външен експерт – оценител /с право на глас/;
6. Таня Стефанова Цветкова – наблюдател /без право на глас/ – гл. експерт отдел „ВОМР“, дирекция „РСР“ към УО на ПРСР 2014 – 2020г.
7. Мартин Ивайлов Мирчев - наблюдател /без право на глас/ – гл. експерт отдел „ВОМР“, дирекция „РСР“ към УО на ПРСР 2014 – 2020г.
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА KОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (КППП):
1. Станислав Антонов Манолов – член на общото събрание (КВО) на МИГ /с право на глас/;
2. Ганка Иванова Тилева – външен експерт – оценител /с право на глас/;
3. Николина Христова Дечева – външен експерт – оценител /с право на глас/;
Управителният съвет определя, че има съответствие на квалификацията и професионалните компетентности на председателя, секретаря и членовете на Комисията
за подбор на проектни предложения за изпълнение на заложените задачи във връзка с оценката на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.010
"МИГ Харманли" - подмярка 7.2. - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
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Управителният съвет предлага на Председателя на сдружение „МИГ Харманли“ да назначи Комисия за подбор на проектни предложения по процедура
BG06RDNP001-19.017 "МИГ Харманли" - подмярка 7.6. - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство на селата“ в състав:
1. Петя Крайчева Иванова - Председател /без право на глас/ - служител на МИГ;
2. Снежана Кръстева Димитрова - Секретар /без право на глас/ - служител на МИГ;
3. Наталия Петрова Пачеманова – член на общото събрание (КВО) на МИГ /с право на глас/;
4. Мария Йосифова Гиева – външен експерт – оценител /с право на глас/ ;
5. Мария Иванова Тодорова - Митова - външен експерт – оценител /с право на глас/;
6. Таня Стефанова Цветкова – наблюдател /без право на глас/ – гл. експерт отдел „ВОМР“, дирекция „РСР“ към УО на ПРСР 2014 – 2020г.
7. Мартин Ивайлов Мирчев - наблюдател /без право на глас/ – гл. експерт отдел „ВОМР“, дирекция „РСР“ към УО на ПРСР 2014 – 2020г.
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА KОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (КППП):
1. Станислав Антонов Манолов – член на общото събрание (КВО) на МИГ /с право на глас/;
2. Ганка Иванова Тилева – външен експерт – оценител /с право на глас/;
3. Николина Христова Дечева – външен експерт – оценител /с право на глас/;
Управителният съвет определя, че има съответствие на квалификацията и професионалните компетентности на председателя, секретаря и членовете на Комисията
за подбор на проектни предложения за изпълнение на заложените задачи във връзка с оценката на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.017
"МИГ Харманли" - подмярка 7.6. - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на
селата“.
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Управителният съвет одобрява възнаграждение за външни експерт – оценители, членове на КППП за етап на оценка - административно съответствие и
допустимост (АСД) – 50,00 лв. с включени осигуровки за сметка на работодател, на оценен проект и възнаграждение за външни експерт – оценители, членове на
КППП за етап на оценка - техническа и финансова оценка (ТФО) - 50,00 лв. на оценен проект с включени осигуровки за сметка на работодател.
Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието.
Управителният съвет одобрява планираните дейности и разходи на сдружение „Местна инициативна група Харманли за 2019г.
Управителният съвет одобрява индикативна годишна работна програма за приемите по съответните мерки от стратегията за Водено от общностите местно
развитие за 2019г.
Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието.
Управителният съвет приема и одобрява оценителен доклад за работата на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.011
„МИГ Харманли“ – подмярка 4.1. – Инвестиции в земеделски стопанства.
Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието.
Управителният съвет приема и одобрява оценителен доклад за работата на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.013
„МИГ Харманли“ – подмярка 4.2. – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти.
Избира Теодора Ценева за Протоколист на заседанието.
Управителният съвет приема и одобрява оценителен доклад за работата на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.045
„МИГ Харманли“ – подмярка 6.4. – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности.
Избира Теодора Ценева за Протоколист на заседанието.
Управителният съвет приема и одобрява оценителен доклад за работата на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.010
„МИГ Харманли“ – подмярка 7.2. – Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.
Избира Теодора Ценева за Протоколист на заседанието.
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Управителният съвет приема и одобрява оценителен доклад за работата на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.017
„МИГ Харманли“ – подмярка 7.6. – Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на
селата.
Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието.

13.11.2018

Управителният съвет одобрява обяви за втори прием на проектни предложения по следните процедури:
- BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“ – подмярка 4.2. – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти – с разполагаем финансов ресурс –
130 900,28;
- BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ – подмярка 7.6. – Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата – с разполагаем финансов ресурс – 40 000,00 лв. и
- BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“ – Мярка 22 – „Популяризиране на местните продукти и услуги“ – с разполагаем финансов ресурс – 50 000,00 лв.;
Приемът да стартира на 17.12.2011г. и да приключи в 17:00 часа на 08.02.2019г.

