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2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо); 

 
ДФЗ Държавен фонд „Земеделие” 
ЕС Европейски съюз 
КВ.КМ. Квадратни километра 
МЗХ Министерство на земеделието и храните 
МИГ Местна инициативна група 
НПО Неправителствена организация 
ОбС Общински съвет 
ОС Общо събрание 
ПРСР Програма за развитие на селските райони 
РА Разплащателна агенция 
СВОМР Стратегия за водено от общностите  местно развитие 
УС  Управителен съвет 
УО Управляващ орган 

 
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани 

лица на територията на МИГ; 

В процеса на изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет-Кубрат, 
териториалните въздействия са следствие от различни по характер проекти на бенефициенти и инициативи 
на МИГ. Общото между тях е, че всички те съответстват на основните цели  и приоритети на Стратегията 
за ВОМР със основна 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“. Тези проекти  и инициативи в зависимост от тяхната 
специфика имат своето различно по степен въздействие върху социалните, културните, природните и 
икономически дадености на територията, както и върху повишаването на обществената активност и 
изграждането на капацитет. Освен това прилагайки подхода ВОМР на територията на общините Завет  и 
Кубрат, МИГ Завет-Кубрат  със своите оперативни характеристики и капацитет като организация, с 
усилията си за насърчаване на сътрудничеството в и извън организацията също генерира комбинирани 
социални, културни, екологични и икономически въздействия върху територията.  
 
През периода успешно завърши изпълнението на следните проекти: 
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► по Мярка: 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура”: 
● Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. 
Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на  лекотоварен автомобил за нуждите 
на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат, Актуална стойност на проекта - 54687 лв. 
С проекта се постигна предоставяне на по-качествена услуга, свързана с приготвянето на храна за 
потребителите на социални услуги и доставката ѝ по домовете. 
● Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат, 
Актуална стойност на проекта - 20157,57 лв. 
По проекта, изградената Спортна зала в гр. Кубрат за силова подготовка  е оборудвана и обзаведена с 
необходимите фитнес уреди и екипировка с цел удовлетворяване на нуждите на феновете на спорта. 
Доставките включват фитнес уреди от рода на скрипец, кросоувер, лежанка с лост, легпреса, машина за 
прасец, пътека за бягане, лост/огънат лост, гири, шведска стена, препятствия, топче за реакции, експандер 
за съпротивление, велоергометър и други. 
● Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат, Актуална 
стойност на проекта – 21340 лв.  
С изпълнение на дейностите по проекта е осъществена частична подмяна на основното оборудване и 
обзавеждане на Дома за стари хора в село Тертер (Община Кубрат). Проектът осигури оборудване и 
обзавеждане за нормалния живот на потребителите. Така се постигна благоприятна среда за обитаване от 
възрастните хора в дома и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални 
услуги, отговаряща на необходимите стандарти и критерии. 
●  Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891, гр. Кубрат, 
Община Кубрат“.  Актуална стойност на проекта  - 35 225,00 лв. без ДДС, от които 31 702,50 лв. 
европейско и 3 522,50 лв. национално съфинансиране. 
В резултат от изпълнението му в зрителната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1891“, гр. Кубрат са 
доставени и монтирани 350 бр. нови ергономични тапицирани столове с негорима дамаска, отговарящи на 
европейските норми за безопасна употреба.  
●  Обзавеждане на спални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер - база в с. Сеслав, община Кубрат; 
Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат - база в с. Точилари, община 
Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с. Севар, община Кубрат; 
Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат.  Актуална 
стойност на проекта  - 36 085,36 лв. без ДДС, от които 27 586,33 лв. европейско, 3 065,15 лв. национално 
съфинансиране и 5 433,88 собствено финансиране на Община Кубрат. 
Чрез проекта са закупени: 
Обзавеждане за спални и занимални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер – база в с. Сеслав, ДГ „Здравец” 
гр. Кубрат – база в с. Точилари и ДГ „Пролет“ с. Севар, включващо: детски легла двойни в шкаф, детски 
гардероби за дрехи двукрилни, детски шкафчета, детски маси и столчета, методични шкафове, секционни 
шкафове за занималня, шкафове за играчки, детски гимнастически пейки, дидактични шкафове, детски 
килими, детски шкафчета за обувки, двукрилни гардероби за реквизит, параван за театър; Обзавеждане за 
кухня в ДГ „Слънчо“, с. Бисерци, включващо: шкаф крайстенен с два умивални басейна с плъзгащи врати, 
шкаф с плъзгащи врати с междинен плот, хладилни шкафове среднотемпературни изцяло неръждаеми 
отвън и отвътре с една плътна врата, електрическа печка професионална с 4 броя обединени нагревателни 
плочи с вграден термопротектор и фурна със статично нагряване, изграждане на аспирационна система 
включваща аспираторен чадър с регулируеми разглобяеми лабиринтни филтри, вентилатор и въздуховод. 

С подобряването на материално-техническата база на четирите детски градини – обзаведени спални и 
занимални помещения и кухня,се подобри качеството на предоставяните на територията на община Кубрат 
услуги, което от своя страна ще окаже положително влияние върху запазване и увеличаване броя на децата 
в селата на възраст между 3 и 6 г., както и на тяхното възпитание. 

