
      
“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

Р Е Ш Е Н И Е   № 278 

11.02.2020 г. 
 

протокол № 134/ 11.02.2020 г. от заседание на УС 
 

ОТНОСНО: 
1.  Разглеждане на въпроса за удължаване на срока за ползване и 

погасяване на револвиращ банков кредит в размер на 68 000 (шестдесет и осем 
хиляди) лева, който Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“ ползва от „Общинска банка“ АД по Договор за 
банков револвиращ кредит № С-01/15.04.2016 г. и анексите към него за 

осигуряване на финансов ресурс, за управление на Стратегията за водено от 
общностите местно развитие (ВОМР), както и за финансиране изпълнението на 
други проекти по европейските оперативни програми. 

 

РЕШЕНИЕ:  
По т. 1 от дневния ред:    I. Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ да сключи с „Общинска 

банка“ АД следващ анекс към Договор за банков револвиращ кредит  № С-
01/15.04.2016 г. за удължаване на срока за ползване и погасяване на 

кредита за следващи 12 месеца, с опция за 12-месечно удължаване на 
срока за ползване и погасяване след извършване на преглед на кредитната 
експозиция от банката и при необходимост от финансиране на проекти по 

европейски оперативни програми, изпълнявани от Сдружението и при 
други условия, каквито бъдат договорени с банката; 

Револвиращият банков кредит по Договор № С-01/15.04.2016 г. и анексите 

към него е обезпечен със залог, учреден в полза на „Общинска банка“ АД: 
 – Залог на вземанията на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, произтичащи от 
Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие № РД50-148/21.10.2016 г., сключено с Управляващият орган на 

програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., в размер на 
977 915 лева, представляващи размера на финансовата помощ по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 
местно развитие; 

– Залог върху вземанията на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ по разплащателна сметка на 
Сдружението, водена в „Общинска банка“ АД, по която се получава 
безвъзмездната финансова помощ.   

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ 
Сандански“ да учредява в полза на „Общинска банка“ АД и други обезпечения, 

които бъдат договорени с банката, включително по други договори и 
споразумения за изпълнение на проекти по европейските оперативни програми. 

 

II.  Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански 
– МИГ Сандански“ упълномощава Ирина Борисова Илиева, която:  

–  да представлява Сдружението пред „Общинска банка“ АД, да води 
преговори и да сключи с банката от името на СНЦ „Местна инициативна 
група Сандански – МИГ Сандански“, анекс към Договор за банков 

револвиращ кредит № С-01/15.04.2016г., за удължаване на срока за 



ползване и погасяване на кредита за следващи 12 месеца и при други 
условия по кредита, каквито пълномощникът договори с „Общинска 
банка“ АД, включително да сключва следващи анекси към Договора за 

банков револвиращ кредит за удължаване на срока за ползване и 
погасяване на кредита, както и за другите условия за лихви, неустойки, 
такси, комисиони, разноски и обезпечения по кредита;  

–  да подава, подписва и получава всички други документи, свързани с 
усвояване, ползване, управление и обслужване на кредита от името на 

МИГ Сандански;  
–  да учредява от името на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ всички обезпечения по 

банковия кредит в полза на „Общинска банка“ АД, които бъдат 
договорени по кредита и да сключва договорите за обезпеченията;   
–  да представлява Сдружението като извършва всички правни и 

фактически действия и подписва всички документи във връзка с 
банковия кредит и обезпеченията.  

 
 

Членове на Колективния управителен орган  на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“: 

 

 
 
Председател на УС, представляващ               …………………П* 

Община Сандански:                                        Атанас Стоянов 
                                       
       

                                                                         …………………П* 
                                                                         Атанас Белички 

 
                                                                         
                                                                         …………………П* 

                                                                         Красимир Газев 
 

 
НЧ „Отец Паисий 1919“                                       …………………П* 
представлявано от:                                              Невена Станкова 

 
                                                                 
СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ –                       …………………П* 

представлявано от:                                            Божидар Граматиков      
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                                                      
                         

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни 
                                                                                                                  


