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СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 

1. Описание на МИГ: 

1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ: 

- списък на общините,  

обхванати от МИГ; 

 ОБЩИНА ЗАВЕТ 

ОБЩИНА КУБРАТ 

- списък на населените места, 

обхванати от МИГ; 

 ОБЩИНА ЗАВЕТ, ОБЛАСТ РАЗГРАД 

 Населено място - КОД по ЕКАТТЕ 

№ Населено място ЕКАТТЕ 

1. с. Брестовене 06481 

2. с. Веселец 10714 

3. гр. Завет 30065 

4. с.Иван Шишманово 32192 

5. с. Острово 58417 

6. с. Прелез 58147 

7. с. Сушево 70384 

 

ОБЩИНА КУБРАТ, ОБЛАСТ РАЗГРАД 

 Населено място - КОД по ЕКАТТЕ 

№ Населено място ЕКАТТЕ 

1. с. Беловец 03575 

2. с. Бисерци 04131 

3. с. Божурово 05058 

4. с. Горичево 16105 

5. с. Задруга 30212 

6. с. Звънарци 30541 

7. с. Каменово 35897 

8. гр. Кубрат 40422 

9. с. Медовене 47617 

10. с. Мъдрево 49518 

11. с. Равно 61203 

12. с. Савин 65022 

13. с. Севар 65886 

14. с. Сеслав 66295 

15. с. Тертер 72337 

16. с. Точилари 72895 

17. с. Юпер 86091 
 

- брой жители на териториите, 

обхванати от МИГ. 

Брой жители на територията, обхваната 

от МИГ „Завет-Кубрат” – 27 281 * 

 

ОБЩИНА ЗАВЕТ 

Насел. място Брой 

с. Брестовене 2 601 
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с. Веселец 909 

гр. Завет 2 894 

с.Иван Шишманово 353 

с. Острово 1 971 

с. Прелез 711 

с. Сушево 599 

Общо за Община Завет 10 038 

ОБЩИНА КУБРАТ 

Насел. място Брой 

с. Беловец 1 822 

с. Бисерци 1 100 

с. Божурово 380 

с. Горичево 325 

с. Задруга 417 

с. Звънарци 503 

с. Каменово 364 

гр. Кубрат 6 926 

с. Медовене 335 

с. Мъдрево 718 

с. Равно 575 

с. Савин 373 

с. Севар 1 695 

с. Сеслав 712 

с. Тертер 200 

с. Точилари 363 

с. Юпер 435 

Общо за Община Кубрат 17 243 
 

 

  

27 281 *   

* По данни от НСИ към 31.12.2014 г. 

 

Населението на двете общини по 

данни от последното преброяване през 

2011 г. е било 28941. 
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1.2. Карта на територията: 
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2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията: 

2.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и 

обществени обсъждания: 

Подготовката на обща Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на 

общините Завет и Кубрат е извършена по проект за подготвителни дейности и сключен 

договор за финансирането му между МЗХ, ДФЗ и Сдружение „МИГ-Завет”, в партньорство 

със Сдружение „МИГ-Кубрат”. В хода на изпълнение на проекта, двете МИГ, регистрирани 

като самостоятелни сдружения по ЗЮНЦ, се преструктурират с цел обединяване в една 

Местна инициативна група, включваща две съседни общини – Завет и Кубрат, които имат обща 

граница и са сходни по социално-икономически характеристики. Подготовката на стратегията 

се извърши с едновременното протичане на процеси на информиране и консултиране на 

местните общности. Изпълнени са дейности за обучения, провеждане на информационни 

кампании, работни срещи и семинари, консултиране с представители на местната общност и 

заинтересованите страни, идентифициране на намеренията за проекти, обществени 

обсъждания на целите, приоритетите, мерките, финансовото разпределение, критериите за 

оценка и приоритизирането на проекти. С участие на общността са изведени и индикаторите 

за резултат.  

В подготвителния период са изпълнени и дейности, чрез които да се осигурят човешки, 

материални и информационни ресурси при прилагане на подхода ВОМР, както и най-висока 

степен на съответствие с предложенията, идващи от хората:Сформиран е екип от 

координатори и експерти и са организирани офиси и комуникационни канали; Изготвени са 

информационни материали и са планирани медийни публикации и оповестявания; Създадена 

и популяризирана е интернет страница; Информирани са максимален брой представители на 

местната общност чрез информационни кампании и информационни срещи на територията на 

двете общини, които обхващат всички населени места, но също и чрез индивидуални срещи и 

консултации в офис или на обществени места; Проведени са обучения на екипа и УС на МИГ 

и обучаване на местни лидери, с цел постигане на по-пълно и еднакво разбиране на процеса и 

подхода; 

За установяване на нуждите и потенциала за развитие са проведени проучвания и са  изготвени 

анализи на териториите;  Подготвената стратегическа рамка с основните параметри на 

стратегията е представяна и обсъждана с местната общност, а в хода на обсъждане и 

консултиране е спазен подходът „отдолу-нагоре” като са правени промени, отразяващи 

предложенията и мнението на заинтересованите страни.  

Участието на общността в подготовката на СВОМР е активизирано, мотивирано и 

поддържано като заинтересованост чрез провеждане на планирани в месеците на изпълнение 

на подготвителните дейности събития и кампании, обобщени по-долу:  

Информационни конференции: Проведени са 3 информационни конференции по над 50 

участника на 19.01.2016г.и на 09.02.2016 г.  в Заседателна зала на Община Завет, на 

10.03.2016г. в Новата спортна зала на Община Кубрат, гр. Кубрат. 

Информационни кампании: През месец февруари са проведени информационни кампании в 

населени места от териториите на двете общини – в периода 13-17 февруари в 10 населени 

места от община Кубрат, а в периода 23-27 февруари в 5 населени места от община Завет.  

Информационни семинари: Проведени са две еднодневни информационни срещи - семинари 

с над 20 участници на 26.01.2016г. в Заседателна зала на Община Завет, гр. Завет и на 
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27.01.2016г.  в Ритуална зала на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Кубрат.  

Обучения на Екипа на МИГ и на местни лидери: На 10 и 11.02.2016г. в  Конферентната 

зала на Парк-хотел „Кьошкове”, град Шумен е проведено двудневно обучение за Екипа на 

МИГ и представители на партньорите. На 29.02.2016г.и на  01.03.2016г.  в заседателните зали 

на общините в гр. Завет и гр. Кубрат са проведени две обучения на  местни лидери. 

Работни срещи за консултиране подготовката на стратегията: проведени с представители 

на заинтересованите страни, като тематични фокус групи, на 09.03.2016г. в Заседателна зала 

на Община Завет и на  16.03.2016г. в Заседателна зала на Община Кубрат. 

Информационни срещи за консултиране с местната общност: Проведени са три 

информационни срещи за консултиране на стратегията на МИГ с над 20 участника - на 

17.03.2016г. в Заседателна зала на Община Кубрат; на 18.03.2016г. в Заседателна зала на 

Община Завет и на 25.03.2016г. в Заседателна зала на Община Завет. 

Обществено обсъждане: Три обществени обсъждания на разработваната стратегия за ВОМР 

са организирани и проведени през м.април: на 19.04.2016г. в Заседателна зала на Община 

Завет; на  27.04.2016г. в Заседателна зала на Община Завет; на 28.04.2016г. в Ритуалната зала 

на НЧ ”Св.Св.Кирил и Методий”, гр. Кубрат. Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на територията на общините Завет и Кубрат,е приета от Общото събрание на МИГ 

„Завет-Кубрат” на 27 май 2016 г.,  в нейния окончателен вид, съобразен с предложенията от 

обсъжданията и становището по екологичната оценка. 

2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията: 

 В обсъжданията активно участие взеха  представители на всички участници в публично-

частното партньорство и идентифицирани чрез проучванията заинтересовани страни. 

Обсъдени с участниците са всички раздели на стратегията в тяхната логическа обвързаност – 

мисия на МИГ, визия за развитие на територията, формулираните стратегическа цел и 

приоритети, специфичните цели и начините за постигането им чрез планиране на конкретните 

мерки. Най-активно е участието на заинтересованите страни при обсъждане на 

разпределението на финансовия ресурс по мерки, а също и при определяне на критериите за 

оценка и приоритизиране на бъдещите проектни предложения с цел справедливото им 

оценяване и класиране. 

Публичен сектор – най-вече в лицето на местната власт, в т.ч. представители на 

Община Завет, Община Кубрат, кметове на кметства, общински съветници, служители; 

Граждански сектор – представители на сдружения с нестопанска цел, в т.ч. училищни 

настоятелства,спортни организации, организации за социални услуги и ромски 

организации;читалища, граждани, в т.ч. представители на уязвими и малцинствени групи 

Стопански сектор 

 земеделски производители  

 кооперации със земеделска и производствена дейност 

 малки и средни промишлени предприятия 

 микро, малки и средни  предприятия от преработвателната промишленост 

 дървопреработващи предприятия 

 микропредприятия в сферата на търговията и услугите 

 производствени микропредприятия, в т.ч. шивашки микропредприятия и малки 

шивашки ателиета/цехове; малки авторемонтни работилници и сервизи 
 туристически бизнес – хотели, ресторанти. 
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3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване: 

3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията: 

Анализът на съвременната ситуация в общината описва отделните аспекти от общинското 

развитие и завършва с обобщени изводи, комбинация от съществуващи проблеми и налични 

потенциали. Идентифицираните проблеми и потенциали са основа за извеждането на SWOT 

анализ, чиято цел е да открои най-важните моменти в историческото и съвременното развитие 

на общината. Съдържанието на SWOT анализа насочва към необходимите мерки за 

подчертаване на силните и преодоляване на слабите страни. 

Анализът поставя акцент върху географската, икономическата и социална характеристика, 

проследени са закономерностите във функционално-пространственото развитие, социалното, 

икономическото и екологичното състояние на общината.  

Община Завет и Община Кубрат са включени в административно- териториалните граници на 

област Разград и Северен централен район за планиране (СЦР, МЦТ8 2). Община Завет 

граничи с общините Кубрат, Исперих, Разград и Главиница. Община Кубрат граничи с 

общините Тутракан, Сливо поле, Русе, Разград, Ветово и Завет. Според закона за 

административно-териториално устройство на Република България община Завет и община 

Кубрат са „четвърта“ категория общини. 

В териториалната структура на община Завет влизат 7 населени места, от които един град - 

Завет и селата Брестовене, Веселец, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево. Територията 

на общината е 273,9 кв. км., което представлява 10,3% от общата площ на област Разград и 1,6 

% от територията на Северния централен район. Разстоянието от общинския център гр. Завет 

до областния център гр. Разград е 44 км. 

В териториалната структура на община Кубрат влизат 17 населени места - общинския център 

град Кубрат и 16 села - Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, 

Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари и Юпер. Територията на 

общината е 471, 20 кв. км., което представлява приблизително 18% от територията на област 

Разград. Разстоянието от общинския център гр. Кубрат до областния център Разград е 38 км. 

Според квалификацията на районите по целенасочено въздействие, община Завет и община 

Кубрат попадат в „изостанали селски райони”. Изостаналите селски райони обхващат общини 

или групи общини с преобладаващ селски начин на живот и специализация в развитието на 

селското и горското стопанство, които се характеризират с ниска степен на развитие на 

икономическата база, поддържащата я техническа инфраструктура и квалификация на 

работната сила. 

Разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет - 

Кубрат”, придава ново значение и възможности за преодоляване на вътрешни и общински 

различия чрез подобряване на територията, осигурява възможности за достъп до 

инфраструктура, заетост и услуги, за трайно въздействие върху целевите групи като допринася 

за: 

 устойчиво нарастване на икономическата конкурентоспособност на територията на 

СНЦ „МИГ Завет - Кубрат”; 

 подобряване на демографския потенциал, привличане и задържане на специалисти, 

работещи на територията на СНЦ „МИГ Завет - Кубрат”; 
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 предотвратяване на негативните демографски тенденции, осигуряване на равен достъп 

до основни услуги в рамките на селския район; 

 Превръщането на територията на СНЦ „МИГ Завет - Кубрат” в привлекателна за 

инвестиции, подкрепа за развитието на малкия и среден бизнес, намаляване 

безработицата. 

Извършеният анализ показва, че демографската ситуация за територията на СНЦ „МИГ 

Завет - Кубрат” е неблагоприятна. Намалява броят на населението на територията като цяло, 

увеличава се населението й в пенсионна възраст, раждаемостта е ниска, миграцията е висока 

и селата се обезлюдяват. Очаква се неблагоприятните демографски тенденции на 

територията да се запазят, тъй като не са вероятни съществени промени в раждаемостта, 

както и в миграционните процеси на населението, обусловени от по-ниското заплащане и 

по-високата безработица в сравнение със средната за страната. 

Очакванията са намалението на населението да се отрази неблагоприятно върху 

потребителското търсене на територията и съответно върху сферата на услугите. По- 

бавното нарастване на покупателната способност на населението ще доведе до по-бавно 

нарастване на сектора на услугите на територията. В последния ще се наложат и структурни 

промени поради възрастовите промени на населението. По-бързото обезлюдяване на селата 

в сравнение с градовете Завет и Кубрат ще се запази. Населението в активна трудоспособна 

възраст на територията ще продължава да намалява. Една от причините е по-ниския брой на 

лицата, които ще навлязат в активна възраст в сравнение с тези, които ще излязат от нея. 

Населението в пенсионна възраст ще продължи да се увеличава, което също ще рефлектира 

неблагоприятно върху потребителското търсене на територията. 

Намалението на лицата в активна възраст ще изостри конкуренцията между работодателите 

за привличане на кадри, които са квалифицирани. Това от своя страна ще се отрази 

сравнително благоприятно върху заплащането на труда на територията и ще доведе до плавно 

намаление на безработицата, но тя ще остава по-висока от средната за страната и областта. 

Съответно постепенно ще нараства на броя на заетите лица. 

Поради факта, че заплащането на труда е по-ниско от средното за страната, то и покупателната 

способност на населението на територията е под средната за страната. Като цяло тя ще се 

увеличава бавно. Бавното й увеличение се обуславя и от увеличението на дела на 

пенсионерите, чиито пенсии ще растат по-бавно отколкото работните заплати на работещите, 

поради очертаващото се намаление на броя на заетите лица в страната и очакваните бавни 

темпове на нарастване на българската икономика. 

Данните от последното преброяване през 2011 г. показва влошено образователно равнище на 

населението на територията. По относителен дял на завършилите висше и средно образование 

стойностите за двете общини са двойно по-ниски от средните за област Разград. Един от 

факторите за влошената образователна структура на населението е по-високия дял на 

населението от ромската етническа група. По- голямото съсредоточаване на население от този 

етнос определя и наличието на по- голям дял лица с основно, начално и незавършено начално 

образование, както и тези, които никога не са посещавали училище. Тези специфики налагат 

в перспектива усилията да бъдат насочени основно към повишаване на образоваността на 

селското население и населението от тази етническа група, тъй като ще продължи да се 

повишава делът на това население на територията. 
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Професионалното образование на територията може по-добре да бъде синхронизирано с 

потребностите на бизнеса, а качеството и подготовката на средните специалисти директно 

рефлектират върху потенциала за икономически растеж на територията. Бързите 

технологични промени ще породят нужда от постоянно повишаване на квалификационното 

ниво и практическа реализация на принципа „учене през целия живот”. 

Технологичното ниво на производствения сектор на територията може да е високо. 

Инвестиции в дълготрайни материални активи почти липсват, с изключение на такива в 

малкото крупни предприятия, което поставя местната икономика в неблагоприятни позиции. 

Това е предпоставка за бъдещи проблеми в сферата, свързани с ниска рентабилност на 

производството. 

Извършеният анализ показва, че по-големите местни компании разчитат на финансиране по 

европейски програми за технологично обновление. През следващия период се очаква и 

повишена активност за кандидатстване с проекти към оперативните програми на ЕС и 

Програмата за развитие на селските райони. 

Икономиката на територията ще следва общите тенденции на развитието на българската 

икономика, включително с някои възможности за по-бързо развитие, основани на все по-

нарастващото търсене на храни и възможното на тази основа увеличаване на произвеждана 

земеделска продукция и производство на храни. Очаква се на територията да навлезе 

използването на биологично земеделие. 

Туризмът на територията не е развит и през следващите години приходите от туризъм е 

възможно да се увеличат, но това няма да доведе до съществени структурни промени в 

местната икономика. 

3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ: 

Степента на информираност, интерес и нагласи, и готовността за участие на заинтересовани 

лица на територията на СНЦ „МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ“ за подготовка на Стратегия за Водено 

от общностите местно развитие през програмния период 2014-2020г., финансирана от ЕЗФРСР 

или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове, водят до изводи, 

които могат да се обобщят така: 

❖  СНЦ „МИГ Завет - Кубрат” е разпознаваема структура на територията на 

общините Завет и Кубрат и успешно изпълнява подготовката за разработване на стратегия за 

местно развитие и популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие”. 

Съгласно получените резултати, работата й може да се характеризира с професионализъм и 

голяма степен на доверие от страна на местната общност, която показва висока 

информираност, интерес, нагласи и готовност за участие. Това говори за постоянство и 

предсказуемост на действията на СНЦ „МИГ Завет - Кубрат”, и е гаранция за устойчивост при 

разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията. 

❖  Провежданата информационна и обучителна кампания на територията на СНЦ 

„МИГ Завет - Кубрат”, приобщава местното население към идеите на подхода „Водено от 

общностите местно развитие” и прави подготовката на Стратегията желано събитие и 

разпознаваем документ от общността. Създаден е интерес за участие в нейното разработване 

и изпълнение така, че да бъде максимално полезна. 

❖  Създаденият от СНЦ „МИГ Завет - Кубрат” интерес към подготовката на 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие се отразява в големия дял на 

отговорилите, че биха подготвили проекти за започване и/или развитие на бизнес по 
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стратегията, което ясно показва, че местната общност очаква стратегия, която да бъде 

достатъчно качествена, за да бъде одобрена за финансиране. 

Прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие” се характеризира с 

нарастващ интерес, което е доказателство, че местното население вече е запознато с 

възможностите на подхода и е предпоставка за по-нататъшна успешна работа по подхода и за 

разширяване на възможностите за подобряване на условията на територията на „МИГ Завет - 

Кубрат”. Също така се наблюдава увеличаване на доверието във възможностите, които 

стратегията за ВОМР предоставя за решаване на проблемите не територията. 