Проектите имат принос в постигането на 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” от Приоритет 2 на Стратегията 
за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и 
активизиране на местните човешки, , природни, материални и културни ресурси. 
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►  по Мярка: 19.2-05  „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и 
природа”: 
● „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето“, Актуална стойност на проекта - 
40110 лв. 
Основните дейности на проекта са: 

- Доставката на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на Община Кубрат: 
- Организиране и провеждане н фолклорен фестивал „БОЖУРИТЕ“; 
- Организиране и провеждане на фолклорен събор „ВЪЛШЕБНА ПЛЕТЕНИЦА – ЖИВИ ЧОВЕШКИ 

СЪКРОВИЩА“; 
- Информиране и публичност. 

Целта на проекта е директно свързана със 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” от Приоритет 2 на Стратегията 
за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и 
активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”. 
 
В процес на реализиране с изпълнена или частично изпълнена инвестиция са следните проекти: 
 
► по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура” 
 

● Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на 
туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат, Актуална стойност на проекта – 
86701,5 лв., срок на изпълнение:  04.11.2020 - 30.06.2023 г. 

● Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на 
туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат - етап 2, Актуална стойност на 
проекта – 88241,05 лв., срок на изпълнение:  31.03.2021 - 30.06.2023 г. 

Главната цел на двата проекта е реконструкция на зона за отдих по протежението на  традиционно 
съществуваща Екопътека, със създаване на места за почивка с туристически атракции, спортни и 
образователно-познавателни кътове, осигуряване на достъпност на средата за хора със здравословни 
проблеми, почистване и съхраняване на природните горски богатства на територията. Целевите групи към, 
които е насочен проекта са деца, младежи, възрастни и хора със здравословни проблеми.  
Основни дейности са: 
- реконструкция на пешеходната алея с изпълнение на ремонтни дейности по полагане на нова асфалтова 
настилка; 
- разширяване на асфалтовото трасе по цялото протежение на Екопътеката с оглед оформяне на велосипедна 
двупосочна алея и алея за пешеходци; 
- оформяне на един по-голям, централен кът за отдих около съществуващата чешма с изграждане на малък 
заслон и монтиране на обзавеждане  с подходяща лесопаркова мебел - беседки, барбекюта, открити огнища,  
пейки с маси, детски и спортен кът; 
- оформяне на терена в новосъздадените кътове за отдих, спорт и комуникации за осигуряване на 
безпрепятствен достъп за майки с детски колички и за хора на инвалидни колички; 
- създаване на малка площадка за "стрийтфитнес" с едно комбинирано метално съоръжение; 
- оформяне на кът за отдих и двигателно раздвижване за хора със затруднения в движението и на инвалидна 
количка. 
Очакваният резултат след реализирането на проекта е подобряване достъпа на населението и гостите на 
Община Кубрат до спортни и свързани със свободното време места за отдих. Изпълнението ще осигури: 
- подобрен достъп на населението и гостите на Община Кубрат до спортни и свързани със свободното време 
места за отдих; 
- създадена устойчива, благоприятна, здравословна и комфортна жизнена среда; 
- изпълнени екомерки за установяване на трайно природно равновесие в микросредата на територията; 
- осъществено възпитателно въздействие за ангажирано, отговорно и природосъобразно възпитание на 
младото население с привличането му в участие по дейности за опознаване и опазване на природата. 
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Целта на проекта е директно свързана със Специфична цел 2: Възстановяване, опазване и развитие на 
местните природни и културни ресурси от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: 
„Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, 
природни, материални и културни ресурси”. 
 
► по Мярка: 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” 
 
● Оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо“ гр. 
Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово, 
Актуална стойност на проекта - 64 014, 00 лв., срок на изпълнение: 22.06.2020 - 22.06.2023 г. 
По проекта ще се достави и монтира оборудване и обзавеждане на кухните в сградите на изброените обекти 
на образователната инфраструктура, като по този начин ще се подобри материалната база и ще се осигурят 
по-добри възможности за приготвяне на качествена и здравословна храна в част от детските градини на 
територията на община Завет. 
● Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Слънчо”  гр. Завет, 
Детска градина „Червената шапчица” с. Брестовене и Детска градина „Радост” с. Острово, Актуална 
стойност на проекта - 44475 лв., срок на изпълнение:  29.12.2020 - 30.06.2023 г. 
Основните дейности включват: 

- Закупуване на обзавеждане за спални - занимални помещения в Детска градина „Слънчо“ гр. Завет 
- Закупуване на обзавеждане за Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене 
- Закупуване на обзавеждане за спални - занимални помещения в Детска градина „Радост“ с. Острово“ 

С подобряването на материално-техническата база на детските градини - обзавеждане на спални помещения 
и занимални-единични детски легла, единични детски маси, единични детски шкафчета за обувки на 
детските градини , ще се подобри качеството на предоставяните на територията на община Завет услуги.  
 
