
ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 

Днес, 24 август 2018 г. от 11:00 ч. в офиса на сдружението в гр.Тервел се проведе заседание 

на Управителния съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”, свикано от Председателя на 

Управителния съвет г-н Живко Георгиев, с дневен ред: 

1. Вземане на решение  за формиране на парични фондове на СДРУЖЕНИЕТО на 

основание чл.43, ал.9 от Устава на МИГ Тервел – Крушари.  

2. Други 

На заседанието присъстваха Председателя на УС г-н Живко Георгиев и членовете на УС: 

Невена Денева, Кирил Жендов и Валентин Петров. 

На заседанието присъства и изп. директор на МИГ г-н Стоян Дамянов. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.   

По т.1 от дневния ред: Изп. директор уведоми членовете на УС за нуждите на МИГ Тервел – 

Крушари от финансови средства за покриване на временен недостиг на средства до момента на 

верифициране/получаване на същите под формата на финансова помощ от ДФЗ в изпълнение 

на дейности по бюджет на МИГ – а за 2018 година.  

Бюджетът на МИГ-а за 2018 г. е одобрен със заповед № РД 09-112 от 14.02.2018г на Заместник 

– министъра на земеделието, храните и горите е на стойност 151 721,36 лв. 

Г-н Дамянов информира членовете на УС на МИГ Тервел – Крушари относно  полученото 

авансово плащане по одобрения бюджет за 2018 г. за извършването на дейностите по мярка 19.4 

“Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” в размер на 68 360,68 лв. по заявка за плащане 

№08/19/4/0/00007/1/02 от14.03.2018 за текущата 2018 г. Полученото авансово плащане 

представлява 50% от одобрените разходи за 2018 г., като с тези средства до момента са покрити 

част от разходите а именно: разходи за заплати на екипа, информационни и обучителни 

мероприятия, възложени дейности по бюджета за външни услуги.  

За да бъдат изпълнени всички дейности заложени в бюджета на МИГ Тервел – Крушари за 2018 

г. Сдружението се нуждае от допълнителни средства. 

На заседанието г-н Дамянов представи и изготвеният Проектобюджет за 2019 г. с 

предвидени разходите за текущи нужди на МИГ - а по мярка 19.4 “Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР” ,който бюджет на разходите  са от порядъка на 220 000 лв. 

Допълнително г-н Дамянов предостави на УС и взетото Решение на Общински съвет гр. 

Тервел в Протокол №10 от заседание на Общински съвет гр. Тервел с №10-148/26.10.2017т.  с 

което Решение е взето решение за кандидатстване на община Тервел за краткосрочен кредит в 

който Община Тервел се явява солидарен длъжник на Сдружение на МИГ Тервел – Крушари да 

сключи договор за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – 

ФЛАГ” ЕАД, по силата на което Решение община Тервел да поеме краткосрочен общински 

дълг с цел реализация на стратегията за воденото от общностите местно развитие за общини 

Тервел и Крушари, на стойност  до 114 000 лв., който да покрие нуждите на МИГ Тервел – 

Крушари за оставащите разходи по дейности за 2018 г. и за началото 2019 г. до момента на 



верифициране/получаване на същите под формата на финансова помощ от ДФЗ по ПРСР 2014-

2020. 

 

След обсъждане, по т.1 от дневния ред УС 

 

 

РЕШИ: 

1.Да бъде свикано редовно общо събрание на Сдружение МИГ Тервел-Крушари за 

вземане на решение за теглене на краткосрочен кредит, който ще поеме СНЦ МИГ 

Тервел-Крушари, за покриване на временен недостиг на средства (т.н. мостово 

финансиране) до момента на верифициране/получаване на същите под формата на 

финансова помощ от ДФЗ по ПРСР 2014-2020. нуждите на МИГ- а за 2018 г. и 2019 г. 

2. Дата на провеждане на Общо събрание 01.10.2018 г.  от 17.00 ч. в залата на Община 

Тервел 

 

Председател на УС:  .........................  

/ Живко Георгиев/        

Членове на УС: 

Невена Денева …………………….   Кирил Жендов  ……………………. 

Валентин Петров ……………………. 

 


