
 
ПРОТОКОЛ № ОС-2 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

ПРОВЕДЕНО НА  01.10.2018 г. 

 

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Устава на СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ- КРУШАРИ, чл.26, ал.1 от 

ЗЮЛНЦ и във връзка с Решение от 24.08.2018г. на Управителния съвет е свикано Общо 

събрание на Сдружението на 01 Октомври 2018 г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел.   

Всички членове на ОС са поканени с индивидуални писмени покани, връчени лично 

срещу подпис от всеки член на сдружението, съгласно чл.37 ал.3 изр. ІІ-ро от Устава, във 

връзка с чл.26 от ЗЮЛНЦ  и протокол от 24.08.2018г. на УС.  

Съгласно чл.37, ал.3,  Поканата за Общото събрание е поставена и на официалните табла 

за обяви и съобщения съответно на община Тервел и община Крушари, както и на адреса на 

управление на сдружението гр. Тервел, ул.“Цар Калоян“ №11 и е публикувана на интернет 

страницата на СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ- КРУШАРИ на 27.082018 г. -  най-малко 20 дни преди 

датата на която е насрочено събранието.  

Съдържанието на поканата е съобразно изискванията на чл.37, ал.2 от Устава и чл.26, 

ал.2 от ЗЮЛНЦ и съдържа дневен ред, дата, час и място на провеждане на Общото събрание, 

както и инициатора за неговото свикване – Управителния съвет. 

В обявения ден  и час в залата се явиха 29  от 32 членове на сдружението.  

Налице е изискуемия кворум съгласно чл.38 от Устава и чл.27 и чл.29, ал.2 от ЗЮЛНЦ 

за вземане на решения от Общото събрание. 

На заседанието присъстваха и Даниела Николова-Експерт по прилагане на СВОМР и 

Невена Кирова – координатор за община Крушари. 

За водещ на заседанието на ОС е избрана Невена Куртева – член на УС на МИГ, а за 

протоколчик – Даниела Николова – експерт по прилагане на СВОМР. 

 

Общото събрание протече по предварително обявения 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 - 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 2014-2020г. за нуждите на МИГ- а за 2018 г. и 2019 г.  

 

2. Разни 

 

По т.1 от дневния ред г-н Стоян Дамянов – изп. Директор на МИГ, запозна 

членовете на ОС на Сдружението за следното: 

1. Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ изпълнява споразумение с Управляващия 

орган на ПРСР 2014-2020 за реализиране на Стратегия за водено от общностите 

местно развитие за територията на общини Тервел и Крушари (Споразумение № РД 

50-153/21.10.2016 г.).  

От началото на  2018 г. до  момента се изпълняват  подготвителни и организационни  

действия за обявяване на прием и оценка на проекти от икономически оператори и двете 

общини на територията на МИГ. 



Подготвени са три процедури за прием на проекти одобрени от УО на МЗХГ, от които 

по двете мерки 7.2 и 4.2 срокът, за прием е приключил. Постъпили са общо 8 проекта 

– 5 бр. Общински по мяркя 7.2 и 3 бр. – по частната мярка 4.2.  

От 20 Септември е отворен приема по инвестиционната мярка 4.1 за земеделски 

стопани, по който прием се очаква регистриране н голям брой проекти. 

 

През този период сдружението работи с минимален аванс от ПРСР и с осигурен 

заемен ресурс, който трябва  да бъде ползван и погасяван ежегодно след верификация 

на направените през годината разходи.  

Необходимостта МИГ да ползват заемообразен ресурс се оказа недобре 

разчетено от УО спрямо обективните реалности, тъй като местните инициативни 

групи в България са сдружения с нестопанска цел, създадени по ред и правила, 

разписани в отделни национални документи, регламентиращи правната уредба за 

работата на подхода Лидер в България. Те не разполагат с капитал (помещенията, 

които ползват в общия случай са предоставени от общините, а в частния – от бизнеса), 

не развиват стопанска дейност , респ. нямат свободни средства за покриване на 

разходи извън тези, включени в бюджета на одобрената стратегия за водено от 

общностите местно развитие. Дружествата от бизнеса, които членуват в МИГ са 

активни в процеса на получаване на средства от стратегията на МИГ, но не са склонни 

да споделят разходи за неговата работа. Така одобрените на първи прием през 

настоящия програмен период стратегии, след които и нашата, бяха изправени пред 

правна и финансова невъзможност да започнат работа през 2017 година .  

