ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
Днес, 23 април 2018 г. от 12:30 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. Необходимост от осигуряване на финансов ресурс, с които да се покрие недостигът
на средства за финансиране на планираните дейности за 2018 год. на сдружение
“МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
На заседанието присъстваха Председателя на УС Живко Георгиев и членовете на УС:
Невена Денева, Кирил Жендов и Валентин Петров.
На заседанието присъства и изп. директор на МИГ Стоян Дамянов.
Заседанието има кворум и може да взема решения.
По т.1 от дневния ред: Изпълнителният директор уведоми членовете на УС, че от
01.01.2018 г. до момента МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ не разполага с финансов ресурс, и че
към 23.04.2018 г. все още не са постъпили суми по банковата сметка на МИГ ТЕРВЕЛКРУШАРИ по подадената на 14.03.2018 г. в Държавен фонд „Земеделие“ заявка за
авансово плащане. Липсата на финансов ресурс възпрепятства
изпълнението на
дейностите на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ.
Г-н Дамянов поясни, че към момента е необходима сума в размер на 2000,00 лв.
В тази връзка г-н Георгиев, предложи с лични средства да осигури необходимата сума от
2000,00 лв. на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ под формата на паричен заем.
След обсъждане, по т.1 от дневния ред УС
РЕШИ:
1. Да бъде сключен договор за паричен заем между Сдружение МИГ ТервелКрушари в качеството на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ и г-н Живко Георгиев в
качеството на ЗАЕМОДАТЕЛ.
2. Размер на заема 2000,00 лв. за срок от Една година, с които да се покрие
недостигът на средства за финансиране на планираните дейности за 2018
година.
3. Определя годишна лихва в размер на 1% (един процент) от ЗАЕМНАТА СУМА
за срока на договора.
Председател на УС:
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Валентин Петров
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