Въз основа на основните групи изводи, изготвени в следствие на събраната информация 

като основна препоръка може да се подчертае положителния ефект от периодичното 

извършване на проучване на мнението на населението от територията на „МИГ Завет - 

Кубрат”. Това е изключително важен и независим инструмент за оценка, който подпомага 

СНЦ „МИГ Завет - Кубрат” с информация, позволяваща му да взема правилните управленски 

решения. По този начин могат да се преодолеят възникващите в процеса на подготовката на 

СМР проблеми и да се продължи с успешното разработване на стратегията. Улавяйки 

общественото мнение, посредством получаването на обратна връзка СНЦ „МИГ Завет - 

Кубрат” по-лесно ще успее да подготви стратегия за програмен период 2014 - 2020 г. и да 

успешно да стартира нейното изпълнение. 

СНЦ „МИГ Завет - Кубрат” трябва да продължи да работи по начина, по който го прави 

към момента, като обърне внимание на данните, тенденциите, констатациите и препоръките, 

представени в настоящото проучване. В тази връзка резултатите трябва да бъдат внимателно 

обсъдени и анализирани, с цел взимането на правилните управленски решения. 

Наблюдаваното единство между всички членове на структурата на СНЦ „МИГ Завет - Кубрат” 

и местното население, което показва своето доверие и подкрепа, следва да се поддържа и 

задълбочава за успешното разработване на Стратегия за ВОМР на територията. 

При извършване на проучване и анализ на територията са идентифицирани следните 

заинтересовани страни: 

Бизнес сектор 

 Група „Представители на микро-, малък и среден бизнес” 

 Микро предприятия от икономически дейности в сферата на търговията и услугите; 

 Производствени предприятия от хранителната промишленост; 

 Производствени микропредприятия от мебелната, шивашка и др.лека промишленост; 

 Предприятия от сферата на преработка на горски продукти;  

Сектор „Селско стопанство” 

 Малки Земеделски производители (физически лица, юридически лица по ТЗ)  

 Едри земеделски производители ( кооперации, юридически лица по ТЗ); 

 Пчелари 

Сектор „Първична преработка на селскостопански продукти” 

 Малки и средни предприятия в областта на преработката на земеделски продукти 

 Микропредприятия за първична преработка на селскостопански продукти 

Местна власт 

 Общините Завет и Кубрат,  

 Кметствата по населени места,  

 Общински предприятия. 
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Граждански сектор 

 Неправителствени организации в сферата на икономическото развитие, екологията;  

 Неправителствени организации в социалната сфера, вкл. работещи с уязвими групи и 

маргинализирани общности, в т.ч. деца и възрастни с умствени и физически 

увреждания, роми, граждани със социални проблеми  

 Читалища и музеи; 

 Представители на училища и детски градини; 

 Представители на социални домове;  

 Спортни и туристически клубове; 

 Активни граждани; 

 Граждани – представители на уязвими и малцинствени групи. 

3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите: 

SWOT – СИЛНИ/СЛАБИ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИ/ЗАПЛАХИ 

Силните страни са показани като ресурс, умение или друго преимущество, което притежава 

територията в сравнение с други. Силната страна е отличително качество, което й дава 

сравнително предимство. Някои негативни на пръв поглед елементи може да се окажат силна 

страна за територията. Ограниченията или недостига на ресурси, умения и способности, които 

сериозно възпрепятстват развитието на територията са представени като слаби страни. Те 

характеризират неразвитостта й спрямо други територии. Като слаба страна например може 

да се отчете липсата на капацитет на голяма част от кадрите. При настоящия SW0Т-анализ 

като възможности са представени най-благоприятните елементи на външната среда. При 

дефинирането им е съблюдавано правилото, че възможностите са неизползуваните в пълна 

степен ресурси на средата. В противен случай те се отнасят към силните или слаби страни. 

Най-неблагоприятните сегменти на външната среда са дефинирани като заплахи. Те поставят 

най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние на територията. По 

принцип заплахите са елементи на средата, върху които не може да влияе пряко. Такива могат 

да бъдат законодателна рамка, елементи на централизация на определени услуги и др. 

При извършване на настоящия SW0Т-анализ са разкрити множество силни и слаби 

страни, възможности и заплахи. От тях обаче са подбрани само най-важните 10, които да 

попаднат в съответните клетки на матрицата. 

Между четирите квадрата на SW0Т- анализа съществуват определени зависимости. 

Връзката между възможностите и силните страни дава представа за лостовете на развитие. 

Това е изключително важна зависимост, която следва да се използва при конструирането на 

стратегията на СНЦ „МИГ Завет - Кубрат”. На тази база следва да се прецени, кои 

възможности могат да се използват, така че на тяхна основа да се развият нови силни страни 

на територията. Връзката между слабите страни и заплахите формира основните проблеми 

на развитието на територията. Връзката между силните страни и заплахите определя 

рисковете на развитие, а връзката между слабите страни и възможностите извежда 

ограниченията на развитие на територията. 

След осъществения количествен и качествен анализ на територията СНЦ „МИГ Завет 

- Кубрат” се състави съдържанието съобразно квадрантите на фигурата. Следващата стъпка 

на SW0Т-анализа е количественото измерване на основните фактори, представени в схемата. 

За целта е използван метода на балните оценки, поставени от експерт, за всяка позиция (по 
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десетобалната система, като 10 е най- високия бал). Правилото е, че оценката на фактора е 

толкова по-голяма, колкото влиянието му е по-силно. След сумиране на балните оценки за 

силните и слабите страни, възможностите и заплахите е изведена средно аритметичната им 

оценка. Тя се получава като сумата на всяка група се раздели на броя на факторите във всяка 

група. Получените оценки са нанесени по ординатата и абсцисата на координатната система, 

представена на таблицата по-долу. След това е извършено позициониране на територията, 

съобразно квадранта, в който тя заема най-голяма площ. 

 

 

 ВЪЗМО ЖНОСТИ  

СЛАБИ 

СТРАНИ 

Диверсирикационна 

стратегия 

Агресивна 

стратегия СИЛНИ 

СТРАНИ 

Защитна 

стратегия 

Оздравителна 

стратегия 
 

ЗАПЛАХИ 
 

 

 

СИЛНИ СТРАНИ Бални 

оценки  

1-10 

СЛАБИ СТРАНИ Бални 

оценки  

1-10 

1. Съхранена природна среда и 

богатство на природни ресурси - 

гори, флора, фауна, природни 
забележителности и защитени 

зони. 

8 Липса на организиран достъп до 

природни забележителности, 

пренебрегнати възможности за развитие 
на алтернативни видове туризъм. 

Липса на идентифицираност на ресурсите 

на туризма, която ги определя като такива 
на базата на класификационни признаци. 

5 

2. Производствен опит и традиции в 

областта на дърводобива и 

дървопреработката, селското 

стопанство, машиностроенето и 
фармацевтичната промишленост. 

10 Ниска конкурентоспособност и степен на 

модернизация на местната икономика, 

изоставане в технологичното развитие и 

конкурентоспособността на 
производствената сфера. 

10 
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3. Богат културен календар с 
изразена местна идентичност - 

традиционни прояви и селищни 

празници на местната общност, 
наличие на читалищен сграден 

фонд за реализация на културни 

дейности във всяко населено 
място от територията. 

8 Амортизиран читалищен сграден фонд в 
населените места на територията и 

ограничени възможности за провеждане 

на културни и социални дейности. 

3 

4. Запазени традиционни земеделски 

практики като отглеждане на 

овощни култури, зеленчуци и 

животновъдство. Наличие на 
големи площи земеделска земя, 

подходящи за биологично 

земеделие. 
 

 

 

9 Наличие на много земеделски 

производители, отглеждащи продукция 

само за задоволяване на собствените 

нужди. 
Остаряла техника в земеделските 

стопанства и трудна обработка на 

посевните площи, водещо до отглеждане 
на ограничен брой земеделски култури. 

9 

5. Наличие на демографски 
потенциал в административните 

центрове - градовете Завет и 

Кубрат, както и наличие на 

свободна работна ръка и работна 
сила, сравнително евтин труд. 

6 Риск от обезлюдяване на големи части от 
територията, поради миграция, 

отрицателен естествен и механичен 

прираст, недостиг на квалифицирана 

работна сила, висока безработица и ниски 
доходи. Наличие на уязвими и 

малцинствени групи в социална изолация. 

4 

6. Реформирани и целево 

преструктурирани отрасли и 

обслужващи дейности от 

третичния сектор (образование, 
здравеопазване, социални 

дейности, култура). 

5 Образователна, здравна и социална 

инфраструктура, концентрирана в 

общинските центрове. Ниска осигуреност 

на населението с медицински персонал. 

6 

7. Изградена, реконструирана и 

рехабилитирана инфраструктура, 
финансирана по европейски 

проекти в част от територията. 

7 Инфраструктурни дефицити - лошо 

състояние на уличната мрежа, липса на 
канализация в почти всички населени 

места от територията, изградени 

съоръжения за пречистване само в гр. 

Кубрат. 

7 

8. Наличие на свободен сграден 
фонд и терени на територията, 

подходящ за инвестиции в 

производства. 

4 Липса на идеи и финансови средства за 
използване по друго предназначение на 

свободни инфраструктурни обекти. 

6 

9. Изградени нови 
многофункционални спортни 

съоръжения с публични 

инвестиции. 

8 Слабо навлизане на частния сектор в 
повечето от обслужващите дейности от 

третичния сектор (образование, спорт и 

отдих, култура). 

3 
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10. Ясна визия, желание и 
мотивация за превъплъщаване на 

територията на „Заветът на 

Кубрат” и превръщането й в 
социално-икономически развит 

център, даващ на местната 

общност сигурност, добра 
жизнена среда и благосъстояние. 

Повишена местна инициатива и 

възможности за развитие на 

местно ниво. 
 

 

 

10 Малък брой местни специалисти за 
работа по проекти с активно отношение 

към проблемите на територията, 

ограничени финансови ресурси. 

2 

 75/10=7,5  55/10=5,5 

ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗАПЛАХИ  

1. Устойчиво ползване на 

природните ресурси - гори, 

флора, фауна, природни 

забележителности и защитени 
зони (билки, плодове, гъби, 

дървета, дивеч и др.). 

10 Нарушаване на 

биоразнообразието. Влошаващи се 

качества на околната среда и нарушаване 

на естествения ландшафт. 

5 

2. Организирано участие на 

земеделските производители в 
национални и международни 

изложения. Създаване и 

утвърждаване на емблематичен в 
национален аспект местен 

продукт, развитие на биологично 

земеделие 

10 Недостатъчно приложение на стандарти 

за качество и слаба рекламна дейност. 

7 

3. Обогатяване и развитие на 

културните събитията чрез 

възраждане на местни форми на 
изкуство - фолклор, кулинарно 

изкуство. Развитие на местно 

производство на стоки и 
сувенири. 

7 Загуба на културна идентичност, вреди 

върху начина на живот, културната и 

ценностната система на местното 
население. 

3 

4. Достъп до инвестиции в нови 
технологии за развитие на 

модерно селско и горско 

стопанство, сертификации на 

земеделски и горски продукти. 

10 Непознаване на предимствата от 
създаването на организации от 

земеделски производители като основен 

елемент от устойчивото развитие на 

територията. Недостиг на инвестиции в 
технологично оборудване. 

5 

5. Понижаване на безработицата и 

повишаване на благосъстоянието 
на местното население. 

8 Недобра образователна структура на 

населението, водеща до невъзможност за 
осъществяване на икономика, базирана на 

знанието. Ниска конкурентоспособност 

на работната ръка. 
Увеличаване на зависимото от помощи 

население. 

6 

6. Социално включване на 
уязвимите групи и развитие на 

социалните услуги. Подобряване 

на материалната база на 
здравеопазването. 

 

8 Живот в изолирани общности, трайна 
липса на доходи, противообществени 

прояви. Ниско качество на здравните 

услуги, водещо до понижаване здравния 
статус на населението. 

7 
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7. Изграждане и реконструкция на 
съществуваща инфраструктура 

Обновяване сградния фонд и 

зелените площи на населените 
места. 

7 Липса на инвестиции за подобряване на 
инфраструктурата. Икономическа 

неефективност при 

реализация на инфраструктурни проекти 
в малки населени места с 

намаляващо население. 

6 

8. Привличане на инвестиции. 6 Ниска предприемаческа култура, поради 

недостатъчни умения и обща 

предприемаческа среда на територията 
Липса на инвестиции в местната 

икономика. 

4 

9. Насърчаване развитието на спорта 7 Недостиг на възможности за осмисляне 

на свободното време на децата и младите 

хора - спорт, отдих и др. 

3 

10. Създаване на връзка между 
образованието и нуждите на 

пазара на труда на територията. 

преквалификация. 

7 Липса на стратегически виждания за 
ролята на образованието.Липса на връзка 

между профила на професионалното 

образование и нуждите на пазара на 

труда.Липса на експертен капацитет. 

2 

 80/10=8  48/10=4,8 

 

На базата на анализа на текущото състояние и на SWOT анализа  могат да се направят следните 

изводи: 

 Територията  изостава от други общини в Северен Централен планов район и от средните 

стойности в страната по отношение на икономическо развитие, ниво на доходите, 

състояние на инфраструктурата и основните услуги  и е налице твърде висока безработица 

(два пъти повече от показателя за страната).  

 Необходимо е насърчаване в рамките на разнообразяване на икономическата база на 

разкриването и запазването на нови работни места, повишаване качеството на живот на 

местното население, повишаване атрактивността на района за привличане на инвестиции 

чрез развитие и модернизация на инфраструктурите, подобряване конкурентоспособността 

на местните предприятия и засилване на тяхната експортна насоченост. 

 Необходимо е да се разнообразят структурите на заетост в селския район и да се подобрят 

взаимовръзките между общината и другите селища в областта. В това отношение е добре 

да се развие преработвателна промишленост на селскостопански продукти и алтернативни 

форми на  производство в рамките на частната инициатива, да се обособят “вторични 

опорни центрове” на селищната мрежа. 

 Осигуряването на устойчивост на селищната мрежа и изграждането на качествена селищна 

среда, гарантираща устойчиво социално-икономическо и екологично развитие и висок 

жизнен стандарт, следва да бъде една от приоритетните задачи пред местната власт. 

Анализът на силните и слаби страни, възможностите и заплахите /SWOT/ показва, че 

територията на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат” на базата на направената експертна оценка се 

позиционира преимуществено в квадрант I, което налага приоритетно прилагане на агресивна 

стратегия за развитие, като същевременно може да се насочат усилия и в посока на 

използване на съществуващите благоприятни условия за развитие и намаляване на слабите 

страни на територията.  
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Предложената „агресивна стратегия” може да се насочи към:  

• Предприемане на изпреварващи стъпки в подготовката за излизане на нови за територията 

пазари – привлекателни полета за нови инвестиции на основата на сравнителните предимства, 

маркетингова реклама, информиран и мотивиран местен бизнес, обединение на усилията, 

въвеждане на стандарти и технологии, предполагащи конкурентоспособност;  

• Залагане на секторите на растеж и подкрепяне с всички възможни средства, приемливи за 

гражданите на територията и подкрепени от тях);  

• Укрепване капацитета на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат” за въздействие върху цялостното 

развитие на територията (ресурси, администриране, партниране, информиране);  

• Подготвяне за максимално усвояване на средства от ПРСР чрез подхода „Водено от 

общностите местно развитие”, създавайки „банка местни стратегически проекти”;  

Прилагането на такава стратегия предполага изграждането на жизнен социално-икономически 

комплекс и достатъчно средства за инвестиране в хората, предприятията и жизнената среда.  

Видно е високо ниво за възможности за устойчиво ползване на природните ресурси, за 

обединяване на земеделските производители с цел създаване и налагане на местен продукт, за 

инвестиции в нови технологии за развитие на модерно селско и горско стопанство, 

сертификации на земеделски и горски продукти, както и високи оценки на съществуващи 

заплахи. Необходими са действия по използване на възможностите и елиминиране на 

заплахите за бъдещи периоди, което се явява и като приоритетна мисия на СНЦ „МИГ Завет – 

Кубрат” с цел недопускане на отрицателни влияния на развитието на територията.  

В резултат от SWOT-анализа могат да се направят следните изводи:  

 Използвайки силните страни и възможностите на територията, Стратегията и мерките 

на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат” трябва да водят към увеличаване дела на графиката в I 

квадрант.  

 Разстоянието между силните и слабите страни показва, че постигането на необходимите 

резултати ще изисква определен период от време и адекватни действия.  

 Равнището на заплахите е сравнително високо, което означава, че съществува и 

определен риск при изпълнението на стратегическите цели.  

От направения SWOT-анализ могат да се изведат два основни подхода, които да се 

използват за бъдещото развитие на територията:  

 Ресурсен подход, изграден основно върху използване на съществуващите природни 

ресурси, както и развитие на производства с по-висока степен на преработка на 

суровините и материалите в промишлеността и селското стопанство.  

 Инвестиционен подход, при който заинтересованите страни (представителите на 

публичен, стопански и нестопански сектор) играят съществена роля в предлагането, 

разработването и реализирането на осъществяване на стратегически важни местни 

инвестиционни проекти за територията на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат”.  

 SWOT-анализът позволява да се обобщи, че територията на СНЦ „МИГ Завет – 

Кубрат”, има значителен потенциал за бъдещо развитие в посока на утвърждаване на 

територията чрез превъплъщаване „Заветът на Кубрат” и превръщането й в социално-

икономически развит център, даващ на местната общност сигурност, добра жизнена 

среда и благосъстояние. 
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3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива: 

По демографски признаци територията на действие на МИГ „Завет-Кубрат” се характеризира 

със застаряващо и намаляващо население.  

 

При анализа на социо-демографската и икономическа среда на територията, се очертават 

следните най-уязвими групи на територията:  

 деца в риск,  

 хора с увреждания,  

 възрастни и самотни хора,  

 малцинствени групи.  

 

Сред типичните рискове и ограничения за представителите тези групи са: 

 неравностойна позиция на пазара на труда; 

 живот в изолирани общности; 

 многодетство; 

 трайна липса на собственост и доходи; 

 противообществени прояви; 

 рискове, засягащи деца; 

 

Видно от таблицата, броят на лицата, представители на трите основни етноса – българи, 

български турци и роми, включени в най-уязвимите групи на територията, е 2726, или над 

10 % от населението на двете общини в територията на действие на МИГ. 