► по Мярка: 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” 

●  Модернизация на земеделското стопанство на ЗС Силвия Петрова, Одобрените за финансиране 
разходи на проекта на Силвия Петрова са в размер на 70 725,49 лв., като сумата на БФП 
(субсидия от МИГ Завет – Кубрат) е в размер на 49 507,84 лв. 
Изпълнението помогна за модернизиране на стопанството на земеделския производител с нова техника и 
инвентар, което допринася за изпълнение на Специфична цел 1.1 „Насърчаване производството и 
преработката на висококачествени селскостопански и горски продукти по традиционна или екологична 
технология” и на Приоритет 1 „Развитие и укрепване на конкурентноспособни традиционни и нови 
икономически дейности, производства и услуги” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат. 
 
► по Мярка: 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 
 
● Закупуване на специализирана техника за овощни градини - череши и ябълки  биологично производство, 
Одобрената стойност на проекта е в размер на 150 906,00 лв., от които субсидията от МИГ Завет – 
Кубрат е  84 849,38 лв., а собственото  финансиране е  в размер на 66 056,62  лв. 
Целта на проекта е дооборудване на земеделското стопанство с нова специализирана земеделска техника, 
необходима за дейността по ефективното биологично отглеждане на овощните градини от череши и ябълки. 
Закупени са нови активи като специализиран овощарски трактор, платформа за бране на плодове „MCMS“, 
пневматични ножици „MCMS“, пневматичен трион „MCMS“, машина с отклоняваща се секция с 
допълнително оборудване - хоризонтална фреза, дискова глава и шредер, раздробител. 
 
Изпълнението допринася за изпълнение на Специфична цел 2.1 Подкрепа за развитие на местни 
неземеделски икономически дейности и на Приоритет 1 „Развитие и укрепване на местни традиционни и 
нови икономически дейности, производства и услуги“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат. 
 
Като цяло прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие повишава съгласуваността 
в действията на представителите на публичния, стопанския и нестопанския сектор, изгражда доверие между 
тях, позволява приемането на начина, вкл. и необходимостта от промени в общото управление на ресурсите 
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на територията, създава правила, с които отделните групи се чувстват ангажирани в развитието на 
територията. Прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие се извършва по открит 
и прозрачен начин с ангажирането на точния набор от ключови и представителни участници от трите 
сектора на територията на МИГ-публичен, стопански и нестопански. Чрез дейността си МИГ поддържа 
ангажираност на всички участници, които работят в условията на общо доверие и разбирателство, което 
дава възможност за прилагането на динамичен и интерактивен процес на изпълнение на Стратегията за 
ВОМР. Този подход следва да се съхрани и развие в оставащите години от прилагането на Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие. Прилагането на Стратегията за ВОМР води до повишаване на 
добавена стойност на територията на МИГ Завет-Кубрат в следните направления: 

o Промяна на   модела на мислене и нагласите - чувство на принадлежност към територията,  по- 
висока мотивация  и самочувствие; 

o Разкриване на  нови възможности - достъп до ресурси и социална подкрепа (умения, знания, съвети); 
o Укрепване на   капацитета за изграждане на партньорства и за сътрудничество в управлението на 

територията на МИГ; 
o Развиване способностите и капацитета на индивидуалните и колективните участници в процесите 

на развитие на територията и прилагането на Стратегията за ВОМР - доверие, реципрочност, 
сътрудничество и мрежи 

o Повишаване на  способността и капацитета за споделено ръководство на територията на МИГ Завет-
Кубрат. 

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на 

такива; 

Изпълнението на следните проекти има пряко въздействие върху уязвимите и малцинствени групи: 

● Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. 
Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на  лекотоварен автомобил за нуждите 
на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат, Актуална стойност на проекта - 54687 лв. 
С проекта се постигна предоставяне на по-качествена услуга, свързана с приготвянето на храна за 
потребителите на социални услуги и доставката ѝ по домовете. 
 
● Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат, Актуална 
стойност на проекта – 21340 лв.  
С изпълнение на дейностите по проекта е осъществена частична подмяна на основното оборудване и 
обзавеждане на Дома за стари хора в село Тертер (Община Кубрат). Проектът осигури оборудване и 
обзавеждане за нормалния живот на потребителите. Така се постигна благоприятна среда за обитаване от 
възрастните хора в дома и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални 
услуги, отговаряща на необходимите стандарти и критерии. С реализирането на проекта, 40 потребители - 
представители на уязвими групи вече ползват подобрени социални услуги. Проектът е примерен по 
отношение на съблюдаване от страна на публичната власт на един от основните хоризонтални приоритети 
на Европейската Общност - превенция на дискриминация. 
 
● Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на 
туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат, Актуална стойност на проекта – 
86701,5 лв., срок на изпълнение:  04.11.2020 - 30.06.2023 г. 

● Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на 
туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат - етап 2, Актуална стойност на 
проекта – 88241,05 лв., срок на изпълнение:  31.03.2021 - 30.06.2023 г. 

