
 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 

Днес, 24 септември 2019 г. от 12:00 ч. в офиса на МИГ Тервел-Крушари се 

проведе заседание на Управителния съвет, свикано от Председателя на Управителния 

съвет  

г-н Живко Георгиев, при следния дневен ред: 

 

1. Вземане на решение за промяна на вида на дълга по  договор за  кредит № 

1031/21.11.2018 год.  сключен между МИГ Тервел – Крушари и ФОНД ЗА 

ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ  „ФЛАГ“ ЕАД 

2. Други. 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Живко Георгиев 

 и членовете на УС:  

Кирил Жендов  представител на „Ренесанс – КПДТ- Кирил Жендов“ ЕТ и  

Невена Денева представител на НЧ “Д.Дончев-Доктора -1893”.  

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

На заседанието присъстваха и  Невена Кирова - изп. Директор,  

Даниела Николова експерт по прилагане на СВОМР на МИГ и  

Стоян Дамянов – координатор. 

По т.1 от дневния ред:  

Изпълнителният директор информира членовете на УС, че съгласно сключен 

договор за  кредит № 1031/21.11.2018 год. между МИГ Тервел – Крушари и ФОНД ЗА 

ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ  „ФЛАГ“ ЕАД , срокът за 

усвояване и погасяване е 12 месеца, т.е срокът изтича на 21.11. 2019 г. По кредита са 

усвоени всички суми за покриване на разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“, през 2018 и до момента 20.08.2019 г.  

 До настоящият момент ДФЗ не са превели суми по подадените искания за 

плащания на направените разходи за 2018 г., както и не са преведени суми по искане 

за авансово плащане за 2019 г., което прави невъзможно погасяването на усвоените 

суми по кредита. 

Председателят на УС предложи, на основание Решение на ОС на МИГ Тервел – 

Крушари от 06.07.2019 г. и във връзка с взето Решение №9-121, На основание чл.15а, 

и чл.17а, ал.2, във връзка с ал.1 от Закона за общинския дълг, на Общински съвет – 

Тервел от 19.09.2019 г.  да се вземе решение промяна на вида на дълга от 

Краткосрочен дълг в Дългосрочен дълг по договор за  кредит № 1031/21.11.2018 год.  

сключен между МИГ Тервел – Крушари и ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ  „ФЛАГ“ ЕАД 



 

След направените обсъждания се проведе гласуване по точа 1 от дневния ред, 

като с 

 3 гласа „За”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следното   

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. УС на МИГ – Тервел - Одобрява удължаване на срока по ДОГОВОР ЗА  КРЕДИТ № 

1031/21.11.2018 год. от 12 месеца на 24 месеца. 

 

2. Одобрява промяната на вида на дълга от „Краткосрочен“ на „Дългосрочен“ по  

договор за  кредит № 1031/21.11.2018 год. сключен между МИГ Тервел – Крушари 

и ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ  „ФЛАГ“ 

ЕАД 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на УС. 

 

 

 

 

 

 

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

/ Живко Георгиев/        

 

Членове на УС: 

Невена Денева        ……… …………….    

 

Кирил Жендов           …… ………………. 

 

 