13.11.2018

Възлага на Изпълнителния директор да качи в ИСУН обявите и условията за кандидатстване по процедурите, с описани конкретните срокове за втори прием.
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7.1.2019

Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието.
Управителният съвет одобрява следния дневен ред за провеждане на Общо събрание:
1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2018г.
2. Запознаване, обсъждане и приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР за 2018г.
3. Приемане на годишен финансов отчет на сдружение „МИГ Харманли“ за 2018г.
4. Одобрение на планирани дейности и разходи за 2019г..
5. Други.
Решава да бъдат изпратени покани до всички членове на ОС, съгласно чл.25, ал. 3 от Устава на сдружението. Общото събрание да бъде проведено на 01.02.2019г.
от 17:30 часа на адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №2.
Две седмици преди заседанието да се постави обява за свикване на Общо събрание на външната врата на сградата, в която се намира управлението на сдружението
– гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №2.
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Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието.
Управителния съвет да представи на следващото Общо събрание молбата за приемане на нов член, представена от г-н Константин Костов, представител на
нестопанския сектор.
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Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието.
Освобождава г-жа Доринка Кръстева Запрянова, представител на нестопанския сектор от членство в сдружението.
УС приема годишния финансов отчет, доклада на независимия одитор и отчета за дейността на сдружение "МИГ Харманли" за 2018г.
Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието.
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11.2.2019

Управителния съвет предлага на Председателя на сдружение "МИГХарманли" да назначи Комисия за подбор на проектни предложения по процедура
BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“ – подмярка 4.2. – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти в състав:
• Петя Крайчева Иванова – Председател на КППП, (без право на глас) - служител на МИГ;
• Снежана Кръстева Димитрова – Секретар на КППП, (без право на глас) - служител на МИГ;
• Станислав Антонов Манолов – Оценител, (с право на глас) представител на Общото събрание (КВО) на „МИГ Харманли“;
• Христослава Веселинова Георгиева – външен експерт – оценител, (с право на глас);
• Николина Христова Дечева - външен експерт – външен експерт – оценител, (с право на глас);
Резервни членове на Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/:
• Мария Иванова Тодорова - Митова - външен експерт – оценител с право на глас;
• Мария Йосифова Гиева - външен експерт – оценител с право на глас;
• Ширин Сезгин Мустафа – представител на КВО на Сдружение „МИГ Харманли“ с право на глас;
Управителният съвет определя, че има съответствие на квалификацията и професионалните компетентности на председателя, секретаря и членовете на Комисията
за подбор на проектни предложения за изпълнение на заложените задачи във връзка с оценката на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.013
"МИГ Харманли" - подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти".