Очакваният резултат след реализирането на проекта е подобряване достъпа на населението и гостите на 
Община Кубрат до спортни и свързани със свободното време места за отдих.  
- оформяне на терена в новосъздадените кътове за отдих, спорт и комуникации за осигуряване на 
безпрепятствен достъп за майки с детски колички и за хора на инвалидни колички; 
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- създаване на малка площадка за "стрийтфитнес" с едно комбинирано метално съоръжение; 
- оформяне на кът за отдих и двигателно раздвижване за хора със затруднения в движението и на инвалидна 
количка. 
 
5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

През 2021  г. Управителният съвет и служителите на МИГ Завет-Кубрат положиха усилия и реализираха  
дейности по  изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие като реален отговор на 
очакванията на местните общности за  засилване на диалога и сътрудничеството и осъществяването на  
съвместни  действия на публичния, частния и гражданския  сектор, насочени към създаване на  идеи, 
продукти и услуги с максимална добавена стойност към собствените ресурси на територията на МИГ Завет-
Кубрат. 
През периода приключи успешно изпълнението на 6 проекта от стратегията за ВОМР на МИГ Завет – 
Кубрат: 

- Проект BG06RDNP001 –19.030 – 0008 „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. 
Св. Кирил и Методи – 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“ по мярка 7.2; 

- Проект BG06RDNP001 –19.030 – 0010 Извършване на оценка на проектни„Св. Св. Кирил и Методий 
- 1891“, гр. Кубрат, Община Кубрат“ и BG06RDNP001-19.030-0010 „Обзавеждане на спални 
помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер - база в с. Сеслав, община Кубрат; Обзавеждане на спални 
помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат - база в с. Точилари, община Кубрат; 
Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с. Севар, община Кубрат; Доставка 
на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат“ по мярка 7.5; 

- Проект „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето“ по процедура 
BG06RDNP001-19.060 - МИГ Завет – Кубрат по мярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на 
селската самобитност, традиции, култура и природа”; 

- Проект ‚Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж 
гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на  лекотоварен автомобил за 
нуждите на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат“ по мярка 7.2; 

- Проект „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община 
Кубрат“ по мярка 7.2; 

- Проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“ по мярка 
7.2. 

Проектите имат принос в постигането на 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” от Приоритет 2 на 
Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие 
и активизиране на местните човешки, , природни, материални и културни ресурси. 

 
►  През 2021 г. с решение на ДФЗ бе прекратено изпълнението на един договор по мярка 4.1. 
 
►  По сключени договори на бенефициенти, изпълняващи проекти към СВОМР се подписаха 7 бр. Анекси 
към договорите (2 бр. по мярка 7.5, 2 бр. по мярка 7.2 и два по мярка 4.1 и един по мярка 8.6). 
 
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от 

СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

► През 2021 г. МИГ Завет-Кубрат не е обявявала нови процедури за прием на проектни предложения, 
поради неясния разполагаем ресурс (вследствие на забавяне от страна на ДФЗ при изготвяне на договори 
на одобрени за финансиране проекти на бенефициенти). 
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► Поради липса на подадени проектни предложения в рамките на обявената на 2.12.2020 г. процедура № 
BG06RDNP001 – 19.385 (втори прием) по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 
селскостопански продукти“, крайният срок за прием на проектни предложения беше 
няколкократно удължен както следва: 

- от 29.01.2021 г. до 26.02.2021 г. 
- от 26.02.2021 г. до 30.04.2021 г. 
- от 30.04.2021 г. до 30.07.2021 г. 

►  Изготвен е индикативен график за прием на проектни предложения през 2022 г. 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

► МИГ Завет – Кубрат проведе 4 броя информационни срещи с потенциални кандидати и бенефициенти 
към стратегията за Водено от общностите местно развитие.  
► Информационна конференция (за 50 участници) на тема „Отчитане на резултатите, свързани с 
напредъка по изпълнение на стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат” се проведе  в град Завет на 21 
септември 2021 година. 
► МИГ Завет-Кубрат проведе общо 4 бр. еднодневни обучения за потенциални кандидати. 
► През изминалия отчетен период офисът на МИГ Завет – Кубрат бе посетен от 19 лица, на които бе 
предоставена информация по конкретно поставени въпроси. Лицата бяха консултирани основно във 
връзка с кандидатстване по мерки: 6.4, 7.2 и 4.2. и 4.1. 
► През периода са извършени две проучвания, както следва: 

●  Извършен е анализ „Проучване и анализ на местната идентичност, като основа за създаване 
на добавена стойност на територията на МИГ Завет – Кубрат“, резултатите от който са 
използвани за обосновка при разпределението по мерки на средствата, предвидени за МИГ Завет 
– Кубрат за преходния период; 
● Извършено е „Проучване и анализ на очакванията на   местните общности относно 
предпочитаните начини на получаване на информация, свързана 
с  изпълнението на  Стратегията за ВОМР и механизмите на  комуникация, включително 
за  обратна връзка на МИГ Завет –Кубрат“. Целта на проучването е изграждането на оптимална 
система за комуникация на МИГ със местните общности, включително потенциалните 
бенефициенти, което е от особена важност за работата на МИГ, активността на бенефициентите 
и постигането на максимален ефект от популяризирането на Стратегията за ВОМР. 
 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на 

финансова помощ до сключване на договор; 

►  През отчетния период на ДФЗ е предоставена допълнителна информация по следните проведени 
процедури: 

