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ПРОТОКОЛ № 7 

от заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, 

ГУРКОВО" 

Днес, 04.07. 2017 год., на основание чл. 54, ал. 6 от Устава на СНЦ „МИГ – 
Мъглиж, Казанлък, Гурково”, се изготвя протокол за вземане на решение по точка 
единствена: „Даване на съгласие за кандидатстване на паричен кредит – овърдрафт” 
 

Във връзка със забавяне на дължимото от ДФ Земеделие финансиране за 
дейността на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково”, съгласно решение № 89 от 
08.03.2016 г. на Общински съвет, Община Мъглиж превежда ежемесечно суми за 
финансиране на дейността на сдружението. До м. май 2017 г. вече са преведени 46000 
лв. Тъй като това финансиране ще продължи и занапред и ще ангажира значителен 
общински ресурс предлагам да се даде разрешение на СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, 
Гурково” да кандидатства за отпускане на паричен кредит от банка, под формата на 
овърдрафт до размера на утвърденото от ДФЗ финансиране за първата година от 
дейността на дружеството, а именно 105 000 лв.  Този кредит ще даде възможност на 
дружеството регулярно да финансира дейността си и да върне усвоените общински 
средства. Кредита е за срок от една година с възможност за продължаване до срока на 
изпълнение на дейността на дружеството. Усвояването на кредита ще става ежемесечно 
според извършените месечни разходи, а погасяването му ще става при превеждане в 
банковата сметка на дружеството на поисканите от ДФ Земеделие средства. Поради 
изискванията на финансиращите институции е необходимо Управителния съвет на 
СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” да вземе следното  

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 26 

04.07.2017г. 
 
 

1. Дава съгласие СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково” да кандидатства 
за банков  кредит – овърдрафт от банка или друга финансова институция при 
следните параметри: 
Размер: до 105 000 лв. (сто и пет хиляди лева) 
Срок на кредита: 1 година, с възможност за подновяване съгласно сроковете, 
определени в Споразумение № РД50 – 191 от 29.11.2016 г.  
Цел на кредита: за гарантиране изпълнението на дейностите,  през текущата 
2017 г., съгласно Заповед № РД 09-338 от 10.04.2017 г. на Министерство на 
земеделието, храните и горите. 
Годишната лихва по кредита: не повече от 3%. 
Такси и комисионни: без други такси и комисионни за обслужване на кредита; 
Обезпечение:   



 
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО 

Площад “Трети март “ № 32, ет. 1, 
e-mail : mig.mkg2016@gmail.com, http://www.mig-mkg.bg/ 

 
 
- реален залог върху вземания, произтичащи от Споразумение за изпълнение на 
стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-191/29.11.2016 г.  и 
Заповед № РД 09-338 от 10.04.2017 г. 
– реален залог на вземания по всички сметки на СНЦ „МИГ – Мъглиж, 
Казанлък, Гурково” открити в Банката 
Гарант по кредита: община Мъглиж 
Друго: дава съгласие за депозиране на прогнозната сума на дължимата лихва по 
кредита, блокирана по сметката на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”. 

 
2. Упълномощава Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, 
Гурково” да извърши всички последващи действия в изпълнение на настоящото 
решение. 
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Рени Мариянова Малева – член на УС................................................................. 
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Кольо Атанасов Колев - член на УС .............................................. 

 