 

Уязвими групи на Община Завет Община Кубрат Общо за 
територията  територията 

 
 

 

На основата на тези характеристики, повечето от които имат социално- икономически корени, 

се обособяват конкретните проблеми и потребностите на представителите на уязвимите групи. 

Изявява се необходимостта от развита система за предоставяне на социални услуги, която да 

разполага с подходяща материална база и да се основава на принципа на партньорството между 

правителствен и неправителствен сектор. 

              

Възлагането на социални услуги все още е предизвикателство за територията на СНЦ „МИГ Завет 

- Кубрат”. Независимо от възможностите в нормативната уредба, общините не са провели 

конкурси за предоставяне на социални услуги в партньорство с НПО. В момента е налице 

неравнопоставеност между общините и доставчиците по отношение на достъпа до финансирането 

на проекти. Като възложител и доставчик на социалните услуги общините по принцип имат достъп 

до публичните средства. 
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По отношение на рисковите групи деца, развитите социални услуги подкрепят преди 

всичко децата с увреждания. В същото време някои от услугите за деца с увреждания не се 

използват с пълен капацитет въпреки наличните ползватели. Извън подкрепата остават деца с 

увреждания в селските райони. 

 

Услугите за деца и семейства, които са преживели или преживяват сериозен проблем 

са преди всичко в специализирани институции, които не предлагат организация на живот 

близка до семейната. Децата настанени в институция нямат възможност да ползват подкрепа 

от центрове за социални услуги. 

 

Може да се твърди, че на територията се развиват еднотипни социални услуги и по-

малко се експериментира с други форми на социална подкрепа - като мобилна работа, 

подкрепа в домашни условия, жилищно настаняване с различни степени на подкрепа и др. 

 

Прегледът на потребностите на уязвимите и малцинствени групи показва, че следствие 

на демографския срив, характерен за цялата страна, намалява броят на населението в 

трудоспособна възраст общо (мъже и жени). Застаряващо и намаляващо е населението в 

селата, което води към обезлюдяване на някои от населените места на територията. 

Възрастовата структура на населението придобива регресивен характер. 

 

Отчитайки различните фактори - външни и вътрешни, които влияят на социалните и 

демографските процеси, може да се очертаят устойчиви негативни тенденции в социо-

икономическото развитие на територията, които рефлектират с най-голяма сила върху 

уязвимите и малцинствени групи: 

 Намаляване на населението в икономически активна възраст; 

 Неблагоприятни тенденции във възрастовата и образователна структура на работната 

сила; 

 Доминиращ брой регистрирани безработни без специалност и ниско образование; 

 Висок процент на безработицата, особено в селата, при което се наблюдава  

 нарастване на рисковата група на безработните младежи; 

 нарастване групата на безработните над 50 години; 

 циклична безработица - висок процент на регистрираните безработни за втори  

            и трети път; 

 Прогресивно увеличение и висок процент на продължително безработните; 

 Ранна раждаемост, абсолютно и относително увеличаване на децата от проблемни 

семейства, които се оказват в условия на потенциален риск още при раждането си; 

 Висок дял на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора. 

 

За удовлетворяването на идентифицираните потребности на уязвимите и малцинствени 

групи е необходимо: 

❖  Да се развиват разнообразни услуги, които да подпомогнат 

деинституционализацията и развитието на големия брой деца в ситуация на изоставяне; 

❖  Да се предвидят целенасочени мерки за преодоляване на липсата на персонал 

и/или неговата недостатъчна квалификация, без което е трудно осъществимо развитието 
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на необходимите социални услуги в малките населени места. 

❖ Да се изграждат механизми на междусекторно партньорство между 

институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при 

преодоляване на бедността и социалната изолация. 

❖ Да се подпомогне развитието на капацитета на неправителствения сектор 

за участие в разработването и прилагането на местни политики, чрез подобрено 

партньорство с местните власти в процеса на планиране на социални услуги.  

❖ Да се разнообрази предоставянето на социалните услуги и се развиват нови  

и гъвкави, алтернативни услуги, които да съответстват на спецификата на потребностите  

на уязвимите и малцинствени групи на територията. 

 

Трябва да се отчете, че и двете общини в състава на МИГ са разработили политики и са 

предприели действия за решаване на проблемите на уязвимите групи, чрез разработване и 

прилагане на стратегии и планове на общинско ниво, активна съвместна работа с Агенция 

по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Агенция за закрила на детето. И двете 

общини са изпълнили, изпълняват и подготвят проекти, финансирани от ОП РЧР.  
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4. Цели на стратегията: 

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията: 

Стратегическа цел: Подобряване на качеството на живот за хората и на средата за бизнес 

чрез финансова и експертна подкрепа за малки обществени  и стопански проекти  на 

територията за действие на Местна инициативна група „Завет-Кубрат“. 

 

Приоритет 1: Развитие и укрепване на конкурентоспособни традиционни и нови 

икономически дейности, производства и услуги. 

 

Приоритет 2: Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране 

на местните човешки, природни, материални и културни ресурси. 

 

Приоритет 3: Повишаване капацитета на човешките ресурси за генериране и управление 

на проекти, допринасящи за устойчиво развитие на територията. 

4.2. Специфични цели: 

 За постигането на Приоритет 1: Развитие и укрепване на конкурентоспособни традиционни 

и нови икономически дейности, производства и услуги, са формулирани две специфични 

цели, които да бъдат постигнати чрез финансиране на проекти по съответните подмерки:  

 

Специфична цел 1: Насърчаване производството и преработката на висококачествени 

селскостопански и горски продукти по традиционна или екологична технология. 

Ще бъде постигната чрез подкрепа на проекти по: 

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 

активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 

„Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. 

Подмярка 8.6. Инвестиции в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти от 

мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността 

на горите” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

Специфична цел 2: Подкрепа за развитие на местни неземеделски икономически дейности. 

Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 

г. 

 

Приоритет 2: Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране 

на местните човешки, природни, материални и културни ресурси съдържа също две 

специфични цели,  

Специфична цел 1: Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и 

подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни 

дейности за свободното време на хората от всички поколения ще бъде постигната чрез две 

планирани подмерки от Мярка 7 на ПРСР за периода 2014-2020 година  

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
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малка по мащаби инфраструктура 

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура 

За постигането на Специфична цел 2: Възстановяване, опазване и развитие на местните 

природни и културни ресурси, в стратегията е разработена специална 

Мярка 19.2-05, извън ПРСР: Партньорства за насърчаване на селската природа, самобитност, 

традиции и култура. 

 

Приоритет 3: Повишаване капацитета на човешките ресурси за генериране и управление 

на проекти, допринасящи за устойчиво развитие на територията. 

Също съдържа две специфични цели, с по една мярка за всяка от тях, съответстващи на подмерки 

от мярка 19. Водено от общностите местно развитие на ПРСР за периода 2014-20г. 

 

Специфична цел 1: Генериране на идеи и прилагане на иновативни и интегрирани проекти, 

допринасящи за устойчиво развитие на територията и за обмяна на опит и добри практики 

с други територии от страната и ЕС. 

Подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“ 

 

Специфична цел 2: Повишаване капацитета на местната общност за изпълнение на 

проекти, подпомагани от фондове. 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие“ 

4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната 

територия, разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в 

съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с 

политиките по десегрегация и деинституционализация: 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на действие на МИГ 

„Завет – Кубрат“ е с териториален обхват, който съвпада с административно териториалните 

граници на общините Завет и Кубрат от област Разград и включва всички  населени места.   

Стратегията има за своя главна цел постигане на балансирано и устойчивото развитие, 

посредством подкрепа и  разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природната 

среда, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните 

хора. Тя създава предпоставки за преодоляване на изоставането в сравнение с други райони на 

страната и за постепенен растеж.  

Разработвайки и прилагайки настоящата Стратегия, местните общности от територията, се 

стремят да планират социалното и икономическото развитие на района, на основата на 

потребностите на местните хора и на бизнеса, осмисляйки реалистично и  реализирайки 

последователно дългосрочния потенциал на територията.  

 

Обединявайки хората, ресурсите и териториите на двете съседни общини , Сдружение 

„Местна инициативна група Завет – Кубрат“ вижда своята мисия така:  

Активизиране на местната общност на територията на общините Завет и Кубрат като основен 

двигател за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие.  

Участниците в процеса на подготовка на СВОМР имат следната визия за бъдещето на 
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територията на действие на МИГ „Завет – Кубрат“:  

„Територия, обединяваща две съседни общини, с развито и конкурентно селско стопанство, 

разнообразни икономически дейности и благоприятна среда за бизнес и живот на хората от 

всички поколения”.  

Стратегията за местно развитие се базира  на проблемите, нуждите  и тенденциите в развитието 

на съседните общини Завет и Кубрат и предлага решения за промяна на ситуацията в 

благоприятна посока. На Стратегията се гледа като на инструмент, който да подпомогне 

развитието на традиционните икономически отрасли, да насърчи и създаде нови икономически 

дейности, да подобри средата и качеството на живот за хората.  

Чрез Стратегията ще  могат да бъдат реализирани инвестиции, които да доведат до 

модернизиране на земеделието, предприемане на инвестиции в преработка на селскостопанска 

продукция, повишаване на конкурентоспособността на съществуващите бизнеси и 

разнообразяването им с нови дейности, подкрепа за малки обществено-значими проекти, а това 

от своя страна ще има за резултат осигуряване на разнообразни работни места като предпоставка 

за заетост и доходи, задържане на младите хора в родните им места, по-добра среда за живот на 

хората от различни възрастови и социални групи. Трудностите и сегашната усложнена 

икономическа ситуация в страните от Европейския съюз, в това число и България са стимул за 

местните общности да направят тази промяна към успешна икономика и високо качество на 

живот и настоящата Стратегия за местно развитие е важен инструмент в това отношение. 

С оглед подобряване на икономическите и екологичните показатели на земеделските стопанства 

и предприятията в селските райони, повишаване на ефективността на сектора за 

търговия и преработка на селскостопански продукти, включително създаване на малки 

съоръжения за преработка и предлагане на пазара в контекста на късите вериги на доставки и 

местните пазари, осигуряване на необходимата инфраструктура за развитието на селското и 

горското стопанство и подпомагане на невъзвръщаемите инвестиции, необходими за 

постигането на екологични цели, следва да бъде осигурена подкрепа за инвестициите в 

материални активи, допринасящи за постигането на тези цели.  

 

Анализираните данни от проучването относно обществения интерес сред местното население в 

бъдещото прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на 

СНЦ „МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ“, показват че анкетираните лица заявяват предпочитанията си 

относно дейности, приоритетно свързани с: 

 оживление, развитие и подкрепа на съществуващи местни традиционни 

икономически дейности, производства и услуги, но остават отворени и за създаването 

на нови такива; 

 подобряване на жизнената среда и качеството на живот на територията, развитие и 

стимулиране на местните човешки ресурси,  опазване и развитие на местните 

природни и културни ресурси; 

 генериране и управление на проекти, допринасящи за устойчиво развитие на 

територията, което да доведе до повишаване капацитета на местната общност при 

изпълнение на европроекти по ПРСР и Стратегията за ВОМР. 

 

Събраните и синтезирани данни от проучването относно включването, нагласите и готовността 

на заинтересованите страни сред местното население в бъдещото прилагане на Стратегията за 
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водено от общностите местно развитие на територията на СНЦ „МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ“, 

показват че анкетираните лица заявяват предпочитанията си относно инвестиции, свързани с: 

 развитие на неземеделски дейности;  

 развитие на земеделски стопанства; 

 създаване, подобряване или разширяване на малкомащабна инфраструктура; 

 преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти; 

 публично ползване на туристическа и инфраструктура за отдих; 

 преработка, мобилизиране и търговия на горски продукти, 

като преобладават мненията на анкетираните лица относно необходимостта на територията на 

СНЦ „МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ“ да се насърчават разнообразни местни неземеделски 

икономически дейности, следвани от развитието на производството в земеделски стопанства с 

традиционна или екологична технология. 

 

Получените данни разкриват и необходимостта от развитие, подобряване или разширяване на 

малкомащабна инфраструктура, което ще доведе до социално приобщаване, подобряване 

жизнената среда, преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти и възможности за 

публично ползване на туристическа  инфраструктура за отдих, и реализиране на дейности, 

свързани със свободното време. Резултатите насочват, че заинтересованите страни се нуждаят и 

от подсигуряване на средства за подпомагане на недържавни и държавни гори, стопанисвани от 

двете общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята 

многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да 

продължат с устойчивото управление на горите. 

 

Стратегията се разработва така, че да подкрепя дейности, които отговарят на установените чрез 

проучване нужди на територията на общините Завет и Кубрат от област Разград, и едновременно 

с това да допринасят за постигане на целите на подхода Водено от общностите местно развитие 

от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейски 

земеделски фонд за развитие на селските райони, а именно: 

 насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността; 

 интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и 

насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление 

на риска и за използване потенциала на културното наследство; 

 фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката; 

 насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната 

сила; 

 повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване 

на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво 

производство на аквакултури; 

 подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на населението. 

Стратегията за ВОМР ще допринесе и за постигане на специфичните цели на ПРСР 2014-2020 г., 

на основата на която са разработени мерките: 

  развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес; 
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 развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на 

хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ 

интерес; 

 развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в 

развитието на територията като основа за териториално развитие; 

 развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния 

териториален потенциал и продукти от местен характер; 

 

Подготвяната стратегия за програмен период 2014-2020 г. се основава изцяло на приложимата 

нормативна база:  

- Наредба №22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2. Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за  Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 година; 

- Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 

година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 1698/2005 на Съвета 

- Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, подкрепена от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

 

Други оперативни програми – неприложимо за Стратегията, тъй като избраният подход е 

подготовка на еднофондова стратегия с финансиране единствено от ЕЗФРСР.   

 

Споразумението за партньорство с ЕК за постигане целите на Националната програма за 

развитие „България 2020“. Националната програма за развитие „България 2020" е програмен 

документ, поставящ рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в 

България. „България 2020" изразява адаптирането на приоритетите на стратегията „Европа 2020" 

в границите на страната.  

НПР БГ 2020 е насочена към осигуряването на балансирано социално-икономическо развитие в 

България при ускоряване на икономическия растеж и повишаване на жизнения стандарт в 

дългосрочен аспект. Тази насока е залегната във всички документи на национално, регионално, 

областно и общинско ниво.  

 

Съответствие на Стратегията за ВОМР с други стратегии, планове и програми  

Стратегията е в съответствие и тематична обвързаност с местни планове и програми за същия 

период, разработени за територията на общините Завет и Кубрат или за отделни населени места 

като: 

 Общински план за развитие на община Завет за периода 2014-2020 г.,  

 Общински план за развитие на община Завет за периода 2014-2020 г.,  

 Общинска стратегия и план за действие за развитие на социалните услуги на Община 

Завет и на Община Кубрат 

 Програма за развитие на читалищната дейност /програми Завет и Кубрат/ 

Стратегията се допълва и интегрира с гореизброените планове и програми. Споделя се 
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разбирането, че устойчиво социално-икономическо развитие се постига именно чрез изпълнение 

на обвързани целево планове, програми и проекти, финансирани от различни източници и 

насочени към различни целеви групи и идентифицирани потребности и нужди.  

Стратегията за ВОМР на МИГ „Завет-Кубрат” е съобразена и с планове и програми на областно 

и регионално, а именно:  

 Областната стратегия на област Разград 2014 – 2020, която очертава приоритетите и 

целите за регионално и териториално развитие на всички общини в областта 

 Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район 

 Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград 2016–2020, чиято 

основна цел е да се създадат условия за пълноценно участие в обществения живот на 

хората в неравностойно положение и с риск от социално изключване, чрез предоставянето 

на достъпни и качествени социални услуги и грижа за всички възрасти и уязвими групи 

 Областна и общински стратегии за интеграция на уязвими общности и малцинствени 

групи и планове към тях, които са със специален фокус върху интеграцията на ромите. 

 

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията: 

Инвестициите в иновации и предприемачество са в сърцето на Стратегия Европа 2020.  

В контекста на нарастваща необходимост от справяне с икономическите предизвикателства, 

които  изискват решителни стратегически стъпки и политики, Европейският съюз посочи визията 

за развитие на Европа в Стратегията Европа 2020, която има за цел да се справи със структурните 

слабости чрез постигане на развитие по три взаимно допълващи се приоритета:  

 Интелигентен растеж, основан на знания и иновации; 

 Устойчив растеж, насърчаващ ресурсно-ефективна, зелена и конкурентоспособна 

икономика; 

 Приобщаващ растеж, насърчаващ икономика с висока степен на заетост, осигуряваща 

икономическо, социално и териториално сближаване.  

 

Стратегията се отнася директно към следните тематични цели на Кохезионната политика, 

дефинирани в Регламент ЕС 1303/2013: 

 Тематична цел 1: засилване на научноизследователската дейност, технологичното 

развитие и иновациите; 

 Тематична цел 3: повишаване на конкурентоспособността на МСП и на селскостопанския 

сектор (за ЕЗФРСР); 

 Тематична цел 6: съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната 

ефективност. 

 

Стратегията за ВОМР, по един нов и неприлаган на територията на МИГ начин – чрез 

инициативите на самата общност, ще осигури реална и благоприятна възможност за това:  

 Да се създаде среда, в която предприемачи и семейни предприятия могат да преуспяват и 

предприемчивостта се възнаграждава; 

 Да се насърчават МСП, както и всички форми на иновация; 

 Да се създаде възможност за превръщане на предизвикателствата във възможности; 

 Да се насърчават и подпомагат МСП да се възползват от растежа на пазарите. 

http://www.rz.government.bg/files/upload/proekti/smart-specialization-draft.doc
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Чрез СВОМР приоритетно ще се подпомага  стопанския сектор, като чрез критериите за оценка 

се дава предимство на проекти, включващи иновативни техника, технологии, процеси. 

 

Самото прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие” е ново за територията и 

предлага нови методи и начини за решаване на местните проблеми и слабости едновременно на 

териториите на две общини, обединени в партньорство, включващо представители на публичния, 

частния и гражданския сектор от общините Завет и Кубрат.  