- BG06RDNP001 – 19.240 – S2 (мярка 7.5) 
- BG06RDNP001 – 19.385 – S1 (мярка 4.2) 

 
► МИГ Завет – Кубрат получи Заповеди на Изпълнителния директор на ДФЗ за одобрение на 
проведени процедури за подбор на проектни предложения по мерки, както следва: 

- Заповед 03-РД/1060 от 30.03.2021 г. за процедура BG06RDNP001 – 19.300 – S1 (мярка 7.2); 
- Заповед 03-РД/1209 от 19.04.2021 г. за процедура BG06RDNP001 – 19.067 – S2 (мярка 6.4); 
- Заповед 03-РД/361 от 02.02.2021 г. за процедура BG06RDNP001 – 19.240 – S3 (мярка 7.5); 
- Заповед № 03-РД/ 2182 от 16.07.2021 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ за одобрение на 

проведена процедура за подбор на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 
 

►  През периода са сключени 4 бр. административни договори с бенефициенти, както следва: 
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- Проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на 
туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, община Кубрат – етап 2“ по мярка 7.5 „Инвестиции 
за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (31.03.2021 г.); 

- Проект „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж – гр. Завет“ по мярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ (26.04.2021 г.); 

- Проект „Оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура – Домашен социален 
патронаж гр. Завет“ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (06.08.2021г.).; 

- Проект „Закупуване на специализирана техника за овощни градини - череши и ябълки  биологично 
производство“ по мярка 4.1 на Адриян Дочев – земеделски производител (на 14. 10. 2021 г.). 

 
►  През 2021 г. четирима бенефициенти оттеглиха преди подписване на договор своите проекти – 
двама по мярка 4.1 и двама по мярка 6.4 (общо 4 проекта). 
 
►  В система ИСУН 2020 е подготвена в чернова Процедура 19.567 по мярка 6.4 „Инвестиционна 
подкрепа за неземеделси дейности“ от стратегията на МИГ Завет-Кубрат. Получено е съгласуване на 
Насоките за кандидатстване от министерството на финансите. 

 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

В Местна инициативна група отговорния служител за поддържане на деловодната система и архива е 
административният сътрудник, съгласно вменените му задължения по длъжностна характеристика. Спазва 
се реда за приемане и регистрация на входящи документи, насочване на регистрираните входящи 
документи, организиране на изготвянето, съгласуването и изпращането па документи, текущо запазване, 
използване и съхраняване на печатите па МИГ Завет – Кубрат, поддържане на архив на Сдружението, 
определяне па регистрите, които МИГ води при осъществяване на дейността си. 

Като част от деловодната система и в изпълнение на задълженията си по чл. 23, ал. 2 на Наредба № 1 от 22 
януари 2016 г., МИГ писмено уведомява МЗХГ и ДФЗ за  провеждането на информационни срещи, 
обучения, конференции, заседания на  Общото събрание на Сдружението. 

 

3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на 

електронната страница на МИГ; 

►  Поддържане на интернет страница: Важен инструмент за информиране на  местните власти, НПО, 
бизнеса и населението на територията на МИГ Завет-Кубрат е разработеният  информационен интернет 
портал с адрес www.mig-zavet-kubrat.eu.  От него може да бъде получена актуална информация за събития, 
новини, свързани с дейността на МИГ Завет-Кубрат и процеса на прилагане на Стратегията за водено от 
общностите местно развитие. 
► Публикации в електронни издания във връзка с популяризиране дейността на МИГ Завет - Кубрат: 
През отчетния период са публикувани в Единния информационен портал на Еврофондовете 16 бр. 
публикации. 
► Публикации в печатни издания във връзка с популяризиране дейността на МИГ Завет – Кубрат: 
В местен регионален вестник „Екип 7“ са публикувани 15 бр. публикации. 
► Излъчване в регионални медии - Предоставяне на информация за проекта чрез регионални медии: 
Излъчени в регионален ефир от Дарик радио са 5 броя интервюта за популяризиране на стратегията за 
ВОМР на МИГ Завет - Кубрат с обща продължителност 50 минути. В тях е предоставена информация за 
дейността на МИГ Завет-Кубрат с цел популяризиране, осигуряване на публичност и активизиране на 
местната общност за кандидатстване с проектни предложения към СВОМР. В регионален ефир от Дарик 
радио регулярно през тримесечието ежеседмично са излъчвани 2 вида съобщения (всяко с 
продължителност 30 секунди) за популяризиране на стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. 
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► Изработване на рекламни материали и други, свързани с популяризиране на дейността на МИГ: 
През периода са изработени 13 вида материали,  свързани с популяризиране на дейността на МИГ 
(подробно описани в Доклада по мярка 19.4). 
► Изготвен е филм за дейността на МИГ Завет-Кубрат с продължителност 26 минути. 