2. Изход от създадената правна празнота беше намерен чрез разработване на финансов 

инструмент за финансиране на МИГ от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД – фондът за органите на 

местното самоуправление, създаден за да осигурява кредити за реализиране на 

проекти в обществена полза – от бенефициенти общини, а сега и от местни 

инициативни групи. Разработеният финансов инструмент се базира на правната 

възможност общините да бъдат солидарни длъжници по договора за кредит и 

залогодатели по договора за залог на вземания. 

По същество кредитът е от типа „мостови“, т.е. той представлява ползване на 

средства, които след разплащането си по дейности съответстващи на плана и бюджета 

на одобрената стратегия биват отчитани пред ДФЗ и респ., верифицирани, след което 

кредитът бива издължаван. Такъв кредит следва да се договаря и ползва всяка година 

до 2020, като се усвоява в началото на годината и се погасява в края й, тъй като към 



момента Закона за общинския дълг не е адаптиран спрямо настоящия кредитен 

инструмент за МИГ и не позволява поемане на дългосрочен дълг с характер на 

револвиращ такъв в аспекта на статута на солидарен длъжник община; 

3. Общински съвет Тервел взе решение (Решение № 10-148 от 26.10.2017 г.) , с което 

Община Тервел се задължава да бъде солидарен длъжник на Сдружение МИГ 

“Тервел-Крушари“ при ползването на револвиращ кредит от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД за 

покриване на временен недостиг от средства на МИГ за изпълнение на дейностите, 

разписани в Стратегията; 

4. Не е регламентиран механизъм за реинбурсиране на плащанията, формиращи цената 

на кредита. Съгласно изискванията на Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, за да получи Сдружението 

финансиране, трябва то или членове на неговото Общо събрание да удостоверят 

възможността си пред финансиращия орган да осигурят средства за заплащане на 

дължимите по кредита лихви и такси.  

5. Общините Тервел и Крушари са членове на Общото събрание на МИГ, като те ползват 

най-голяма част от ресурса на Стратегията. Община Тервел е кандидатствала с 4 бр. 

проекти , обезпечени с 63 % от стойността на двете публични мерки в Стратегията, а 

Община Крушари е внесла 1 проект и подготвя за следващо кандидатстване още 

проекти, с които ще ангажира 37 % от публичния ресурс на стратегията. 

6. Максималния размер на револвиращия кредит за МИГ Тервел-Крушари е 114 000 лв., 

като следва да се има предвид, че усвояването му в пълен размер и погасяването му 

на една погасителна вноска в края на  периода от 12 месеца за револвиране е хипотеза, 

която покрива всички рискове в процеса на верификация, т.е. цената на кредита е 

изчислена при симулиране на максимално неблагоприятна ситуация на паричния 

поток на сдружението. При така направените изчисления , за период от 12 месеца , за 

лихви и такси е необходима сума от 6 400 лв. При процентното съотношение в 

ползване на ресурса 63/37 . 

- Община Тервел с Решение на Общински съвет от 28.09.2018 г. осигури на  

Сдружение „МИГ  Тервел-Крушари“  максимална  сума  в размер на  4 032 лв. 

- Община Крушари с подписана Декларация от кмета на Общината– осигури 

максимална сума в размер на 2 368 лв.  

7. Допълнителен ресурс на Сдружението е таксата от членски внос от останалите 

членове, която възлиза на около 550 лв. годишно. 

Въз основа на така изложените мотиви, 



 

На основание чл.43, т.6 от Устава и във връзка с Решение от 24.08.2018 г. на УС на МИГ 

Тервел - Крушари,  

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ  

 РЕШИ: 

1. Сдружение МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ да сключи договор за кредит с „Фонд за органите 

на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

дългосрочен/краткосрочен дълг с цел реализацията на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие - МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ , 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 – 114000,00 лв. (Сто и четиринадесет хиляди лв.) 

 Валута на дълга – лева 

 Вид на дълга –краткосрочен дълг, поет с договор за 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 №  РД50-153/21.10.2016г.  и собствени приходи на Сдружение 

МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ  

 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 МИГ ТЕРВЕЛ-

КРУШАРИ по Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие №РД50-153/21.10.2016г., 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 

МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ по отношение на наличностите по всички банкови 

сметки. 

2. Възлага и делегира права на Представляващия  Сдружение МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ да 

подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

  Гласували: ЗА -29, ПРОТИВ - 0 и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0,  

решението се приема.  

След приемане на Решението, и поради липса на предложение за обсъждане на други 

въпроси, водещият закри заседанието. 

 

 

 

Водещ заседанието: …….. ................   Протоколчик: ......................  

/Невена Куртева/     / Даниела Николова /  

 

 

 

 

Председател на ОС:……………… 

                        / Живко Георгиев/ 