 

Чрез Стратегията за ВОМР се насърчават и подкрепят възможности за създаване на нови за 

територията продукти или услуги, което е установено при проучване на намеренията на 

потенциалните бенефециенти за кандидатстване с проектни предложения.  

Включени са мерки, които предоставят възможност за нова за територията форма на използване 

на природните ресурси и културно-историческото наследство – мярка 19.2-05, извън ПРСР 2014-

2020 г. 

 

Осъществяването на приетата визия от местната общност се базира на постигането на няколко 

свързани цели и приоритета и предполага интегриран подход за постигането им. Посоката на 

развитие е насочена към постигане на: 

- територия, съчетаваща традиционното с модерно и конкурентно земеделие; 

- разнообразни икономически дейности, вкл. с експортна ориентираност; 

- благоприятна среда за личностно развитие, живот и бизнес; 

 

Комплексният характер на дейностите за постигане на тези цели изисква иновативност при 

планирането и изпълнението им. В резултат Стратегията за водено от общността местно развитие 

на МИГ Завет –Кубрат е формулирала основните насоки на иновативност, които да се рамка на 

иновативни проекти със следните характеристики: 

- технологично модернизиране на преработващи предприятия с цел създаване на работни 

места и стимулиране на предприятията да подобрят ефективността си; 

- подпомагане на нови производства, които са свързани с иновации; 

- стратегията ще стимулира проекти, с фокус върху уязвимите групи - младежите и жените, 

възрастните хора и ромите и партньорства между местните организации; 

- изготвяне на проучвания, свързани с местните традиции и култура на няколко етноса; 

- насърчаване се кандидатстването на нови категории бенефициенти, които досега не са 

имали възможност за финансиране на своите идеи; 

- фокус в стратегията е поставен върху насърчаване на модерното земеделие и по-висока 

добавена стойност, постигната в преработката на продукцията. 

 

Системата от критериите по мерките от Стратегията е разработена така, че при оценката на 

проектните предложения да се дава приоритет на иновативните проекти. 

По отношение на публичните проекти също са разработени критерии за иновативни проекти на 

територията. Иновативните характеристики на стратегията ще бъдат наблюдавани и чрез 

индикаторите по мерки и индикаторите на ниво стратегия. 
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4.5. Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Подобряване на качеството на живот за хората и на средата за бизнес чрез финансова и 
експертна подкрепа за малки обществени  и стопански проекти  на територията за 

действие на МИГ „Завет-Кубрат“

Приоритет 1

Развитие и укрепване на 
местни традиционни и нови 

икономически дейности, 
производства и услуги 

Специфична цел 1.1 
Насърчаване 

производството и 
преработката на 

висококачествени 
селскостопански и горски 
продукти по традиционна 

или екологична технология

Специфична цел 2.1

Подкрепа за развитие на 
местни неземеделски 

икономически дейности

Приоритет 2

Повишаване качеството на 
живот на територията, 

развитие и активизиране на 
местните човешки, 

природни, материални и 
културни ресурси 

Специфична цел 2.1

Развитие на социалната, 
образователна и културна 

инфраструктура и 
подобряване на 

възможностите за активен 
живот, социално 
приобщаване и 

разнообразни дейности за 
свободното време на хората 

от всички поколения 

Специфична цел 2.2 

Възстановяване, опазване и 
развитие на местните 
природни и културни 

ресурси

Приоритет 3 

Повишаване капацитета на 
човешките ресурси за 

генериране и управление на 
проекти, допринасящи за 

устойчиво развитие на 
територията

Специфична цел 3.1 

Генериране на идеи и 
прилагане на иновативни и 

интегрирани проекти, 
допринасящи за устойчиво 
развитие на територията и 
за обмяна на опит и добри 

практики с други територии 
от страната и ЕС

Специфична цел 3.2 

Повишаване капацитета на 
местната общност за 

изпълнение на проекти, 
подпомагани от фондове

Мярка 4.1 

 

Мярка 4.2 

 

Мярка 8.6 

 

Мярка 

6.4 

Мярка 7.2 

 

Мярка 7.5 

 

Мярка 

19.2-05 

извън 

ПРСР 

Мярка 19.3 
 

Мярка 

19.4 
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Мярка Резултати от прилагането на мярката 
(Изм. с Решение № 67/ 26.05.2021 г. на ОС)  

Мярка 4.1 Обща стойност на  безвъзмездната помощ -  1 090 423 лева; Брой 

проекти – 21; Брой бенефициенти – 18;  Брой иновативни проекти 

-8;  Брой проекти в селата-13;  Работни места общо - 7, в т.ч. за 

уязвими и малцинствени групи –3; Проекти на младежи до 40 г. –

7. 

Мярка 4.2 Обща стойност на  безвъзмездната помощ -  249 364 лева; Брой 

проекти – 5; Брой бенефициенти – 5; Брой иновативни проекти –

1; Брой проекти в селата –2;  Работни места общо -12 , в т.ч. за 

уязвими и малцинствени групи –3. 

Мярка 6.4 Обща стойност на  безвъзмездната помощ –836 104 лева; Брой 

проекти – 12; Брой бенефициенти – 11; Бенефициенти от уязвими 

групи – 2; Брой иновативни проекти –6; Брой проекти в селата –4; 

Работни места общо - 26, в т.ч. за уязвими и малцинствени групи 

– 4; Проекти на младежи до 40 г. – 4. 

Мярка 7.2 Обща стойност на  безвъзмездната помощ -  1 250 266 лева; Брой 

проекти – 9; Брой бенефициенти – 5; Бенефициенти от уязвими 

групи –1; Брой проекти в селата –5;Население с достъп до 

подобрени инфраструктура/услуги – 15000; в т.ч. представители 

на уязвими групи 1500, в т.ч. малцинства – 700. 

Мярка 7.5 Обща стойност на  безвъзмездната помощ -  174 993 лева; Брой 

проекти – 3; Брой бенефициенти – 3; Брой иновативни проекти -

1;  Брой проекти в селата – 2. 

Мярка 8.6.  Обща стойност на  безвъзмездната помощ – 68 369 лева; Брой 

проекти –2; Брой бенефициенти – 2; Брой иновативни проекти – 

1;  Работни места общо – 4 , в т.ч. за уязвими и малцинствени 

групи – 1. 

Мярка19.2-05 (извън 

ПРСР) 

Обща стойност на  безвъзмездната помощ - 63 180 лева; Брой 

проекти – 10; Брой бенефициенти – 8; Бенефициенти от уязвими 

групи –1; Брой иновативни проекти -  Брой проекти в селата – 6; 

Организирани фестивали – 2; изложения на местни продукти – 2; 

Мярка 19.4 Обучения за местната общност – 22; включени в обучения 160, в 

т.ч. представители на уязвими групи – 30; отпечатани 

информационни материали – 10 000; публикувани статии – 40; 

проведени информационни кампании – 10; обмен на опит с други 

МИГ – 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

5. Описание на мерките: 

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно: 

ПРСР 

(ЕЗФРСР) 

 Код на мярката: 4.1 

 

Име на мярката: 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

 

Териториален обхват на мярката:  

Цялата територия на действие на МИГ „Завет-Кубрат”. 

 

Описание на целите: 

Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ 

„ЗАВЕТ-КУБРАТ” чрез:  

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в 

стопанствата; 

2. насърчаване въвеждането на иновативни технологии в стопанството, 

модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната 

ефективност; 

3. опазване на компонентите на околната среда; 

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на 

условията в земеделските стопанства, ориентиране към биологично 

производство; 

5. насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между земеделските 

стопани. 

Допустими кандидати: 
1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., 

чийто минимален стандартен производствен обем (СПО) на 

земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 

8000 евро;   

2. Кандидати, юридически лица, които могат да докажат доход от 

земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно 

плащане на площ; 

3. Признати групи производители и признати организации на 

производители на земеделски продукти или такива, одобрени за 

финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на 

производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

4. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да 

кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон 

и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са 

извън посочените по-горе; 

5. Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес 

за физическите лица на територията на община Завет или община 

Кубрат; 
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6. Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване 

на дейността на земеделското стопанство чрез прилагане на 

планираните инвестиции и дейности; 

7. Критериите за допустимост по отношение на минимален СПО от 8000 

евро и доказване на доход от земеделска дейност за юридическите лица 

не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 

година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор 

„животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на 

„етерично – маслени и медицински култури” и производство на 

технически култури. 

 

Допустими дейности: 

Допустими са проекти с включени в тях дейности, които водят до подобряване 

на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:  

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на 

наличните производствени материални и/или нематериални активи; и/или  

2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на 

земеделски продукти; и/или  

3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на 

вредните емисии и отпадъци; и/или  

4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или  

5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, 

фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; и/или  

6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; и/или  

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски 

продукти 

 

Допустими разходи по мярка 4.1. са: 

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима 

собственост, използвана за земеделското производство, включително 

такава, използвана за опазване компонентите на околната среда; 

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на 

нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на 

земеделския производствен процес, включително за опазване 

компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или 

електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството 

и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за 

продажба на земеделска продукция; 

3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително 

трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за 

производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, 

използвани за производство на биоенергия; 

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, 

включително чрез финансов лизинг; 
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5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и 

съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други 

пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително 

чрез финансов лизинг; 

6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на 

ЕС - за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по 

подмярка 6; 

7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с 

изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други 

недвижими материални активи, предназначени за земеделските 

производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на 

трайни насаждения; 

8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, 

необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските 

производствени дейности на територията на общините Завет и Кубрат; 

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани 

земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за 

събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на 

продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и 

птици; 

10. разходи за достигане на съответствие с международно признати 

стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на 

качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри 

производствени практики, подготовка за сертификация; 

11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 

12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на 

търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на 

проекта; 

13. разходи, свързани с подготовка и изпълнение на проекта, в т.ч. разходи 

за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и 

консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост 

на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, 

извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на 

заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение. 

Тези разходи не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на 

допустимите разходи по проекта, включени в т. 1 - 12. 

(Изм. с Решение на ОС № 35.2./ 17.04.2018 г.) Не се допускат за подпомагане 

разходи, посочени в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно 

развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г.  

Недопустими разходи: 

 Разходи за обикновена подмяна и поддръжка; 
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 Разходи възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за 

застраховки, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, други 

разходи, свързани с договора за лизинг, режийни разходи и разходи за 

застраховки; 

 Разходите за ДДС, които подлежат на възстановяване в съответствие с 

националното законодателство в областта на ДДС. 

 Закупуване на оборудване втора ръка; 

 Принос в натура; 

 При инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за 

производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на 

едногодишни растения и тяхното засаждане; 

 Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие 

върху околната среда; 

 Разходи извършени преди подаването на заявление за финансиране от 

страна на бенефициента независимо дали всички свързани плащания са 

направени или не с изключение на разходите за  предпроектни проучвания, 

такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, 

консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, 

проучвания за техническа осъществимост на извършени след 01.01.2014 г. 

 

Финансови условия:  

(Изм. с Решение на ОС № 35.2./ 17.04.2018 г.) Финансови условия:  

Минимален размер на допустимите разходи:  

Левовата равностойност на 5 000 евро. 

Максимален размер на допустимите разходи: 

Левовата равностойност на 200 000 евро. 

Размер и интензитет на финансовата помощ: 
От 50% до 90% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, 

но не повече от левовата равностойност на 50 000 евро. 

 

1. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия 

размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

2. Финансовата помощ по т.1 се увеличава с 10 на сто за: 

     2.1 проекти, представени от млади земеделски стопани; 

     2.2 интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на 

организации на производителите; 

     2.3 проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, 

включващи от 6 до 10 земеделски стопани. 

3. Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 15 на сто за инвестиции, изцяло 

свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 "Биологично 

земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 

"Агроекологични плащания", направление "Биологично земеделие" от ПРСР 

2007 - 2013 г. Прилага се и за кандидати, които са заявили подпомагане по 

мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г. към датата на 

кандидатстване и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и 

изпълняват ангажимент по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 

2020 г. 
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4. Финансовата помощ по т.1 се увеличава с 20 на сто за проекти за колективни 

инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски 

стопани и/или групи/организации на производители. 

 

Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече 

от едно от условията по т.2 и/или т.3, е не повече от 70 на сто от общия размер 

на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

 

Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни 

инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, 

отговарящ на повече от едно от условията по ал. 2, 3 и 4, е не повече от 90 на 

сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

 

 

Критерии за избор на проекти: 

4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства“  Точки 

брой 

1 Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в 

земеделието – производство на плодове и зеленчуци, 

етерично маслени и медицински растения, животновъдство, 

пчеларство; 

25 

2 Проектът е за биологично земеделско производство; 20 

3 Проектът е на тютюнопроизводител , но за земеделски 

дейности  извън  тютюнопроизводство 

5 

4 Проектът осигурява допълнителна  заетост 10 

5 Проектът е на млад земеделски производител до 40 години 10  

6 Проектът води до повишаване на енергийната ефективност 

на стопанството 

5 

7 Проектът води до въвеждане на иновации в земеделското 

стопанство 

10  

8 Проектът е с интегриран подход 5  

9 Проектът допринася за насърчаване на кооперирането 

между производителите 

5 

10 Проектът включва дейности, свързани с опазване на 

околната среда и постигане на стандартите на ЕС. 

5 

  Общо  100 

 

Код на мярката: 4.2 

 

Име на мярката: 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" 

 

Териториален обхват на мярката:  

Цялата територия на действие на МИГ „Завет-Кубрат”. 

Описание на целите: 
Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" 

има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и 

конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната 

промишленост чрез:  

1. По-ефективно използване на факторите за производство; 
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2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси 

вериги на доставка; 

3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 

проследяемост; 

4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); 

5. Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на 

околната среда, както и ориентиране към преработка на биологични 

продукти; 

6. Кооперирането и интеграцията между земеделските производители и 

предприятията от хранително-вкусовата промишленост на територията 

на МИГ; 

Допустими кандидати: 

1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., 

чийто минимален стандартен производствен обем на земеделското им 

стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро;   

2. Признати групи или организации на производители или такива, 

одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и 

организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;  

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 

1 и 2. 

4. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона 

за кооперациите и да имат седалище на територията на община Завет 

или община Кубрат. 

Допустими дейности:  

Допустими са проекти с включени в тях дейности, които водят до подобряване 

на цялостната дейност на предприятието чрез:  

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или 

модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването 

им, и/или  

2. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или  

3. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или  

4. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или  

5. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните 

емисии и отпадъци, и/или  

6. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или  

7. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и 

труд, и/или  

8. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 

проследяемост, и/или  

9. подобряване на възможностите за производство на биологични храни 

чрез преработка на първични земеделски биологични продукти. 

Недопустими разходи: 

 Разходи за обикновена подмяна и поддръжка; 

 Разходи възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за 

застраховки, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, други 
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разходи, свързани с договора за лизинг, режийни разходи и разходи за 

застраховки; 

 Разходите за ДДС, които подлежат на възстановяване в съответствие с 

националното законодателство в областта на ДДС /Съгласно Раздел 8.1/. 

 Закупуване на оборудване втора ръка; 

 Принос в натура; 

 При инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за 

производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на 

едногодишни растения и тяхното засаждане; 

 Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно 

въздействие върху околната среда; 

 Разходи извършени преди подаването на заявление за финансиране от 

страна на бенефициента независимо дали всички свързани плащания са 

направени или не с изключение на разходите за  предпроектни 

проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски 

услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на 

проекти, проучвания за техническа осъществимост на извършени след 

01.01.2014 г. 

Допустими разходи по мярка 4.2. са: 

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими 

активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, 

използвани за опазване компонентите на околната среда; 

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови 

машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на 

производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за: 

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, 

съхраняване и др. на суровините или продукцията; 

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и 

процеси; 

в) опазване на компонентите на околната среда; 

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 

собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на 

растителна и животинска първична и вторична биомаса; 

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на 

качеството и безопасността на суровините и храните; 

3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани 

транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на 

суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от 

предприятието; 

4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на   лаборатории, 

които са собственост на кандидата, разположени са на територията на 

предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, 

включително чрез финансов лизинг; 
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5. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети 

стандарти на Съюза, включително чрез финансов лизинг; 

6. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти 

за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени 

практики, системи за управление на качеството и подготовка за 

сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ 

проект на кандидата; 

7. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 

8. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на 

търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на 

проекта; разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни 

проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, 

консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в 

процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за 

подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да 

надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта. 

(Изм. с Решение на ОС № 35.2./ 17.04.2018 г.) Не се допускат за подпомагане 

разходи, посочени в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно 

развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г.  

 

(Изм. с Решение на ОС № 35.2./ 17.04.2018 г.) Финансови условия: 

Минимален размер на допустимите разходи: 

Левовата равностойност на 5 000 евро. 

Максимален размер на допустимите разходи: 

Левовата равностойност на 200 000 евро. 

Размер на финансовата помощ: 

Размер и интензитет на финансовата помощ: 

 До 50% от допустимите разходи в зависимост от кандидата, но не повече от 

левовата равностойност на 50 000 евро. 

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер 

на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от 

микро, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи 

предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи. 

 

Критерии за избор на проекти: 

 

4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти 

 точки 

1 Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между 

земеделските производители и предприятия от хранително – 

преработвателната промишленост на територията на МИГ; 

25  
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2 Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, 

преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене 

на продукти, произвеждани на територията на МИГ; 

15 

3 Проектът е свързан  с внедряване на иновации 10 

4 Проектът е за преработка на биологични продукти 10  

5 С проекта  се въвеждат нови процеси и технологии, целящи 

опазването на околната среда.  

10 

6 Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на работни 

места при запазване на съществуващите работни места 

30 

  Общо 100 

 

 

 

Код на мярката: 6.4 

 

Име на мярката: 
„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Изм. с Решение на 

ОС № 37/ 19.09.2018 г.) 

 

Териториален обхват на мярката:  

Цялата територия на действие на МИГ „Завет-Кубрат”. 

 

Описание на целите: 

Насърчаване  на разнообразяването на икономическите дейности, създаване и 

развитие на малки предприятия и разкриване на работни места. 