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с 

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения 

на място от представители на МИГ; 

Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на 
финансова помощ: За всеки подкрепен от Стратегията за ВОМР проект се извършва проверка на място - 
минимум два пъти за периода на реализацията му. Проверката се извършва от двама служители на МИГ 
(експерта по прилагане на СВОМР и административния сътрудник), определени със Заповед на 
изпълнителния директор. За всяка извършена проверка се съставя протокол за проверка на място. През 
отчетния период е извършена проверка на място и са съставени съответните констативни протоколи за 4 
бр. стартиращи проекта и 6 бр. приключили изпълнение проекти. Данните от изпълнението на 
проектите се описват в Мониторинговите доклади и стават част от годишните доклади. МИГ Завет – Кубрат 
оказва методическа помощ и съдействие на бенефициенти при изпълнението на всички сключени договори. 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

До края на 2021 г. не бяха получени от ДФЗ договори на бенефициенти, одобрени от МИГ през 2018 г., 
както следва: 

- 2 бр. договори по мярка 4.1; 
- 1 бр. договор по мярка 6.4. 

Не започна проверката на резервни ( 7 бр.) проектни предложения от ДФЗ по мярка 4.1, въпреки 
достатъчния наличен финансов ресурс за тяхното финансиране. 
МИГ Завет-Кубрат проведе многократна писмена кореспонденция с ДФЗ, но това не доведе до ускоряване 
на изготвянето на договори. Поради тази причина се стигна до оттегляне на проектни предложения от 
бенефициенти и отказ от подписване на договор (пристигнал след повече от 3 години от момента на 
кандидатстване). 
Наблюдава се и забавяне от ДФЗ при изготвянето на Анекси към вече подписани договори, което затруднява 
тяхното изпълнение. 
От друга страна, възможността МИГ да обяви нови процедури е силно ограничена, поради неясния 
остатъчен финансов ресурс. Това обстоятелство като цяло не позволява планово изпълнение на стратегията, 
съгласно индикативния график. 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

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.  
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 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; 
- насърчава 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 
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стойност, постигната в преработката на продукцията. 
Иновативни мерки в Стратегията за ВОМР: За прилагане на иновативния подход е консултирана, 
разработена и включена в СВОМР на МИГ Завет - Кубрат мярка – 19.2 – 05.  Мярката е извън ПРСР и е 
насочена към „Партньорства за насърчаване на селската природа, самобитност, традиции и култура”. Тази 
мярка предоставя възможност за нова за територията форма на използване на природните ресурси и 
културно-историческото наследство. 
По мярка 19.2-05 приключи успешно изпълнението на проект: „Кубрат древен и млад – да пренесем 
традициите през времето“, Актуална стойност на проекта - 40110 лв. 
Основните дейности на проекта са: 

- Доставката на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на Община Кубрат: 
- Организиране и провеждане н фолклорен фестивал „БОЖУРИТЕ“; 
- Организиране и провеждане на фолклорен събор „ВЪЛШЕБНА ПЛЕТЕНИЦА – ЖИВИ ЧОВЕШКИ 

СЪКРОВИЩА“; 
- Информиране и публичност. 

Целта на проекта е директно свързана със 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” от Приоритет 2 на Стратегията 
за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и 
активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”. 
 

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо); 

 
През периода са проведени 2 Общи събрания. 
 
През отчетния период са проведени 16 бр. заседания на Управителния съвет на МИГ, на които са взети 
общо 25 решения. 
 

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо); 

Няма промяна. 

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо); 

Няма промяна. 

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); 

Няма промяна (външна услуга). 

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); 

Не. 

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); 

На 28.04.2021 г. проведено Общо събрание на членовете на Сдружение с  нестопанска цел „Местна 
инициативна група Завет - Кубрат“. На основание Решение № 290.1 по Протокол № 97 от 15.02.2021 г. и 
Решение № 295 по Протокол № 100 от 26.04.2021 г. на УС, чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел, и чл. 27, ал. 1, т. 4 от Устава на сдружението и във връзка с чл. 11, т. 3 от Устава на 
сдружението бе взето следното Решение: 
Освободени са следните членове на Общото събрание на МИГ Завет – Кубрат: 

- Ерсин Ахмед, от квотата на стопански сектор; 
- СНЦ „АРРИ“ ЕИК: 116559798, с представител Цветалин Цанев от квотата на  нестопански сектор. 
-  ДЗЗД „Мики – 97“ ЕИК: 116559273, с представител Стиляна Пенчева, от  квотата на стопанския 

сектор; 
- ЕТ „МИЦ – Мирослав Цветков“ ЕИК: 116501918, с представител Мирослав Цветков, от квотата на 

стопански сектор; 
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- „ЕМ ЕС Груп“ ООД ЕИК: 202306478, с представител Севгин Зекишев, от квотата на стопански 
сектор 

- Юлиян Тошев, от квотата на нестопански сектор. 
Приети са нови членове в Общото събрание на МИГ Завет - Кубрат както следва: 

- ЯСЕРА ТРАНС КОНСУЛТ“ ЕООД ЕИК: 206179131, с представител Яхя Яхов, от квотата на 
стопански сектор; 

- ЕТ „Крит – Беркант Мехмед“ ЕИК: 116560350 с представител Беркант Мехмед, от квотата на 
стопански сектор; 

