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ПРОТОКОЛ № 10 

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

полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, 

ГУРКОВО" 

Днес, 25.09.2017 год. от 10.00 ч., в Заседателната зала на МИГ – Мъглиж, 
Казанлък, Гурково, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Сдружение 
с нестопанска цел в обществена полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - 
МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО"  
На заседанието присъстваха: 
Господин Антонов Господинов – Председател на УС 
Рени Мариянова Малева – член на УС 
Пламена Иванова Писанкънева – член на УС 
Гергана Величкова Цонева – член на УС 
Росен Миленов Бакалов – член наУС  
Мария Димитрова Желева - член на УС 
Йонко Стефанов Иванов – член на УС 
Виктор Иванов Кънчев – член на УС 
Кольо Атанасов Колев - член на УС 
 
            По предложение на г-жа Рени Малева – член на УС, единодушно бяха избрани  
г-н Господинов за водещ на събранието и г-жа Е. Коскина за протоколист.  
 
Управителният съвет единодушно прие заседанието да се проведе при следния дневен 

ред: 

 
1.  Приема решение за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД ; 
2. Обсъждане и приемане на бюджет 2018 г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково”; 
3. Други 

 
След проведените разисквания членовете на УС взеха следното решение: 
 
 
По точка първа от дневния ред: Господин Господинов предложи на Управителния 
съвет да разгледа и приеме решение за сключване на договор за кредит с „Фонд за 
органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД 

 
 

РЕШЕНИЕ № 29 
25.09.2017г. 

 
На основание чл. 52, т.16 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” 
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РЕШИ: 
 
1. СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който 
да поеме краткосрочен дълг с цел реализацията на Стратегия Водено от общностите 
местно развитие, финансиранa от Програма за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г., подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 140 000 лева (сто и четиридесет хиляди 
лева) 

• Валута на дълга – лева 

• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 
на части, без такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия 
за Водено от общностите местно развитие № РД 50-191/ 29.11.2016г.  и 
собствени приходи на Сдружение СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 
Гурково”  

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4.083 % 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

• Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Сдружение СНЦ „МИГ – 
Мъглиж, Казанлък, Гурково” по Споразумение за изпълнение на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-191/ 
29.11.2016г. , сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна 
програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по 
която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;  

- Учредяване на залог върху всички настоящи и бъдещи вземания на 

Сдружение СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” по отношение на 

наличностите по всички банкови сметки. 

2. Възлага и делегира права на Представляващия на Сдружение СНЦ „МИГ – Мъглиж, 
Казанлък, Гурково” да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на 
ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както  



 
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО 

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

 
 

и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 
изпълнение на решението по т. 1.  

По точка втора от дневния ред: 
 
 
                                                    РЕШЕНИЕ № 30 

25.09.2017г. 
 
 

На основание чл. 63, т.5 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” 
 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема бюджета  на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” за 2018 г. 
 

 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛИСТ: / П /                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: / П / 
                             /Е. КОСКИНА/                                                             /Г. ГОСПОДИНОВ/ 

 

 

 