Развитието на икономиката в селските райони е от съществено значение за 

задържане на жителите на селските територии, като за младите хора е от 

значение и разнообразяване на икономиката на селските райони. Развитието на 

бизнеса ще повлияе на намаляване на бедността. Данните за предприятията и 

заетостта в селските райони, сравнени с нивата за страната показват, че 

икономиката на селските райони е с ниска степен на разнообразяване. Слабо е 

развитието на секторите, които добавят стойност към произвежданите 

първични продукти или други местни ресурси. 

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено 

значение за устойчивото възходящо развитие на селските райони. 

Подпомагането по мярката ще допринесе за постигане на междусекторните 

цели в областта на иновациите и околната среда. 

Помощта за реализиране на неземеделски дейности ще спомогне въвеждането 

на иновативни технологии или продукти в селските райони 

Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на 

заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности. 

Подмярката ще подпомогне развитието на технологиите в областта на 

„зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено 

потребление. 

Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за 
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развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности. 

Допустими кандидати: 

1. Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като 

еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона 

за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически 

лица, регистрирани по Закона за занаятите; 

2. Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес 

за физическите лица на територията на община Завет или община 

Кубрат; 

3. При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва 

дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. 

4. Кандидатът е необходимо да представи разработен бизнес план, който 

да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 

години/ 10 години при строително-монтажни работи; 

Допустими дейности: Предоставя се подпомагане за инвестиции в 

неземеделски дейности, насочени към: 

1. Развитие на туризъм - изграждане и обновяване на туристически обекти 

и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, 

активен отдих и развлечения; 

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в 

Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз 

(независимо от вложените продукти и материали); 

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, 

възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги (само извън 

публичните), счетоводни и други, свързани с бизнеса услуги, 

ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.; 

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 

собствено потребление; 

5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с 

участието на посетители в занаятчийски дейности) и други 

неземеделски дейности. 

По подмярката НЕ СЕ финансират проекти, които водят до осъществяване на 

селскостопанска дейност или резултатът от дейността е продукт, включен в 

Приложение I на Договора за създаване на Европейската общност. Не се 

предоставя финансова помощ за производство на енергия от възобновяеми 

енергийни източници, с изключение на производство на енергия от вторични 

продукти, отпадъци и остатъци. 

Мотиви по отношение на критериите за допустимост: 

Избраните критерии за допустимост целят да бъдат определени проекти и 

дейности, които съответстват на условията на законодателството и отговарят в 

най-висока степен на целите на мярката. Изборът на критерии е основан на 

принципа за намаляване на административната тежест, като не са въвеждани 

допълнителни ограничения, затрудняващи прилагането. При тяхното 
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формулиране е съблюдавано да са ясни, лесно проверими и обективни. 

Допустими разходи по мярка 6.4.: 

Мярката финансира материални и нематериални инвестиции, за създаване и 

развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи: 

1. Изграждане или подобренията на недвижимо имущество. 

2. Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен 

софтуер до пазарната стойност на активите; 

3. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен 

софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

4. Общи разходи – хонорари на архитекти, инженери и консултанти, 

хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 

икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа 

осъществимост – максимум 12 % от допустимите разходи. 

5. Разходите за предварителни проучвания, подготовка на бизнес план и 

консултантски услуги по подготовка, изпълнение и отчитане на 

проектите са част от общите разходи, описании в т. 4. и не могат да 

надвишават 6% от сумата на общо допустимите разходи.  

Финансова помощ НЕ СЕ предоставя за разходи, посочени в чл. 21 от Наредба 

№22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 “Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от 

ПРСР 2014-2020г. 

Финансови условия:  

Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 10 

000 евро. 

Максимален размер на общо допустимите разходи – левовата равностойност 

на 200 000 евро. 

Размерът на финансовата помощ е до 75% от допустимите разходи в 

зависимост от кандидата и проекта, но не е повече от левовата равностойност 

на 100 000 евро. 

Интензитетът на подпомагане по проект за дейности, свързани с развитие на 

туризъм – изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на 

туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и 

развлечения, не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи. 

 

Критерии за избор на проекти: 

6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности 

(Изм. с Решение на ОС № 37/ 19.09.2018 г.) 

 точки 

1 Проектът включва мерки за повишаване на енергийната 

ефективност 

5 

2 Проектът включва съвременно оборудване и/или 

технологии с екологосъобразни показатели 

10 

3 Проектът е за инвестиции в  производствени дейности 20  

4 Проектът е за инвестиции в нови или по-качествени услуги 

за населението на територията на МИГ  
15  

5  5.1. Проектът  води до създаване на  2  и повече нови 

работни места и предвижда  устойчива заетост /ИЛИ 

20  

 5.2. Проектът  води до създаване на 1  ново работно 

място, вкл. за самоосигуряващ се собственик 
10 

6 Проектът включва иновации 10 

http://evroprogrami.com/mnenieto-na-konsultanta/klasifikaciya-na-selskite-rayoni-v-prsr-2014-2020
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7 Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-

малко 3 години преди датата на кандидатстване; 

10 

  Общо* 100  
*Максимален брой точки, които може да събере 1 проект по тази мярка е 90. (Изм. с Решение 

на ОС № 37/ 19.09.2018 г.) 

 

Код на мярката:7.2 

 

Име на мярката: 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 

Териториален обхват на мярката:  

Цялата територия на действие на МИГ „Завет-Кубрат”. 

 

Описание на мярката:  

Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в 

населените места от територията на двете общини Завет и Кубрат, включително 

инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия. 

Влошаващото се демографско състояние и социално-икономически 

характеристики на селските райони се отразява пряко и на състоянието на 

инфраструктурата и на качеството на предлаганите услуги за населението в 

селските райони. Поради по-малкия брой население, неговата възрастова и 

образователна структура в селските райони има недостиг на инвестиции за 

поддържане на инфраструктурата. Това води до влошаване на качеството на 

живот и застрашава способността на селските райони да задържат населението 

и да привличат инвестиции, което ги поставя в социално-икономически упадък. 

Липсата на достатъчна и качествена инфраструктура пряко влияе върху 

социално-икономическото развитие на селата на територията на МИГ „Завет-

Кубрат”. За да се намалят съществуващите различия между селото и града чрез 

критериите за оценка ще се насърчи създаването, подобряването или 

разширяването на малка по мащаби  инфраструктура с изявен приоритет към 

селата, което ще допринесе за ограничаване на диспропорциите в развитието 

между градовете и селата, водещо до обезлюдяването на част от територията. 

 

 

Допустими кандидати: 

1. Община Завет или Община Кубрат; 

2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със 

социалната и спортната инфраструктура и културния живот; 

3. Читалища за дейности, свързани с културния живот; 

4. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община 

Завет или община Кубрат; 

Допустими дейности: 
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1. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 

ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени 

потребности от общинско значение. 

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от 

процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително 

транспортни средства. 

3. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се 

предоставят обществени услуги. 

4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

спортна инфраструктура. 

5. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на 

оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, 

вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и 

подобряване на прилежащите пространства. 

6. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 

образователна инфраструктура с местно значение в селските райони 

Допустими  разходи по мярка 7.2. са: 

За строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, 

ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима 

собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности които са: 

1. разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните 

работи, вкл. непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на 

одобрените СМР. 

2. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до 

пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно 

допустимите за подпомагане дейности; 

3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, 

лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност; 

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, 

инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична 

устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на 

проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време 

на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от 

общия размер на допустимите разходи по т.1-3. 

5. Разходите за предварителни проучвания и консултантски услуги по 

подготовка, изпълнение и отчитане на проектите, са  част от разходите 

по т.4 и не могат да надвишават 5% от сумата на допустимите разходи 

по т.1-3.  

6. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при 

условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния 

актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или 

окончателно плащане за същия актив. 

Финансова помощ не се предоставя за разходи, посочени в чл. 21 от Наредба 
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№22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 “Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от 

ПРСР 2014-2020г. 

 

Финансови условия:  

Минимален размер на допустимите разходи:      Левовата равностойност на 10 

000 евро. 

Максимален размер на допустимите разходи: Левовата равностойност на   200 

000 евро. 

Размер на финансовата помощ: До 100% от допустимите разходи в 

зависимост от кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 

200 000 евро. (Изм. с Решение № 67/ 26.05.2021 г. на ОС) 

 

Критерии за избор на проекти: 

7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

 точки 

1 Проектът е за изграждане и/или реконструкция на 

инфраструктура в населено място извън общинския център 

10 

2 Проектът е за изграждане и/или реконструкция на 

инфраструктура, обслужваща населени места с високо ниво 

на безработица над средното за общината 

10 

3 Проектът ще се изпълнява в район, идентифициран като 

малцинствен 

10 

4 От създадената/подобрената обществена инфраструктура  ще 

се възползват над 500 души от населението 

25 

5 Обхватът на планираните резултати  от проекта  е за повече 

от едно населено място на територията 

10 

6 Проектът е за инфраструктура, която да обслужва 

потребностите на деца и/или на младите хора в населеното 

място  и/или е насочен към задържането им на територията 

10 

7 Проектът предвижда  създаване на достъпна среда за 

възрастни хора и хора с увреждания 

5 

8 Проектът въвежда иновативни технологии и/или 

инвестициите са  с положителен екологичен ефект 

10 

9 Проектът е за изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за 

социални услуги за деца или за уязвими и/или малцинствени 

групи от населението 

10 

  Общо 100 

 

 

Код на мярката: 7.5 

 

Име на мярката: 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

 

Териториален обхват на мярката:  
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Цялата територия на действие на МИГ „Завет-Кубрат”. 

 

Описание и цели на мярката: 
Мярка 7.5. има за цел да бъдат създадени условия за оползотворяване на 

туристическите ресурси и потенциал на територията на МИГ, посредством 

подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване от населението и от 

посетителите и туристите в района на общините Завет и Кубрат.  

 

Допустими кандидати: 

1. Община Завет и Община Кубрат; 

2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на 

Община Завет или на територията на община Кубрат. 

 

Допустими дейности: 

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на туристически информационни центрове. 

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране 

на местното природно и културно наследство. 

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел. 

4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за 

туристически атракции, които са свързани с местното природно, 

културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с 

познавателна или образователна цел. 

5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за 

туристическа инфраструктура (информационни табели и 

пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за 

безопасност, велоалеи и туристически пътеки). 

 

Допустими разходи по мярка 7.5.: 

1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията 

на недвижимо имущество; 

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, 

обзавеждане до пазарната цена на актива; 

3. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на 

компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски 

права, търговски марки.  

4. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, като разходи за 

проучвания, разходи за архитекти, инженери за изготвяне на проектно-

сметна документация, разходи, свързани с консултации относно 

екологичната и икономическата устойчивост, разходи по управление и 

отчитане на проектите. Разходите по т. 4 не трябва да надхвърлят 12% 

от сумата на преките инвестиционни разходи по т.1-3. 
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5. Консултациите, пред-проектните проучвания, подготовката и 

окомплектоването на пакета от документи за кандидатстване, както  и 

консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на 

дейностите по проекта до изплащане на помощта, не могат да 

надвишават 5 % от сумата на допустимите разходи по т.1-3 и са част от 

общите раходи, описани в  т.4 по-горе.  

Финансова помощ НЕ СЕ предоставя за разходи, посочени в чл. 21 от Наредба 

№22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от 

ПРСР 2014-2020г. 

 

Финансови условия: 

Минимален размер на допустимите разходи: 

Левовата равностойност на 10 000 евро. 

Максимален размер на допустимите разходи: 

Левовата равностойност на 200 000 евро. 

Размер на финансовата помощ: 

До 100% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, 

но не повече от левовата равностойност на 80 000 евро 

 

Критерии за избор на проекти: 

7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура 

 точки 

1 Резултатите от проекта ще се ползват от над 500 жители и 

посетители на населеното място годишно 

10 

2 Проектът е за инвестиция, която е съвсем нова за 

територията или населеното място 

10 

3 Проектът създава поне 3 временни работни места при 

изпълнение на допустимите дейности 

10 

4 Проектът предвижда създаване на поне 1 трайно работно 

място след изпълнението му 

10 

5 Проектът предвижда създаване на достъпна среда за хора с 

увреждания 

10 

6 Проектът предвижда да включва техники и програми за 

интерпретация и анимация за хората с увреждания 

20 

7 Проектът  осигурява благоустрояване на средата и постига 

положителен екологичен ефект и въздействие 

30 

   

Общо 

 

100 

 

 

Код на мярката: 8.6 

 

Име на мярката: 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти“ 
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Териториален обхват на мярката:  

Цялата територия на действие на МИГ „Завет-Кубрат”. 
 

Описание и цели на мярката:  

Подмярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните 

гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни 

юридически лица, които да могат да запазят освен своята 

многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните 

си, за да продължат с устойчивото управление на горите си. 

 

Допустими кандидати 

1. Физически и юридически лица, собственици на горски територии; 

2. Община Завет или Община Кубрат; 

3. Сдружения на частни собственици на горски територии; 

4. Микро, малки и средни предприятия; 

5. Горски стопани, доставчици на услуги. 

6. Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес 

за физическите лица на територията на община Завет или община 

Кубрат; 

 

Допустими дейности и разходи: 

За инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти преди 

индустриалната преработка на дървесината: 

1. Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими 

активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и 

закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на 

проекта;  

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за 

първична преработка на дървесината, както и други работни операции, 

предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;  

3. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за 

преработка на недървесни горски продукти;  

4. Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на 

горите, в т.ч.: отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени 

издънкови гори до 40 годишна възраст;  

5. Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите 

специализирана горска техника и оборудване за сеч, извозване, товарене 

и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;  

6. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението 

на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по 

проекта. 

7. Общи разходи, свързани с инвестицията, например хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации 

относно екологичната и икономическата устойчивост, включително 

проучвания за техническа осъществимост; 
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8. Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на 

компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски 

права, търговски марки и т.н. 

Условия за допустимост:  

• Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако 

предвиденото устойчиво ползване на дървесина позволява подходящото му 

ефикасно използване; 

• Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски 

територии; Сдруженията на частните собственици трябва да притежават 

горски територии с площ минимум 1.0 ха; 

• Юридическите лица - частни собственици, са допустими за подпомагане, 

само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и 

максималното участие на държавата в тях не превишава 25%; 

• Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори; 

• За първична преработка на дървесина са допустими само микро, малки и 

средни предприятия. 

Финансови условия:  

Минимален размер на допустимите разходи: 

Левовата равностойност на 5 000 евро. 

Максимален размер на допустимите разходи: 

Левовата равностойност на 200 000 евро. 

Размер на финансовата помощ: 

До 50% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, 

но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро. 

Критерии за избор на проекти: 

8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски 

продукти  

 точки 

1 Проектът е свързан  с внедряване на иновации 10 

2 С проекта  се въвеждат нови процеси и технологии, целящи 

опазването на околната среда  

15 

3 Проектът води до подобряване на работната среда и 

безопасни и здравословни условия на труд   

15 

4 Доставяната техника по проекта притежава валиден 

сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за 

одобрение на типа на Европейската общност) 

30 

5 Проектът осигурява устойчива заетост за над 3 работни 

места на пълно работно време 

30 

 Общо  100 

 

 

Код на мярката 19.2-05:  

 

Име на мярката:  

„Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, 

култура и природа” 
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Териториален обхват на мярката:  

Цялата територия на действие на МИГ „Завет-Кубрат”. 

Описание и цели на мярката: 

Мярката е насочена към развитието и популяризирането на природните ресурси 

и културно-историческото наследство на територията на общините Завет и 

Кубрат. Ще се насърчи създаването на партньорства и постигане на 

взаимодействие между местни организации за изпълнение на дейности в 

областта на: опазване и възстановяване на природните ресурси, съхраняване, 

приемственост и популяризиране на образци на материалното и нематериално 

културно наследство, организиране на тематични акции и събития, насочени 

към активизиране на местната общност и популяризиране на проектите.   

Ще бъдат подпомогнати проекти, които допринасят за съхраняването и 

развитието на селското природно богатство, културно наследство и укрепване 

на селските общности като уникален социален, природен и културен актив в 

населените места от територията на община Завет или община Кубрат. 

Прилагането на мярката ще даде съществен принос за създаването на 

партньорства между местните организации и множество самодейни групи и 

състави на територията, ще създаде и укрепи връзки между групи от населени 

места на територията и ще позволи опазването на самобитните фолклорни и 

културни традиции чрез предаването им между поколенията. Ще бъдат 

създадени предпоставки за привличане на интерес към района от страна на 

медии и туристи, което пък е предпоставка за оживление на територията и 

пряко повлиява не само социалното, но и икономическото й развитие. Мярката 

е важна и по отношение на опазване, оползотворяване и промотиране на 

природните ресурси на територията на двете общини.  

 

Допустими кандидати: 

1. Община Завет; 

2. Община Кубрат; 

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел;  

4. Читалища, вписани по Закона за народните читалища; 

5. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за 

кооперациите или Закона за занаятите;  

6. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на община Завет 

или община Кубрат; 

 

Допустими дейности: 

1. Изготвяне на проучвания и планове за опазване, реставрация,  

рехабилитация, защита и управление на места по НАТУРА 2000 или 

други места с висока природна стойност (пейзаж, екологична, геоложка 

и геоморфоложка); както и културна, археологическа и архитектурна 

стойности. 
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2. Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на 

околната среда и устойчивото развитие. 

3. Инвестиции, свързани с поддръжката, възстановяването и 

подобряването на природното наследство: 

- Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, 

природни образувания, които не са защитени със закон, но са от особено 

значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, 

или са част от селския пейзаж. 

4. Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж 

5. Разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и 

аниматори за тяхното прилагане 

6. Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и 

обновяване на природното и културно наследство на територията.  

7. Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, 

документиране и съхраняване на елементи от нематериалното културно 

наследство, в т.ч. местния фолклор; опазване на природни пространства 

и мемориални места; популяризиране, предаване и възраждане на 

различни аспекти на културното наследство. 

8. Дейности свързани с промотиране и популяризиране на проектите.  

Допустими разходи по мярка 19.2-05 са: 

1. Разходи за проучвания, оценка и планове назначими за общността 

природни територии. 

2. Разходи свързани с проучване, провеждане на археологически разкопки, 

консервиране  и/или възстановяване на паметници на културата с местно 

значение и устройство на достъпна среда до тях. 

3. Разходи за  обучение и подготовка на водачи и аниматори. 