- Мейхад Адилова, от квотата на нестопански сектор; 
- ЕТ „Гюлчи – Гюлейхан Шабанова“ ЕИК: 204014476 с представител Гюлейхан Шабанова, от квотата 

на стопански сектор; 
- „Агро стока“ ЕООД ЕИК: 202945216  с представител Алексей Стоев, от квотата на стопански сектор. 
- ЗС Дахил Осман Даил, от квотата на стопанския сектор; 

Актуализирано е представителството на следните членове в Общото събрание на МИГ Завет - 
Кубрат, както следва: 
        -  Община Кубрат – с представляващ Мирослав Йорданов; 
        -  НЧ „Стефан Караджа - 1928“ с. Бисерци – с представляващ Димитричка Георгиева, нестопански 
сектор. 
Съотношението на представителите на публичния, стопанския и нестопанския сектор в Общото 
събрание на сдружението не се изменя и остава в следния вид: 

1. Публичен сектор – 2 представителя, 3,84 %; 
2. Стопански сектор – 25 представителя, 48,08 %; 
3. Нестопански сектор – 25 представителя, 48,08 %. 

6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 

До 28.04.2021 г. съставът на УС е: 
1. Община Завет с представител Халиме Добруджан - публичен сектор; 
2. Община Кубрат с представител Шакир Шакир – публичен сектор; 
3. „Раломекс“ АД с представител Шерифе Татар - стопански сектор; 
4. Бирген Алиева - Нестопански сектор - физическо лице; 
5. Стилияна Илиева - Нестопански сектор – физическо лице; 
6. ЕТ „МИЦ – Мирослав Цветков“ с представител Мирослав Цветков Тодоров - стопанския сектор; 
7. ЕТ „Фатош-11 – Садулла Мехмед“ с представител Садулла Джефер Мехмед - стопански сектор. 
с Председател на управителния съвет  Халиме Мехмедова Добруджан. 
 
На 28.04.2021 г. проведено Общо събрание на членовете на Сдружение с  нестопанска цел „Местна 
инициативна група Завет - Кубрат“, на което е извършена промяна в състава на Управителния съвет. 
Актуалният състав на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат (одобрен с доклад № 93-
3513/17.06.2021 от заместник-министъра на земеделието, храните и горите и Ръководител на УО на ПРСР 
2014-2020 г.) е: 
1. Община Завет - с представляващ Халиме Добруджан - публичен сектор; 
2. Община Кубрат с представляващ Мирослав Йорданов – публичен сектор; 
3. ЗС Дахил Осман Даил - стопански сектор  
4. „Агро стока“ ЕООД ЕИК: 202945216  с представител Алексей Стоев – стопански сектор 
5. Стилияна Илиева - нестопански сектор – физическо лице; 
6. Мейхад Адилова - нестопански сектор – физическо лице; 
7. ЕТ „Фатош-11 – Садулла Мехмед“ с представител Садулла Джефер Мехмед - стопански сектор. 
с Председател на управителния съвет  Халиме Мехмедова Добруджан. 

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); 

Неприложимо. 

8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 
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9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е 

приложимо); 

На 26.05.2021 г. проведено Общо събрание на членовете на Сдружение с  нестопанска цел „Местна 
инициативна група Завет - Кубрат“, на което са одобрени Промени в Стратегия за ВОМР на МИГ Завет 
– Кубрат. 
На основание чл. 39, т.4, т.5 и т.6 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ (Обн. ДВ. бр.100 от 18 Декември 
2015г. изм. и доп. ДВ. Бр.38 от 20 Май 2016г. изм. и доп. ДВ. бр.69 от 25 Август 2017г) 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 г. и съгласно член 10,  раздел V. “Промяна на споразумението“ от Споразумение за 
изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-139/ 21.10.2016 г., МИГ Завет 
– Кубрат подаде до УО на ПРСР Заявление за промяна на споразумението за финансиране на 
изпълнение на СВОМР. 
Основните промени се отнасят до: 

- Увеличение на финансовия ресурс с 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегии за ВОМР“; 

- Увеличение на финансовия ресурс по мярка 4.1 с 76 800,00 лв; 
- Увеличение на финансовия ресурс по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с 722 200,00 лв.  
- Определения размер на финансовата помощ по мярка  7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ да бъде: до 
100% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, но не повече от левовата 
равностойност на 200 000 евро. 

- Промяна в периода на действие на Стратегията: 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. 
На основание чл. 9, ал. 5 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, Заповед № РД 09-544/ 03.06.2021 г. на министъра на земеделието, храните 
и горите, заявление № 19-19-2-01-11/ 28.05.2021 г. от сдружение „Местна инициативна група Завет 
– Кубрат“ и доклад № 9347721180811 от Елена Иванова – директор на дирекция „Развитие на 
селските райони“ бе утвърден  нов финансов план на стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“. Исканите 
промени са отразени в Допълнително споразумение № РД 50-139/ 06.10.2021 г. към 
Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР № РД 50-139/ 21.10.2016 г. 

