ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.

ПРОТОКОЛ
Днес, 23.05.2013г. от 17:00 часа се проведе второ заседание на Комисия
за избор на проекти по четвърта покана за кандидатстване с проекти към
Сдружение „МИГ Харманли” при следния дневен ред:
1. Запознаване с документите от всички извършени проверки на
заявленията за подпомагане по четвърта покана от СМР .
2. Разглеждане на докладите и протоколите от проверките на място на
членовете на КИП.
3. Разглеждане, гласуване и приемане на отчетите за извършената
оценка за всяко едно проектно предложение.
4. Изготвяне и приемане на оценителен доклад на КИП.
5. Изготвяне и приемане на окончателни списъци на одобрените и
отхвърлени проекти по четвърта покана от СМР.
На заседанието присъстваха всички 9 членове на Комисията за избор на
проекти и 3 Наблюдатели, както следва:
1. Стефка Стефанова – член на ОС на „МИГ Харманли”;
2. Диляна Комитова – представител на НПО – „Демократичен съюз на
жените – Харманли”;
3. Иван Атанасов - в-к „Новини“.
Заседанието бе открито от Председателя на Комисията – г - н Величко
Сянков, който обяви предварително одобрения дневен ред.
Секретарят
на
Комисията – г-жа Наталия Пачеманова раздаде на наблюдателите декларации за
поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси за подпис,
поотделно за всеки един проект.
По първа точка от дневния ред бяха разгледани документите от всички
извършени проверки на заявленията за подпомагане по четвърта покана от СМР
на „МИГ Харманли“. След това се премина към гласуване.
Със 7 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 4:
Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”
п.к. 6450, гр. Харманли, ул. “Петко Каравелов” №2 , тел./факс: 0373 8 20 80
e-mail: mig.harmanli@gmail.com
www.mig-harmanli.org
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КИП одобрява направените оценки и класиране, извършено от
проверяващите лица на кандидатите с проекти по четвърта покана от СМР, видно
от общия и разделен по мерки ранжиран списък.
По втора точка от дневния ред, членовете на Комисията докладваха за
извършената проверка на място. При всички проверки на място, декларираните
данни и обстоятелства отговаряха на предварително заложеното в проектните
предложения.
Със 7 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” се взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 5:
Комисията одобрява протоколите и докладите от проверките на място.
По трета точка от дневния ред се пристъпи към разглеждане, гласуване и
приемане на отчетите на всяко едно от проектните предложения.
Със 7 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” се взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 6:
Одобрява и класира следните проекти по четвърта покана от СМР на „МИГ
Харманли“:
Проект № 26 – УРН МХ-312-4-026 – „Оборудване на фризьорски салон и
соларно студио” – 7 гласа
Проект № 27 – УРН МХ-312-4-027 – „Доизграждане на автосервиз и
изграждане на автомивка” – 7 гласа
Проект № 28 – УРН МХ-121-4-028 – „Създаване на трайни насаждения от
орехи - био” – 7 гласа
Проект № 30 – УРН МХ-311-4-030 – „Реконструкция на жилищна сграда в
къща за гости” – 7 гласа
Проект № 31 – УРН МХ-312-4-031 – „Оборудване на цех за производство на
алуминиеви щори” – 7 гласа
Проект № 33 – УРН МХ-121-4-033 – „Закупуване на земеделска техника” –
7 гласа
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“:
Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”
п.к. 6450, гр. Харманли, ул. “Петко Каравелов” №2 , тел./факс: 0373 8 20 80
e-mail: mig.harmanli@gmail.com
www.mig-harmanli.org
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Проект № 32 – УРН МХ-312-4-032 – „Пристрояване и преустройство на
жилищна сграда в къща за гости и стопанска сграда в спални” – 7 гласа
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” – 7 гласа
По четвърта точка от дневния ред, КИП след направените разисквания
предложи за приемане оценителния доклад на Комисията, където е видно какъв е
броя на одобрените и поставени в резервен списък проекти, одобрените суми за
финансиране и оставащите суми по съответните мерки след края на четвърта
покана.
Със 7 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” се взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 7:
Приема оценителния доклад на Комисията за избор на проекти по четвърта
покана от СМР.
По пета точка от дневния ред, след приключване на работата на КИП, бяха
изготвени окончателните списъци за класираните и одобрени проекти и
поставените в резервен списък.
Със 7 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” се взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 8:
КИП приема и одобрява изготвените списъци за одобрени проекти и
проектите поставени в резервен списък по четвърта покана от СМР.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Председател на КИП:..................................
/Величко Сянков/
Секретар:..................................
/Наталия Пачеманова/
Членове: 1...........................................
/Джемил Читов/
2..........................................
/Антон Моллов/
3..........................................
/Минка Стоянова/
4..........................................
/Димчо Налбантов/
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5..........................................
/Володий Костадинов/
6…………………………..
/Иванка Душкова/
7…………………………..
/Малина Славова/
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