4. Разходи за създаване на местна туристическа и културна 

инфраструктура, предназначена за провеждане на събори и фестивали  

на открито.  

5. Разходи за почистване, съхраняване, възстановяване и поддържане на 

значими природни и културно-исторически обекти, в т.ч. 

археологически, както и терените около тях. 

6. Разходи за създаване, съхраняване и обогатяване на музейни 

исторически или етнографски сбирки. 

7. Разходи за изготвяне на информационни материали – плакати, статии, 

радио и телевизионни предавания, атласи и карти на територията, табели 

и др. 

8. Закупуване на оборудване и обзавеждане на сгради, които са част от 

културното наследство. 

9. Разходи за проучвания и изработване на материали за идентифициране, 

документиране, изследване и/или съхраняване на материалното и 

нематериалното културно наследство на територита. 

10. Разходи за провеждане на фестивали, събори, организиране на изложби, 

семинари. 
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11. Разходи за семинари и конференции, свързани с изграждане на 

партньорства и създаване на мрежи между различни културни 

институции/музеи, музейни сбирки, читалища, общини, НПО. 

12. Общи разходи, свързани с: консултации, проучвания, стратегии, 

хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на 

продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, 

разработване и разпространение на рекламни и информационни 

материали, патентни права и лицензи, такси и разходи, необходими за 

организиране  на проектните дейности, които не могат да надхвърлят 12 

на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в 

т. 1 - 11. 

13. Консултациите, пред-проектните изследвания, подготовка и 

окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване и 

консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на 

дейностите по проекта до изплащане на помощта, са част от общите 

разходи, описани в т.12, и не могат да надвишават 5 % от допустимите 

разходи, включени в т. 1 - 11.  

14. Финансова помощ за предварителни разходи по консултации и 

придобиване на проектна готовност се предоставя само в случаите, 

когато същите са извършени действително и са направени не по-рано от 

една година преди датата на кандидатстване.  

Финансова помощ НЕ СЕ предоставя за разходи, посочени в чл. 21 от Наредба 

№22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 “Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от 

ПРСР 2014-2020г. 

Финансови условия:  

Минимален размер на допустимите разходи: 

Левовата равностойност на 10 000 евро. 

Максимален размер на допустимите разходи: 

Левовата равностойност на 200 000 евро. 

Размер на финансовата помощ: 

Не повече от левовата равностойност на 50 000 евро за един проект. 

Интензитетът на финансовата помощ е в размер на: 

 100 % от одобрените разходи, за проекти на: Община Завет или Община 

Кубрат, юридически лица с нестопанска цел, извършващи 

общественополезна дейност,  читалища,  музеи  

 70% от одобрените разходи, за проекти на: юридически лица, регистрирани 

по ЗЮЛНЦ в частна полза и юридически лица, регистрирани по Търговския 

закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите. 

 

Критерии за избор на проекти 

 

19.2-05 Мярка "Партньорства и насърчаване на селската 

самобитност, традиции, култура и природа" 

 точки 

1 Проектът е за популяризиране на природното и 10 
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културното наследство на територията 

2 Проектът осигурява приемственост между поколенията 

за съхраняване и съживяване на обичаи, традиции, 

занаяти, материални и нематериални образци на 

културното наследство 

10 

3 Проектът създава предпоставки за активен социален и 

културен  живот на хората от различни възрастови и 

социални групи 

20 

4 Проектът създава предпоставки за осмисляне и 

разнообразяване на свободното време на децата и 

младите хора в населеното място/населените места 

10 

5 Проектът е насочен към опазване на природните ресурси 20 

6 Проектът осигурява устойчива заетост на поне 2-ма 

човека след приключване на финансираните дейности 

15 

7 Проектът включва създаване на партньорства за 

планиране и изпълнение на дейностите 

15 

  Общо 100 
 

ОПОС 

(ЕФРР) 
Няма включени мерки 

ОПНОИР 

(ЕСФ) 
Няма включени мерки 

ОПРЧР 

(ЕСФ) 
Няма включени мерки 

ОПИК Няма включени мерки 

ПМДР 

(ЕФМДР) 
Няма включени мерки 
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6. Финансов план (Изм. с Решение № 51/ 27.02.2020 г. и Решение № 67/ 26.05.2021 г. на 

ОС): 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

  Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)     

4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 1 090 423,00 29,21% 

4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти 
249 364,50 6,68% 

6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 

(Изм. с Решение на ОС № 37/ 19.09.2018 г.)  
836 104,50 22,40% 

7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 250 266,00 33,49% 

7.5. Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура 

174 993,00 4,69% 

8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти 

68 369,00 1,83% 

  

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г., но са 

включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

    

  Не са включени мерки     

  

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

  

 19.2-05 
"Партньорства и насърчаване на селската 

самобитност, традиции, култура и природа" 
63 180,00 1,69% 

  Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)     

  Не са включени мерки     

  Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)     

  Не са включени мерки     

  Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)     

  Не са включени мерки     

    

  Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)     

  Не са включени мерки     

  ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 3 732 700,00 100 % 

  

  
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие (до 25 на 
1 091900,00 22,63% 
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сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, 

включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 

19.4) 

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и 

по мерки: 

 Финансовата таблица изразява прогнозно разпределение на ресурса за подпомагане на 

бъдещите проекти по стратегията. Средствата са с източник само ЕЗФРС чрез Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  

Допустимият от гледна точка на брой население, обхванато от МИГ „Завет-Кубрат”, общ 

финансов ресурс в размер  левовата равностойност на 1 500 000 евро,  е разпределен между 

отделните приоритети и мерки на база проучените потребности и нагласи за участие с 

проектни предложения, за да бъдат постигнати специфичните цели и общата цел на 

стратегията. Планирано е средствата по всяка стратегическа цел да бъдат осигурени чрез 

съчетаване на различни финансови източници – публично финансиране от ЕЗФРС и собствено 

участие на кандидатите. По различните мерки интензитетът на подпомагане е различен и 

варира от 50 до 100 процента, ако не се надвишава максималната стойност на субсидията.  

Обоснованото планиране на финансовата таблица е предпоставка за успешно и ефикасно 

управление на стратегията, за постигане на целите и изпълнение на индикаторите на ниво 

мярка и на ниво стратегия.  Затова бъдещите финансови средства са мотивирано предвидени 

на основата на проучване и консултиране на потенциалните бенефициенти и заинтересованите 

страни. Индикативният финансов план е извлечен от разработена финансова таблица,  в която 

са нанесени и остойностени всички заявени по време на подготовката и проучванията проектни 

намерения от потенциални бенефициенти, след което са проведени консултации и обсъждания 

със заинтересованите страни и общността. 

Разпределението на финансовия ресурс по мерки е направено на база на обобщените идеи за 

бъдещи проекти, заявените и остойностени инвестиционни намерения, които са сравнително 

конкретни. Полученият финансов модел с прогнозното парично разпределение на всички 

заявени проекти като процентна стойност от общо заявената, е използван за разпределяне и на 

допустимия размер на финансовия ресурс, за който ще се кандидатства със стратегията. 

Заявените стойности на проектите са използвани като параметър за определяне на минималния 

и максималния размер на финансовата помощ по мерките при спазване на общите условия на 

подхода ВОМР. Активното участие на заинтересованите страни при обсъждане на финансовия 

план на стратегията дава гаранции за съответствие.  

Участниците в процеса вземат отношение и правят предложения, както при финансовото 

разпределение  по конкретните мерки, така и по отношение на определяне на критериите за 

оценка и приоритизиране на бъдещите проектни предложения с цел справедливото им 

оценяване и класиране.  Това означава, че при сравнително висока конкуренция, подборът на 

база изведените критерии за оценка, ще гарантира подкрепата за проекти с най-висока 

добавена стойност за социално-икономическото развитие на територията на двете общини.  

 

Финансовото разпределение по мерките от СВОМР е неколкократно консултирано със 

заинтересованите страни от местната общност на територията на общините Завет и Кубрат в 

хода на подготовка на стратегията, като участниците постигнаха консенсус за следното 

разпределение, представено в таблицата по-долу: 
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ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МЕРКИ 

(Изм. с Решение № 51/ 27.02.2020 г. и Решение № 67/ 26.05.2021 г. на ОС) 

Мярка 

код 

Наименование Разпределение на 

субсидия по мерки от 

Стратегията  

В ЕВРО 

Дял на 

безвъзмездния 

финансов 

ресурс за 

мярката - % 

4.1. Инвестиции в земеделски 

стопанства  
557 532,98 29,21% 

4.2. Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански 

продукти 

127 500,00 6,68% 

6.4. Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности (Изм. с 

Решение на ОС № 37/ 19.09.2018 г.) 

427 500,00 22,40% 

7.2. Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура 

639 260,66 33,49% 

7.5. Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура 

89 473,87 4,69% 

8.6. Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на 

горски продукти 

34 957,05 1,83% 

19.2-05 "Партньорства и насърчаване на 

селската самобитност, традиции, 

култура и природа" 

32 303,92 1,69% 

  1 908 528,48 100% 

 

Максималният размер на общите допустими разходи за проект към стратегия за ВОМР е до 

200 000 евро за проектите по всички мерки.  

 

Минималната стойност на един проект и максималният размер на субсидията са съобразени с 

проучените потребности и нагласи на потенциалните бенефециенти и с желанието на местната 

общност да бъдат подкрепени повече на брой проектни предложения и брой бенефициенти, 

вкл. бенефициенти от уязвими групи или насочени към такива групи от населението. 

Интензитетът на подпомагане е съобразен с интензитета на подпомагане по съответната 

подмярка от ПРСР за периода 2014-2020 г. и разграничението по отношение на 

публичен/частен проект.  
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7.   План за действие, показващ как целите са превърнати в действия: 

Периодът на действие на Стратегията е във времеви граници от 01.10.2016 г. до 30.06.2025 г. 

От началото на 2017 г. до края на 2022 г. ще бъдат организирани приеми на проектни 

предложения, с които местните бенефициенти ще внасят проектни предложения за 

финансиране по стратегията, в съответствие с обявените покани за кандидатстване и наличния 

бюджет по отделните мерки, определен във финансовия план. (Изм. С Решение № 67/ 

26.05.2021 г. на ОС) 

 

Стратегията е план,  който очертава рамката – стратегическа цел, приоритети, специфични 

цели и планирането на подходящите мерки за постигането им. При подготовката се прави 

индикативно финансово разпределение на средствата по мерки на база идентифицираните 

проектни идеи в процеса на информиране на общността и консултирането със 

заинтересованите страни на възможностите, които дава подходът ВОМР. Стратегията 

кореспондира със  съответна нормативна база.  

Още в началните месеци от прилагане на стратегията могат да бъдат обявени покани по всички 

планирани мерки, с целия или част от договорения бюджет на всяка мярка. Следващите приеми 

ще бъдат планирани от управителния съвет и екипа на база на останалия финансов ресурс. Ако 

по обективни причини е невъзможно обявяване на прием по всички мерки, приоритет ще бъде 

даден на подмерките 4.1.  „Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  от мярка 4. „Инвестиции в материални 

активи“ на ПРСР 2014-2020 г.   

 

Воденото от общността местно развитие е метод за включване на партньори на местно 

равнище, включително на гражданското общество и местните икономически субекти в 

разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите 

региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще. Той може да бъде особено мощен 

инструмент, особено по време на криза, който да покаже на местните общности, че могат да 

предприемат конкретни стъпки към форми на икономическо развитие, които са по-

интелигентни, по-устойчиви и по-приобщаващи в съответствие със стратегията Европа 2020.  

 

Подходът на планиране „отдолу-нагоре” има предимства и особености, които се изразяват в 

това, че:  

 Местните участници имат по-добро познаване за местните предизвикателства, на 

които трябва да се обърне внимание и за наличните ресурси и възможности  

 Затова са в състояние да мобилизират местни ресурси за процеса на развитие по 

начин, който не може да се осъществи с подходи отгоре-надолу.  

 Това дава на местните участници по-голямо чувство за отговорност и ангажираност 

към проектите, което им позволява да се възползват направят най-добре от местните 

активи.  

 Въпреки това, подходът на водено от общността развитие може да бъде ефективен 

само ако развива доверие между участниците и се поддържа от трайни местни 

структури с необходимия опит и експертни знания.  
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Стратегическата рамка на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ „Завет-Кубрат” е 

структурирана около една основна цел, базирана на три приоритета, от които са изведени 6 

специфични цели. Изпълнението на тези цели води до удовлетворяване на идентифицираните 

и избрани ключови потребности на територията, съобразно потенциала на територията на МИГ 

„Завет-Кубрат” .  

 

За постигането на целите в стратегията са включени седем мерки/подмерки. За всяка от 

подмерките е планиран финансов ресурс, чрез който ще се реализират подкрепените  проекти 

в обхвата на допустимите дейности по всяка мярка (подробно описани в т.5).  

 

Стратегията ще получи съфинансиране от ЕЗФРСР. Условията и редът за предоставяне на 

финансова помощ от Стратегията на МИГ „Завет-Кубрат”са в съответствие с Глава четвърта 

„Условия и ред за предоставяне на финансова помощ от Стратегиите за ВОМР“  от Наредба 

№ 22 за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

(ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

Стратегията ще се реализира в рамките на 2016-2023 година, като процедурите за подбор на 

проекти ще бъдат проведени до края на 2020 година, а изпълнението и отчитането на проектите 

трябва да приключи до края на м.септември 2023 година.  

 

За реализиране на стратегията ще бъдат обявявани покани за прием на проектни предложения 

по всички или по група мерки от нея с обявяване на условията и финансовия ресурс за всяка 

покана и за всяка мярка.  

Процедурите и обективните критерии за подбор на проекти към стратегията за ВОМР, които 

ще прилага МИГ са недискриминационни и прозрачни (съгласно реда и изискванията, 

определени в Раздел І “Процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ”). 

Подборът на проекти по всяка мярка ще се извършва посредством определените за всяка мярка 

критерии за избор и в съответствие с прозрачна и предварително оповестена за всички 

потенциални бенефициенти процедура.  

 

Подборът на проекти ще се извършва периодично по една подмярка или група подмерки от 

Стратегията и ще бъде на следните стъпки: 

1. Управителният съвет на МИГ  ще одобрява и публикува на електронната си страница 

индикативен график за приема по съответните мерки от стратегията за ВОМР за 

следващата календарна година.  

2. Управителният съвет на МИГ взема решение за обявяване на подбор на проекти при 

съобразяване с индикативния график и одобрява покана за прием на заявления от 

потенциални получатели на финансова помощ. 

В годината на одобряване на СМР, УС на МИГ ще приеме индикативен график за прием на 

проекти и подробни процедури, в срок до два месеца от подписване на договор за одобрение 

на СВОМР. Ако е възможно - ще бъде обявен прием на проекти още през първата година.  

Периодът за прием на проекти се определя с решение на УС на МИГ, но не може да е по-малък 

от един месец. 

МИГ „Завет-Кубрат” ще поддържа информационна система и архив, от които може да бъдат 
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проследени актовете на органите на МИГ; ще информира, консултира и подпомага 

подготовката на проекти на потенциалните кандидати и ще изпълнява всички останали 

дейности, посочени в чл. 62 Раздел ІI „Задължения на страните по договора във връзка с 

изпълнението на стратегията за ВОМР“ на Наредба №22 на МЗХ. 

Всички одобрени проекти за финансиране от ЕЗФРСР ще се изпълняват в срок до 24 месеца, 

считано от: 

 датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с ДФЗ –РА 

за кандидати, които не са възложители по смисъла на ЗОП; 

 датата на уведомяване на получателя на финансова помощ за решението за 

съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на 

изпълнител по проекта, когато получателят е възложител по ЗОП.  

Публичност: МИГ „Завет-Кубрат” и получателите на финансова помощ при изпълнение на 

стратегията за ВОМР ще осигурят публичност на дейността си и на източниците на 

финансиране съгласно изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., съгласно приложение № 

2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. 

За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ „Завет-Кубрат” ще публикува на 

интернет страницата си и следната информация: 

1. Одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие, първоначално 

одобрения бюджет и всички последващи изменения; 

2. Всички решения и протоколи от заседания на Общото събрание и Управителния съвет 

на МИГ; 

3. Актуален списък на членовете на Общото събрание и Управителния съвет, съдържащ 

данни за физическите лица и/или юридическото лице, сектор, на който е представител 

и групата от заинтересовани лица, които представлява;  

4. Устав на МИГ и неговите изменения и допълнения;  

5. Регистър на обществените поръчки, който съдържа информация за избрани 

изпълнители, дейности, срок и стойност на поръчките; 

6. Профил на купувача съгласно чл. 22б ЗОП; 

7. Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ има сключен договор, както 

и предмета на сключения договор;  

8. Електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР;  

9. Декларациите за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на комисията за 

избор на проекти; 

10. Критериите за оценка на проектите; 

11. Решенията на Комисията за избор на проектите и на Управителния съвет за одобрение 

на проектите; 

12. Правилата за работа на МИГ;  

13. Доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в 

Централния регистър при Министерството на правосъдието; 

14. Годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни 

пред водещия фонд - ЕЗФРСР. 
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8.   Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която 

показва капацитета на инициативна група да изпълни стратегията, и описание на 

специфичната уредба относно оценката: 

8.1. Организационна структура на МИГ: 

 

  

8.2. Управление на МИГ: 

 

Общо събрание – Върховен колективен орган 

Съставено е от физически и юридически лица с постоянен адрес (за физическите лица) и 

със седалище и адрес на управление (за юридическите лица) на територията на действие 

на СНЦ МИГ „Завет-Кубрат”, съвпадаща с административно-териториалните граници на 

общините Завет и Кубрат от област Разград.  

Членовете на Общото събрание (ОС) са представители на публичния, стопанския и 

нестопанския сектор на територията, като част от публично-частното партньорство, на 

което се основава МИГ „Завет-Кубрат”. Броят на представителите на никой от секторите 

не надвишава 49 % от общия брой на членовете. Към момента на подготовка на 

стратегията и при регистрацията на МИГ „Завет-Кубрат”, след обединяване на двете 

територии, Общото събрание се състои от 54 члена, от които 2-ма представители на 

публичния сектор, 26 – на стопански сектор и 26 – на нестопанския сектор.  

В Общото събрание на МИГ „Завет-Кубрат” има представители на над 62 % от населените 

места на територията.  