11.2.2019

Управителния съвет предлага на Председателя на сдружение "МИГ Харманли" да назначи Комисия за подбор на проектни предложения по процедура
BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ – подмярка 7.6. – Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата в състав:
•• Петя Крайчева Иванова – Председател на КППП, (без право на глас) - служител на МИГ;
• Снежана Кръстева Димитрова – Секретар КППП, (без право на глас) - служител на МИГ;
• Наталия Петрова Пачеманова – Оценител, (с право на глас) представител на Общото събрание (КВО) на „МИГ Харманли“;
• Мария Иванова Тодорова - Митова – външен експерт – оценител, (с право на глас);
• Мария Йосифова Гиева - външен експерт – оценител, (с право на глас);
Резервни членове на Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/:
• Ганка Иванова Тилева - външен експерт – оценител с право на глас;
• Николина Христова Дечева - външен експерт – оценител с право на глас;
• Станислав Антонов Манолов – представител на КВО на Сдружение „МИГ Харманли“ с право на глас;
Управителният съвет определя, че има съответствие на квалификацията и професионалните компетентности на председателя, секретаря и членовете на Комисията
за подбор на проектни предложения за изпълнение на заложените задачи във връзка с оценката на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.017
„МИГ Харманли“ – подмярка 7.6. – Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на
селата.
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Управителния съвет предлага на Председателя на сдружение "МИГ Харманли" да назначи Комисия за подбор на проектни предложения по процедура
BG06RDNP001-19.018 – „МИГ Харманли“ – Мярка 22 - Популяризиране на местните продукти и услуги“ в състав:
• Петя Крайчева Иванова – Председател на КППП, (без право на глас) - служител на МИГ;
• Снежана Кръстева Димитрова – Секретар КППП, (без право на глас) - служител на МИГ;
• Наталия Петрова Пачеманова – Оценител, (с право на глас) представител на Общото събрание (КВО) на „МИГ Харманли“;
• Мария Иванова Тодорова - Митова – външен експерт – оценител, (с право на глас);
• Мария Йосифова Гиева - външен експерт – оценител, (с право на глас);
Резервни членове на Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/:
• Ганка Иванова Тилева - външен експерт – оценител с право на глас;
• Николина Христова Дечева - външен експерт – оценител с право на глас;
• Станислав Антонов Манолов – представител на КВО на Сдружение „МИГ Харманли“ с право на глас;
Управителният съвет определя, че има съответствие на квалификацията и професионалните компетентности на председателя, секретаря и членовете на Комисията
за подбор на проектни предложения за изпълнение на заложените задачи във връзка с оценката на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.018 –
„МИГ Харманли“ – Мярка 22 - Популяризиране на местните продукти и услуги“
Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието.
Управителният съвет одобрява следния дневен ред за провеждане на Общо събрание:
1. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на сдружение "МИГ Харманли";
2. Промяна на Уставана сдружението;
Решава да бъдат изпратени покани до всички членове на ОС, съгласно чл.25, ал. 3 от Устава на сдружението. Общото събрание да бъде проведено на 27.03.2019г.
от 17:00 часа на адрес: гр. Харманли, ул. „Никола Петков“ №6.
Две седмици преди заседанието да се постави обява за свикване на Общо събрание на външната врата на сградата, в която се намира управлението на сдружението
– гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №2.
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Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието.
Управителният съвет приема и одобрява оценителен доклад за работата на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.013
„МИГ Харманли“ – подмярка 4.2. – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти.
Избира Теодора Ценева за Протоколист на заседанието.
Управителният съвет приема и одобрява оценителен доклад за работата на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.017
„МИГ Харманли“ – подмярка 7.6. – Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на
селата.
Избира Теодора Ценева за Протоколист на заседанието.
Управителният съвет приема и одобрява оценителен доклад за работата на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.018 –
„МИГ Харманли“ – Мярка 22 - Популяризиране на местните продукти и услуги“.
Избира Георги Георгиев за Протоколист на заседанието
Управителният съвет одобрява планираните дейности и разходи на сдружение „Местна инициативна група Харманли за 2020г.
Управителният съвет одобрява индикативна годишна работна програма за приемите по съответните мерки от стратегията за Водено от общностите местно
развитие за 2020г.
Избира Теодора Ценева за Протоколист на заседанието
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Управителният съвет одобрява следния дневен ред за провеждане на Общо събрание:
1. Освобождаване на членове от управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“;
2. Промени в Устава на сдружението;
3. Прием на нови членове на сдружение „МИГ Харманли“;
4. Други.
Решава да бъдат изпратени покани до всички членове на ОС, съгласно чл.25, ал. 3 от Устава на сдружението. Общото събрание да бъде проведено на 28.11.2019г.
от 17:30 часа на адрес: гр. Харманли, ул. „Никола Петков“ № 6, ет. 2.
Две седмици преди заседанието да се постави обява за свикване на Общо събрание на външната врата на сградата, в която се намира управлението на сдружението
– гр. Харманли, ул. „Никола Петков“ № 6, ет. 2.

403
404
405

11.11.2019
28.11.2019
28.11.2019

406

28.11.2019

407

28.11.2019

408
409
410

28.11.2019
28.11.2019
8.1.2020 Избира Теодора Ценева за Протоколист на заседанието

Избира Теодора Ценева за Протоколист на заседанието.
Освобождава Георги Атанасов Георгиев, представител на нестопанския сектор от членство в сдружението.
Освобождава „АИППДП д-р Севдалин Павлов“ ЕООД, представлявано от Севдалин Кирилов Павлов, представител на стопански сектор от членство в
сдружението.
Освобождава „Диана сервиз“ ЕООД, представлявано от Володий Димитров Костадинов, представител на стопански сектор от членство в сдружението.
Освобождава ЕТ „Натали – Наталия Пачеманова – Костадин Пачеманов“, представляван от Наталия Петрова Пачеманова, представител на стопански сектор от
членство в сдружението
Освобождава „ЗК Напредък“, представлявана от Славчо Банев Карчев, представител на стопански сектор от членство в сдружението.
Управителният съвет одобрява следния дневен ред за провеждане на Общо събрание:
1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2019г.
2. Запознаване, обсъждане и приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР за 2019г.
3. Приемане на годишен финансов отчет на сдружение „МИГ Харманли“ за 2019г.
4. Одобрение на планирани дейности и разходи за 2020г.
5. Промени в Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“.
6. Други.
Решава да бъдат изпратени покани до всички членове на ОС, съгласно чл.25, ал. 3 от Устава на сдружението. Общото събрание да бъде проведено на 30.01.2020г.
от 17:30 часа на адрес: гр. Харманли, ул. „Никола Петков“ № 6, ет.2.
Две седмици преди заседанието да се постави обява за свикване на Общо събрание на външната врата на сградата, в която се намира управлението на сдружението
– гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ № 6.
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