Съотношението между трите сектора в ОС е: Публичен сектор - 3,7037 %; Нестопански 

сектор - 48.148%; Стопански сектор - 48.148 %  

ЕКИП на МИГ 

 

Експерт  

СВОМР 

ОБЩО СЪБРАНИЕ  

на МИГ „Завет-Кубрат” 

 

УПРАВИТЕЛЕН  СЪВЕТ  

7 члена 

 

Изпълнителен 

директор 

Технически 

сътрудник 

КОМИСИЯ 

ЗА ИЗБОР НА 

ПРОЕКТИ 
 

Външни счетоводни 

услуги 
 

Външни  

експерти-

оценители 
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Общото събрание приема всички решения, свързани с дейността на Сдружението, 

описани в Устава. Дейността на МИГ между две общи събрания се ръководи от 

Управителен съвет (УС).  

Управителен съвет – Върховен управителен орган. 

СНЦ МИГ „Завет-Кубрат” се управлява от 7-членен (седемчленен) УС, чиито членове са 

избрани от ОС сред членовете на Сдружението и отговарят на същите условия за 

физическите и юридическите лица, както останалите членове на ОС. В УС на МИГ „Завет-

Кубрат” участват по един представител на общините Завет и Кубрат, определени с 

решения на общинските съвети, трима представители на стопанския сектор и двама 

представители на нестопанския сектор. Председателят на УС, избран от ОС измежду 

членовете му, представлява Сдружението по силата на Устава и съдебното решение и 

ръководи неговата дейност. Председател на УС е представителят на Община Завет в 

Общото събрание и в УС на Сдружението. 

Изпълнителен екип - служители на утвърдени от УС позиции и избрани в съответствие 

с предварително оповестени изисквания, които при осигурено финансиране се назначават 

на трудов или граждански договор за изпълнение на проект/и. За прилагане на стратегията 

а ВОМР са утвърдени три работни позиции за Екип: изпълнителен директор, експерт по 

прилагане на стратегията и технически сътрудник.  

 

 

Изпълнителен директор 

Организира цялостната дейност на Екипа и офиса на  Сдружението в съответствие с 

устава, правилника и всички приложими нормативни актове. Привежда в изпълнение 

решенията на УС и председателя на УС. Има правомощия и отговорности съгласно устава 

и решенията на Общото събрание и УС, описани в съдебното решение. Основните му 

отговорности са свързани с управление на човешките, финансови и материални ресурси 

на Сдружението. Основните задължения на ИД са свързани с последователно изпълнение 

на дейностите по прилагането на стратегията за ВОМР и организиране на процедурите за 

прием, оценка и мониторинг на проектните предложения. Носи отговорност за постигане 

на целите и индикаторите за изпълнение и резултат. Организира дейностите за 

информация и публичност, работи за създаване на партньорства и сътрудничества в 

общността и извън нея. Заедно с Екипа изготвя периодични и годишни доклади.  

Изпълнява задълженията си по длъжностната характеристика, в която подробно са 

описани правомощията, задълженията и отговорностите на Изпълнителния директор на 

МИГ „Завет-Кубрат”. 

Изисквания за заемане на длъжността: 

1. Завършено висше образование, най малко степен „бакалавър“;  

2. Професионален стаж най-малко 5 години;  

3. Управленски опит най-малко две години;  

4. Опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди 

лева, финансирани от ЕС или от други международни донори.  

Допълнителни изисквания: 

 Работа с MS Office, Word, Excel, електронна поща и Internet;  

 Кандидатът да познава общинските планове за развитие на територията;  

 Да може да работи на гъвкаво работно време;  
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 Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките на 

ненормирано работно време;  

 Да познава добре изискванията на ПРСР 2014-2020, подхода ВОМР и 

оперативните програми на национално ниво, регламенти на ЕС, практики и 

процедури на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция;  

 Свидетелство за управление на МПС.  

 Способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване 

изпълнението на приоритетни задачи; 

 Опит в областта на обществените поръчки. 

 

Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР. 

Основните функции и отговорности на Експерта са свързани с прилагането на одобрена за 

финансиране Стратегия за ВОМР. В периода на прилагане неговите задължения са: да 

консултира потенциални бенефициенти като оформя писмени информационни карти за 

всяка консултация, да участва в подготовката на процедури за прием на проектни 

предложения, да организира входирането и оценката за административно съответствие на 

проектните предложения, да подготвя проектите за оценка от външни експерти; да 

подпомага работата на Комисията и да подготвя одобрените проекти по отделните приеми  

за входиране в ДФЗ. Друга част от задълженията са свързани с мониторинг и консултиране 

на бенефициентите при изпълнението и отчитането на проекти, както и с извършване на 

мониторингови посещения на мястото на изпълнение, фотозаснемане и изготвяне на 

протоколи и доклади от посещенията; обобщаване на информацията в периодични и 

годишни мониторингови доклади. Участва в цялостната дейност на организацията, вкл. в 

работата и с целевите групи, в т.ч. уязвими и малцинствени групи от територията на 

прилагане на СВОМР. Задълженията и отговорностите на Експерта са подробно описани 

в длъжностната характеристика. 

Изисквания за заемане на длъжността: 

1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;  

2. професионален стаж най-малко две години;  

3. опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други  

международни донори, и на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР.  

Допълнителни изисквания: 

 Работа с MS Office , Word, Excel, електронна поща и Internet;  

 Да познава добре изискванията на ПРСР 2014-2020, подхода ВОМР и оперативни 

програми на национално ниво, регламенти на ЕС, практики и процедури на 

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция;  

 Да може да работи на гъвкаво работно време;  

 Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките на 

ненормирано работно време 

 Способност да анализира информация, да я синтезира и представя резултатите;  

 Шофьорска книжка е предимство.  
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Административен/технически сътрудник. 

Организира документооборота, свързан с дейността на Сдружението, с проектните 

предложения и сключените договори при прилагане на подхода «Водено от общностите 

местно развитие» от ПРСР за периода 2014-2020 година. Завежда пълен архив на 

документацията. Поддържа и актуализира базата данни с контактна информация на 

партньори, експерти, институции и органи, с които Сдружението работи и при 

необходимост провежда или организира комуникация и кореспонденция с тях. Отговаря 

за техническото изготвяне и оформяне на информационни материали по прилагане на 

стратегията и дейностите с местната общност. Изпълнява всички задължения, подробно 

описани в длъжностната характеристика. 

Изисквания за заемане на длъжността: 

1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;  

2. професионален стаж най-малко две години;  

3. опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други  

международни донори.  

Допълнителни изисквания: 

 Работа с MS Office , Word, Excel, електронна поща и Internet;  

 Да познава добре изискванията на ПРСР 2014-2020, подхода ВОМР и оперативни 

програми на национално ниво, регламенти на ЕС, практики и процедури на 

Държавен фонд „Земеделие” - РА;  

 Да може да работи на гъвкаво работно време;  

 Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките на 

ненормирано работно време; 

 Способност да анализира информация, да я синтезира и представя резултатите.  

8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР: 

 СНЦ „МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ“ е сдружение с нестопанска цел, с основен предмет на дейност – 

прилагане на стратегия за местно развитие, която стимулира устойчивото социално-икономическо 

развитие и подобряване качеството на живот в територията като съдейства за ефективно прилагане 

на подхода „Водено от общностите местно развитие” чрез изпълнение на стратегията за местно 

развитие и прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.  

В периода от февруари 2010г. до април 2016 г., функционирайки самостоятелно СНЦ „МИГ Завет“ 

и СНЦ „МИГ Кубрат“ са положили усилия и са реализирали поредица от действия за мобилизиране 

на местната общност и постигане на гражданска активност. Под формата на информационни и 

неформални срещи, форуми и обучения са идентифицирани местни лидери, секторни 

представители и заинтересовани страни и общността, живееща на територията е подготвяна да 

изготви и реализира Стратегия за местно развитие за периода 2016-2023 г.  

Обхватът на действие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат” съвпада с административните граници на 

община Завет и община Кубрат, и включва цялата им територия. Гражданският потенциал на 

територията на община Завет и община Кубрат е поддържан през последните няколко години с 

усилията на Управителните съвети на „МИГ Завет“ и „МИГ Кубрат“ и ключовите местни лидери, 

заинтересовани от устойчивото развитие на селския район, включващ общините Завет и Кубрат. 

Трябва да се отбележи, че местната власт и на двете общини през изминалия програмен период е 

реализирала поредица от проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013. 

Изпълнени проекти има и от страна на организациите и фирмите, които членуват в Местната 
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инициативна група „Завет-Кубрат”. Това е добра предпоставка за успешно прилагане на 

стратегията с участието не само на назначения Екип и Управителния съвет, но и с включването на 

капацитета, който вече притежават  част от членовете  на Общото събрание.  

По решение на Общински съвет – Завет, Община Завет е предоставила на МИГ „Завет-Кубрат” 

работни помещения за офиси, както и зала за провеждане на срещи, заседания и обучения на 

първи етаж в сграда, намираща се в непосредствена близост до Общинската администрация и 

Читалището в центъра на град Завет. Осигурено е помещение за архива. Периодична приемна 

и офис в град Кубрат ще бъдат организирани в сградата, предоставена от Община Кубрат на 

Агро-бизнес центъра в град Кубрат, който е с напълно оборудван и работещ офис с 3 работни 

помещения и обучителна зала.  Масовите мероприятия ще бъдат провеждани в залите на 

общинските съвети на общините в състава на МИГ „Завет-Кубрат”. 

Осигурени са условия за достъпна среда до офисите и залите за хора с увреждания, тъй като 

всички изброени по-горе помещения са на първи /партерен/ етаж на сградите.  

Обзавеждането и оборудването, които ще бъдат използвани първоначално при изпълнение на 

Стратегията са придобити със средства от безвъзмездно финансиране по договори за 

прилагане на подготвителни мерки по подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013 година на 

територията на двете общини поотделно, и при изпълнение на договор по подмярка 19.1 на 

мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-20 г. в партньорство между МИГ-Завет и МИГ-Кубрат, които 

се обединяват в едно ЮЛНЦ. Предприети са действия по отношение на собствеността на 

съществуващите и новозакупени материални ресурси – оборудване и обзавеждане за офис, 

които са предоставени на регистрирания  МИГ „Завет-Кубрат”.  

Обзавеждането включва три напълно оборудвани работни места с 3 бюра, 3 работни столове, 

3 шкафове и контейнери, още 1 помощно бюро с офис стол, заседателна маса и 10 посетителски 

стола. Съществуващото оборудване се състои от 1 проектор с екран, 1 флипчарт, 1 стационарен 

и 1 преносим компютър, новозакупени през 2016 г. 2 нови лаптопа и 2 мултифункционални 

устройства –принтер, копир, факс.  

Екип: Осигурен е персонал с подходяща квалификация и опит като за целта е проведена 

процедура по набиране на кандидатури и подбор на подходящи служители за позициите 

изпълнителен директор, експерт и технически сътрудник/асистент.Сключени са 

предварителни споразумения за последващо наемане на трудов договор с одобрените 

кандидати за позиции Изпълнителен директор, Експерт по прилагане на СВОМР и Технически 

сътрудник. Лицата, одобрени от  СНЦ „МИГ Завет-Кубрат” за позициите Изпълнителен 

директор и Експерт са с висше образование по инженерни специалности и имат   управленски 

и експертен опит, вкл. опит от работа по проекти, финансирани чрез фондовете на ЕС. 

Изпълнителният директор има дългогодишен трудов стаж като директор и  управител на 

фирми, опит като консултант по подхода ЛИДЕР, а експертът има значителен опит на 

позициите директор и експерт в Агенция за регионално развитие-Разград, в консултирането на 

малкия и среден бизнес в района, от работа по европейски проекти, както и опит като оценител 

на проекти по подхода ЛИДЕР към КИП на МИГ в периода 2012-2014г. Техническият 

сътрудник има опит на същата позиция в проект по подготвителната фаза на подхода ЛИДЕР 

за периода 2007-2013 г. на територията на община Кубрат и  като Координатор на проект по 

подмярка 19.1. от мярка 19. ВОМР на ПРСР за периода 2014-2020 г. на територията на двете 

общини, по който е разработена настоящата стратегия.  

Община Завет и Община Кубрат с решения на Общинските съвети от заседания, проведени 
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през м.май 2016 г., осигуряват с равен дял от по 15 000 лева общ финансов ресурс в размер на 

30 хиляди лева, с които МИГ „Завет-Кубрат” да започне работа веднага след евентуалното 

одобряване на Стратегията за водено от общностите местно развитие.  

8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка: 

 Системата за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията за водено от общностите 

местно развитие се основава на цялостната рамка на Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020, приложимата нормативна база и приетите от МИГ„Завет-Кубрат” правила. 

Мониторингът на стратегията е процес на целенасочено и постоянно създаване, структуриране 

и обработване на информация, свързана с прилагането, анализ на тази информация и 

използване на анализите с цел: 

 проследяване и установяване на напредъка на изпълнението; 

 оценка на правилността на управленските и организационните решения; 

 прилагане на корективни мерки при установена необходимост; 

 оценка „влагани ресурси – постигани резултати”; 

 оценка на ефективността; 

 поддържане на пълни и верни данни в системата за отчетност; 

 информираност  на заинтересованите страни. 

В процеса на наблюдение на изпълнението на Стратегията на МИГ  за периода 2016-2023 г. ще 

се проследяват: 

 индикатори, които отчитат резултатите и въздействието от изпълнението; 

 календарният график, организацията и методите на изпълнение; 

 мерките за осигуряване на информация и публичност за изпълнението. 

Източниците, които ще се използват за набиране на необходимата информация, са: 

 протоколите от проведените общи събрания и от заседанията на управителните и 

спомагателните  органи на МИГ; 

 протоколите или други документи от проведените работни срещи на служителите 

от екипа на МИГ; 

 подготвените и публикувани покани и насоки за кандидатстване с проекти; 

 зададените въпроси от бенефициенти; 

 отчетения интерес към поканите за представяне на заявления за подпомагане; 

 внесените по отделните покани заявления с проектопредложения; 

 осъщественото наблюдение по реализация на одобрените и финансирани проекти; 

 мониторингови доклади от посещения на място;  

 консултиране на одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до 

Разплащателна агенция;  

 списък на одобрените и неодобрените проекти от Комисията за избор на проекти;  

 проектната документация в архива на МИГ; 

 данни от целеви проучвания; 

 статистически данни. 

Мониторингът  на изпълнението на Стратегията за ВОМР ще се извършва от служителите на 

МИГ. Бенефициентите ще предоставят индикаторите за наблюдение по образец при подаване 

на заявленията за подпомагане.  
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Набавянето, обработването и съхраняването на данни и информация е отговорност на 

Изпълнителния директор на МИГ, който трябва да организира и контролира процеса. 

 

Система за оценка на прилагането на Стратегията: Оценката е дейност, която се извършва 

систематично въз основа на определени стандарти и предварително определени критерии за 

приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост. 

Критериите могат да имат еднаква или различна за всеки един от тях тежест. 

Системата за оценка ще съдържа информация за напредъка и изпълнението на проекти, 

финансирани по Стратегията. Тя ще включва параметрите: дата на изпращането на 

уведомителното писмо до бенефициента за провеждане на проверка на място, заповед за 

назначаване на двама експерти от МИГ за извършване на проверката, констативен протокол за 

проведената проверка.  

Проверките могат да бъдат от вида: 

 тематична /извадкова/ проверка; 

 многостранна или цялостна проверка; 

 проверка по сигнал. 

Проверен на място ще бъде всеки подкрепен от Стратегията за ВОМР проект минимум два 

пъти за периода на реализацията му. Проверката ще се извършва от поне двама служители на 

МИГ, определени със Заповед на изпълнителния директор или председателя на УС. За всяка 

извършена проверка ще се съставя протокол за проверка на място. Данните от оценката на 

прилагането на СВОМР и изпълнението на проектите ще се описват в Мониторинговите 

доклади и ще станат част от годишните доклади.  

Процес на оценка на Стратегията и проектите към нея: При прилагане на Стратегията за 

ВОМР задължително се осъществяват дейности по мониторинг и контрол на изпълнението на 

самата стратегия и на проектите, одобрени за изпълнение по отделните мести. Това става чрез 

предварително заложени индикатори на ниво Стратегия, на ниво мярка по стратегията и на 

ниво проект при изготвяне на заявлението и бизнес плана. Системата от индикатори 

съответства на основните принципи на планирането и кореспондира с целите и с очакваните 

резултати. Отговорен за наблюдението на проектите  е експертът по прилагане на Стратегията, 

който извършва посещения на място и изготвя текущ мониторингов доклад за всички 

подкрепени проекти, който предлага за утвърждаване от изпълнителния директор и за 

одобрение от Управителния съвет на Сдружението. Мониторингови доклади се изготвят поне 

два пъти годишно. В края на прилагане на Стратегията се изготвя обобщен мониторингов 

доклад. Наблюдението и контролът по проектите се извършва в продължение на 5 години от 

извършване на окончателното плащане на безвъзмездната финансова помощ.  

Когато е приложимо се включват индикатори за мониторинг на състоянието на околната среда 

или нейни компоненти и/или индикатори за наблюдение въздействието на проектите върху 

околната среда. Тъй като в разработваната стратегия няма основания да се предполага 

значително въздействие върху околната среда, то няма и необходимост  от включване на мерки 

и индикатори за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве. 

Такива мерки и индикатори могат да се предпишат на ниво подготовка на проектно 

предложение при задължителната процедура за представяне на решение/становище за 

одобряване/съгласуване на инвестиционното предложение с компетентните органи по околна 

среда. Стратегията за ВОМР е планирана така, че да води до повишаване на качеството на 

живот на населението и на постигане на условия за по-конкурентни, ниско-енергийни и 
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екологосъобразни икономически дейности, при едновременно съхраняване на природните 

ресурси на територията и опазване на компонентите на околната среда.  

Система за самооценка: МИГ  ще въведе и прилага система за самооценка. Това се налага и 

поради значимата роля, която следва да има местната общност в реализацията на Воденото от 

общностите местно развитие. МИГ  ще извършва самооценка чрез базовите индикатори, както 

и чрез финансовите индикатори, индикаторите за продукт/дейност и индикаторите за 

резултати. Самооценка на работата на органите на МИГ и на изпълнителния екип на МИГ при 

реализация на СМР ще се извършват от Екипа на МИГ. За организирането и извършването на 

оценката е отговорен Изпълнителният директор на МИГ.  

Процес на самооценка ще бъде иницииран един път годишно като резултатите се включват в 

годишния доклад за напредъка.  

За целите на самооценката ще бъдат използвани инструменти/набор от инструменти като: 

анализ на данни, интервюта, анкети, проучване, сравнение с добри практики, опит на други 

МИГ.  

Екипната работа на служителите на МИГ и взаимодействието между изпълнителния екип на 

МИГ и останалите негови органи ще е предпоставка за своевременно планиране и спазване на 

сроковете в графиците и плановете. 

Добрата подготовка, информираността и отговорността на работещите в МИГ ще е гаранция 

за спазване на изискванията на УО на ПРСР и сроковете по договора. 

Прозрачността и отвореността към бенефициентите, както и работата по оказване на подкрепа 

при тяхното кандидатстване и впоследствие - при изпълнението на финансираните проекти, 

ще бъдат гаранция за получаване на необходимата информация за попълване на 

информационната база данни на МИГ. 

Приетите правила за управлението и мониторинга на изпълнението на СМР, оценяването на 

прогреса в изпълнението на СМР и самооценката ще позволят навременно прогнозиране и 

намиране на решение при евентуално възникване на бъдещи пречки, така че да бъде осигурено 

безпрепятствено постигане на целите на СМР. 

При спазване на принципите  за периодично и правилно целеполагане и екипност в  работата, 

ще могат да се преодоляват евентуално възникналите форсмажорни обстоятелства, а при 

възникване на закъснения - те ще могат да се компенсират, без да се нарушават сроковете по 

изпълнение на договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 

създадени работни места (Изм. С Решение № 67/ 26.05.2021 г. на ОС): 

 

Обобщени индикатори, които ще бъдат наблюдавани текущо и на етап окончателно 

изпълнение: 

 

№ Описание на Индикатор  
Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани по СВОМР брой 62 Документация и 

сайт МИГ 

 
В т.ч. проекти на бенефициенти от 

уязвими и малцинствени групи 

брой 3 Документация МИГ 

2 
Бенефициенти с реализирани 

проекти по СВОМР 

брой 52 Документация МИГ 

 
В т.ч. бенефициенти, 

представители на уязвими групи 

брой 3 Документация МИГ 

3 
Инвестиции (безвъзмездна помощ 

и собствен принос/съфинансиране)  

лева 4 937 000 Документация МИГ 

 
В т.ч. инвестиции с източник 

ЕЗФРСР  (безвъзмездна помощ) 

лева 3 732 700 Документация МИГ 

и сайт 

4 
Проекти на земеделски стопанства 

в чувствителни сектори 

брой 6 Документация МИГ 

5 Реализирани иновативни проекти  брой 17 Документация МИГ 

6 
Проекти на територия  извън 

общинските центрове 

брой 27 Документация МИГ 

7 
Проекти на бенефициенти от 

стопанския сектор, вкл.земеделски 

брой 40 Документация МИГ 

8 
Проекти на бенефициенти от 

публичния и нестопански сектор 

брой 22 Документация МИГ 

9 

Създадени нови работни места, в 

т.ч. за лица от уязвими групи, 

включително от малцинствени 

групи  

брой  51 

 

12 

Отчети на 

бенефициенти, 

данни на МИГ 

10 Проекти на бенефициенти до 40 г.   брой 11 Документация МИГ 

11 

Население, което се ползва  от нова 

или подобрена инфраструктура и  

услуги – общо представители 

брой 15000 Документация МИГ 

12 
В т.ч. представители на уязвими 

групи 

брой 1500 Документация МИГ 

13 
В т.ч. представители на 

малцинствени групи  

брой 700 Документация МИГ 

14 

Изградени, обновени или 

оборудвани сгради за предоставяне 

на социални услуги на уязвими и 

малцинствени групи 

брой 2 Документация МИГ 
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9.2. Индикатори по мерки: 

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства (Изм. С Решение № 67/ 26.05.2021 г. на 

ОС) 

 

 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  Брой 21 База данни и 

отчети на МИГ 

2 

Бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 

Брой 18 База данни и 

отчети на 

МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите – 

субсидия* 

лева 1 090 423 База данни 

МИГ 

4 
Подпомогнати земеделски стопанства  брой 14 База данни и 

отчети на МИГ 

5 
Проекти на земеделски стопанства в 

чувствителни сектори 

брой 6 База данни и 

отчети на МИГ 

6 
Дял на млади фермери до 40 г., 

подкрепени по мярката 

брой 7 База данни и 

отчети на МИГ 

7 
Създадени работни места общо брой 7 База данни 

МИГ 

8 

Създадени работни места безработни 

лица, представители на  уязвими и/или 

малцинствени групи 

брой 3 База данни и 

отчети на МИГ 

9 
Проекти въвеждащи иновации в 

земеделски стопанства 

брой 8 База данни и 

отчети на МИГ 

10 

Стопанства прилагащи биологично 

земеделие 

брой 1 База данни 

МИГ, отчети на 

бенефициенти 

 

 

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  брой 5 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 

брой 5 База данни и 

отчети на МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите - 

субсидия 

лева 249364,50 База данни и 

отчети на МИГ 

4 

Проекти за преработка на местна 

селскостопанска продукция - от 

територията на МИГ 

брой 2 База данни и 

отчети на МИГ 

5 Предприятия въвели нови продукти брой 1 отчети на МИГ 

6 
Предприятия, въвели иновативни 

процеси и технологии 

 1 отчети на МИГ 

7 Създадени работни места брой 12 отчети на МИГ 

8 В т.ч. за представители на брой 3 Отчети на МИГ 
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уязвими/малцинствени групи 

 

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности (Изм. с Решение на ОС № 

37/ 19.09.2018 г.) 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  брой 12 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 

брой 11 База данни и 

отчети на МИГ 

3 

В т.ч. бенефициенти – 

представители на 

малцинствени/уязвими групи 

брой 2 База данни и 

отчети на МИГ 

4 
Общ обем на инвестициите лева 836 104,50 База данни и 

отчети на МИГ 

5 

Проекти, разкриващи нови 

производства или услуги на 

територията 

брой 4 База данни и 

отчети на МИГ 

6 
Създадени работни места общо брой 26 База данни и 

отчети на МИГ 

7 

Създадени работни места 

безработни лица, представители на  

уязвими и/или малцинствени групи 

брой 4 База данни и 

отчети на МИГ 

8 

Проекти усвояващи местния 

потенциал от суровини и/или 

свързани производства и услуги  

брой 3 База данни и 

отчети на МИГ 

9 
Проекти, въвеждащи иновации брой 6 База данни и 

отчети на МИГ 

10 
Проекти на бенефициенти до 40 

години 

брой 4 База данни и 

отчети на МИГ 

 

 

Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура (Изм. С Решение № 67/ 26.05.2021 г. на ОС) 

 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  брой 9 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите лева 1 250 266 База данни и 

отчети на МИГ 

3 
Проекти реализирани извън 

общинските центрове 

брой 5 База данни и 

отчети на МИГ 

4 
Население на територията на МИГ, 

което се ползва от подобрените услуги 

брой 15000 База данни и 

отчети на МИГ 

5 
В т.ч. представители на уязвими групи брой 1500 База данни и 

отчети на МИГ 

6 
В т.ч. представители на малцинствени 

групи 

брой 700 База данни и 

отчети на МИГ 

7 Изградени, обновени или оборудвани брой 2 База данни и 
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сгради за предоставяне на социални 

услуги на уязвими и малцинствени 

групи 

отчети на МИГ 

 

Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура (Изм. С Решение № 67/ 26.05.2021 г. на ОС) 

 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  брой 3 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите  лева 174 993,00 База данни и 

отчети на МИГ 

3 Иновативни проекти  
брой 1 База данни и 

отчети на МИГ 

4 
Създадени работни места брой 2 База данни и 

отчети на МИГ 

6 Проекти реализирани в селата брой 2 Отчети МИГ 

 

Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането 

и търговията на горски продукти (Изм. С Решение № 67/ 26.05.2021 г. на ОС) 
  

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  брой 2 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите  лева 68 369,00 База данни и 

отчети на МИГ 

3 
Проекти, въвеждащи иновативни 

технологии и процеси 

брой 1 База данни и 

отчети на МИГ 

4 
Създадени работни места брой 4 База данни и 

отчети на МИГ 

5 
В т.ч. работни места за представители 

на уязвими/малцинствени групи 

брой 1 База данни и 

отчети на МИГ 
 

 

Мярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, 

култура и природа” (Изм. С Решение № 67/ 26.05.2021 г. на ОС) 

 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Брой проекти, финансирани по 

мярката  

Брой 10 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите  лева 63 180,00 База данни и 

отчети на МИГ 

3 
Проекти реализирани от НПО, в т.ч. 

проекти на уязвими групи 

брой 3 

1 

База данни и 

отчети на МИГ 

4 
Проекти, реализирани от читалища брой 7 База данни и 

отчети на МИГ 

4 Проекти съхраняващи и брой 8 База данни и 
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популяризиращи културно 

наследство  

отчети на МИГ 

5 
Проекти съхраняващи природните 

ресурси 

брой 2 База данни и 

отчети на МИГ 

6 
Проведени събития – фестивали, 

изложения и др.  

брой 3 База данни и 

отчети на МИГ 

7 Проекти реализирани в селата брой 6 База данни МИГ  
 

 

10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС: 

10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация: 

 

Равните възможности за жените и мъжете са основен хоризонтален приоритет на 

Европейската Общност. Равнопоставеността между жените и мъжете и избягването на 

дискриминацията са съблюдавани още в етапа на разработване на Стратегията за водено 

от общностите местно развитие и ще бъдат последователно спазвани в процеса на 

нейното прилагане по отношение на членство в МИГ, достъп до информация, 

кандидатстване и подбор на проекти, равни възможности за включване в дейности. 

 

България е подписала всички основни документи, гарантиращи правата на човека. 

Гражданството в ЕС дава право на защита от дискриминация, основаваща се на пол, 

расов или етнически произход, религиозна принадлежност или вярвания, увреждания, 

възраст или сексуална ориентация. Това право е залегнало в Хартата на основните права 

на ЕС. Принципът на превенцията на дискриминация, посочен в Европейските 

директиви, означава предотвратяване на неблагоприятно третиране на лице на основата 

на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични 

характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, 

принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, 

възраст или сексуална ориентация, спрямо  третиране на друго лице при сравними, 

сходни обстоятелства. Този принцип е приложен по време на подготовката на СВОМР 

на МИГ Завет-Кубрат. В условията на прилагането на всички мерки, предназначени за 

бенефициенти от територията, както и при подбор на участници в дейностите с местната 

общност заляга и ще бъде съблюдаван хоризонталният принцип на превенция на 

дискриминация. При разкриването на работни места в рамките на проектите също ще 

се изисква да бъде прилаган принципът за превенция на дискриминация.  

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): 

В прилагането на СВОМР заляга и ще бъде спазван хоризонталният принцип за устойчиво 

развитие и защита на околната среда.”Устойчивото развитие" се определя като намирането на 

баланс между опазването на околната среда, икономическия прогрес и социалното развитие. В 

подготовката на СВОМР е приложен принципът на устойчивото развитие, който следва да 

гарантира постигането на целите на сегашните поколения без нанасяне на щети и рискове за 

следващите поколения, свеждане до минимум на неблагоприятните ефекти от човешката 

дейност и използване на природните ресурси по начин, който гарантира тяхното последващо 

самовъзстановяване. Принципът обвързва икономическата с екологичната ефективност, вкл. 

природното равновесие, както и със социални въпроси, свързани със стопанските и 

природните условия на живот: заетост, достъп до опазена и здравословна природна среда, 
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отговорно и споделено управление, както и намаляване и елиминиране на неустойчивите 

модели на производство и потребление. Ще се насърчават проекти, които добавят стойност, 

като допринасят за устойчиво развитие и защита на околната среда. В консултирането и 

мониторинга по изпълнение на проектите ще се наблюдава приносът им за устойчиво развитие 

и съхраняване на околната среда и своевременно ще се предприемат мерки за корекция, ако е 

необходимо. 

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността: 

Участието и проучените нагласи на заинтересованите страни на територията в процеса на 

подготовка на СВОМР предполага значителен брой изпълнени проекти, което ще доведе до 

разкриване на нови работни места на територията. При подбора на проекти, които да бъдат 

финансирани чрез стратегията, МИГ ”Завет-Кубрат” ще се стреми да подпомага 

диверсификацията на местната икономика, с акцент върху ефективно земеделие и 

високотехнологични, иновативни и екологосъобразни производства, които водят до 

разкриване на разнообразни и привлекателни работни места. Принципът за насърчаване на 

заетостта и конкурентоспособността е задължителен при подготовката,  реализацията и 

мониторинга на ниво проект по стратегията. При проектите по мерки 6.4, 8.6, 4.1., 4.2.  

приоритетно ще бъде оценявано разкриването на работни места, вкл. за уязвимите групи 

безработни лица: младежи до 29 години, лица над 50 години, лица от ромски произход, хора с 

увреждания, дългосрочно безработни и неактивни на пазара на труда лица. 

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове: 

 Чрез планираните цели, приоритети, цели и мерки СВОМР кореспондира пряко със: 

 „Стратегията Европа 2020“, която е най-общата рамка за развитието на Европейския съюз 

до края на текущото десетилетие. Същностната задача пред страните членки на ЕС е 

преодоляване на съществуващите проблеми, породени от сериозната криза и провокиране нов 

икономически растеж, който трябва да бъде по-интелигентен, по-устойчив и по-приобщаващ. 

Стратегията подчертава значението на иновациите, осъзнаването на екологичните проблеми и 

преодоляването на социалните неравенства, като фактори за постигането на балансирано 

европейско развитие.  

Националната програма за развитие „България 2020" е програмен документ, поставящ 

рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в България. 

„България 2020" изразява залагането на приоритетите на стратегията „Европа 2020" в 

границите на страната и е насочена към осигуряването на балансирано социално-

икономическо развитие в България при ускоряване на икономическия растеж и повишаване на 

жизнения стандарт в дългосрочен план. Фокусът е върху развитието на образованието и 

здравеопазването, по-високи равнища на заетостта, инфраструктурни подобрения, 

приложение на иновативни подходи в икономиката, възстановяване на аграрния сектор. 

Националната стратегия за регионално развитие пренася общата Кохезионна политика на 

ЕС на национално ниво. Тя цели намаляване на неравенствата между отделните региони, 

области и общини в страната за периода 2012 – 2020 г., като очертава подходи и средства за 

координация между управлението на различните сектори и условия за реализация на НПР БГ 

2020. Целите и приоритетите на НСРР акцентират значението на малкия и среден бизнес и 

подобряването на социалната и техническата инфраструктура при съхраняване на природното 

и културно наследство. НСРР поставя целевата „триада” – икономическо, социално и 



71 

 

териториално сближаване на европейско, национално и регионално ниво във фокуса на 

политиката за регионално развитие за периода 2014-2020. Главна стратегическа цел на 

НСРР е: „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано на 

използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически, социален 

и териториален аспект.” СВОМР ще има принос за постигането на тази цел на територията 

на двете общини Завет и Кубрат, включени в МИГ. 

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г. се нарича Водено 

от общностите местно развитие (ВОМР). То се извършва чрез интегрирани и многосекторни 

стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на района, разработени въз 

основа на местните потребности и потенциал, и включва иновативни характеристики в 

местния контекст. Воденото от общностите местно развитие получава подкрепа от ЕЗФРСР 

като целта е да се засили участието на местните общности в процеса на развитие на 

териториите при реализиране на инициативите отдолу-нагоре, както и за изграждане и 

укрепване на капацитет и подобряване на качеството на живот. 

Програмите на Структурните фондове на ЕС допринасят за изпълнението на Стратегията 

„Европа 2020” на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на 

икономическо, социално и териториално сближаване. Стратегията „Европа 2020” има 5 

водещи цели: трудова заетост, иновации, климатични промени и енергия, образование, 

бедност и социално изключване.  

Стратегията за ВОМР на териториите на община Завет и община Кубрат е  базирана на 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., която в съответствие 

с политиките на ЕС за този период има три цели: 

 Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността 

на стопанствата, за повишаване на доходите на производителите и осигуряване на 

доставката на качествени хранителни продукти; 

 Опазване на екосистемите и устойчиво управление и използване на природните 

ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост; 

 Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни 

места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот. 

Разработената Стратегия се съобразява с тези цели, като ги адаптира на местно ниво, 

съобразно проучените потребности и нужди и направения анализ, който дава посоката на 

развитие, а именно инвестиции в икономиката – модерно и конкурентно земеделие, вкл. 

биологично земеделие, екологосъобразни и иновативни, енергийно ефективни производства 

за създаване на работни места и доходи; повишаване на качеството на живот в населените 

места чрез инвестиции за благоустрояване на обществените пространства и сгради, както и 

повишаване качеството на публичните услуги. 

 

 СВОМР на територията на МИГ „Завет – Кубрат” не включва мерки от оперативните 

програми, но  ще осъществи междупрограмните връзки и ще допринесе за постигане на 

целите на някои от тях.  

ОП „Околна среда“ 2014-2020 и СВОМР са съзвучни по два основни стълба: изграждане на 

по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по 

ефикасен и устойчив начин; опазване на околната среда, екологично земеделие, намаляване на 

емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие.  
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С ОП "Региони в растеж" 2014-2020 също има много допирни точки, тъй като специфичните 

цели на програмата са:  повишаване на качеството на живот, социално включване, подобряване 

на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда и подобряване на 

икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за 

икономическо развитие, развитие на връзките „град-район” и на достъпността.  

Стратегията е в съответствие с основната стратегическа цел на ОП "Развитие на човешките 

ресурси" 2014-2020, която е "Да се подобри качеството на живот на хората в България чрез 

подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на 

производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване 

на социалното включване". 

С целите на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., СВОМР кореспондира по 

отношение на технологичното обновление и модернизация на предприятията, насърчаване на 

иновациите, по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване 

на ресурсите; постигане на икономика с по-високи равнища на качествена заетост, която води 

до социално и териториално сближаване. 

 