 

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и 

изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо); 

Неприложимо 
 
11. Индикатори 

Изпълнение на общите  индикатори на стратегията за ВОМР :  
 

№ Индикатор Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Постигнато 
за периода 

на 
годишния 

доклад 

Постигнато за 
периода от 

подписване на 
СВОМР 
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1 Проекти, финансирани по СВОМР брой 60 12 14 

  В т.ч. проекти на бенефициенти от 
уязвими и малцинствени групи брой 3 0 0 

2 Общ брой бенефициенти с 
реализирани проекти по СВОМР брой 52 0 0 

  В т.ч. бенефициенти, представители 
на уязвими групи брой 3 0 0 

3 Инвестиции (бевъзмездна помощ и 
собствен принос/съфинансиране)  лева 4100000 953954,29 1023899,20 

  В т.ч. инвестиции с източник 
ЕЗФРСР  (безвъзмездна помощ) лева 2933700 642967,95 708844,43 

4 Проекти на земеделски стопанства в 
чувствителни сектори брой 6 2 2 

5 Изпълнени иновативни проекти  брой 17 0 0 

6 Проекти изпълнени на територия  
извън общинските центрове брой 27 0 0 

7 Проекти на бенефициенти от 
стопанския сектор, вкл.земеделски брой 40 2 2 

8 Проекти на бенефициенти от 
публичния и нестопански сектор брой 20 8 10 

9 

Създадени нови работни места, в 
т.ч. за лица от уязвими групи, 
включително от малцинствени 
групи  

брой  51 0 0 

    12 0 0 

10 Проекти на бенефициенти до 40 г.   брой 11 1 1 

11 
Население, което се ползва  от нова 
или подобрена инфра-структура и  
услуги  

брой 15000 3890 4719 

12 В т.ч. представители на уязвими 
групи брой 1500 1941 2230 

13 В т.ч. представители на 
малцинствени групи  брой 700 301 530 



15 
 

14 

Изградени, обновени или 
оборудвани сгради за предоставяне 
на социални услуги на уязвими и 
малцинствени групи 

брой 1 0 0 

Индикаторите по мерки, заложени в стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат са: 

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства   

№ Индикатор Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Постигнато 
за периода 

на 
годишния 

доклад 

Постигнато за 
периода от 

подписване на 
СВОМР 

1 Проекти, финансирани по мярката  Брой 21 2 2 

2 Бенефициенти, подпомогнати по 
мярката Брой 18 2 2 

3 Общ обем на инвестициите - 
субсидия лева 792 099,00 130722,94 130722,94 

4 Подпомогнати земеделски 
стопанства  брой 14 2 2 

5 Проекти на земеделски стопанства в 
чувствителни сектори брой 6 2 2 

6 Дял на млади фермери до 40 г., 
подкрепени по мярката брой 7 1 1 

7 Създадени работни места общо брой 7 0 0 

8 
Създадени работни места 
безработни лица, представители на  
уязвими и/или малцинствени групи 

брой 3 0 0 

9 Проекти въвеждащи иновации в 
земеделски стопанства брой 8 0 0 

10 Стопанства прилагащи биологично 
земеделие брой 1 1 1 

 
 
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти 

№ Индикатор Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Постигнато 
за периода 

на 
годишния 

доклад 

Постигнато за 
периода от 

подписване на 
СВОМР 

1 Проекти, финансирани по мярката  брой 5 0 0 

2 Бенефициенти, подпомогнати по 
мярката брой 5 0 0 
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3 Общ обем на инвестициите - 
субсидия лева 249364,5 0,00 0,00 

4 
Проекти за преработка на местна 
селскостопанска продукция - от 
територията на МИГ 

брой 2 0 0 

5 Предприятия въвели нови продукти брой 1 0 0 

6 Предприятия, въвели иновативни 
процеси и технологии   1 0 0 

7 Създадени работни места брой 12 0 0 

8 В т.ч. за представители на 
уязвими/малцинствени групи брой 3 0 0 

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности  
      

№ Индикатор Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Постигнато 
за периода 

на 
годишния 

доклад 

Постигнато за 
периода от 

подписване на 
СВОМР 

1 Проекти, финансирани по мярката  брой 12 1 1 

2 Бенефициенти, подпомогнати по 
мярката брой 11 1 1 

3 
В т.ч. бенефициенти – 
представители на 
малцинствени/уязвими групи 

брой 2 0 0 

4 Общ обем на инвестициите лева 836 104,50 90034,20 90034,20 

5 
Проекти, разкриващи нови 
производства или услуги на 
територията 

брой 4 1 1 

6 Създадени работни места общо брой 26 0 0 

7 
Създадени работни места 
безработни лица, представители на  
уязвими и/или малцинствени групи 

брой 4 0 0 

8 
Проекти усвояващи местния 
потенциал от суровини и/или 
свързани производства и услуги  

брой 3 1 1 

9 Проекти, въвеждащи иновации брой 6 0 0 
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10 Проекти на бенефициенти до 40 
години брой 4 0 0 

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

      

№ Индикатор Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Постигнато 
за периода 

на 
годишния 

доклад 

Постигнато за 
периода от 

подписване на 
СВОМР 

1 Проекти, финансирани по мярката  брой 7 6 8 

2 Общ обем на инвестициите лева 528066 227031,07 292907,55 

3 Проекти реализирани извън 
общинските центрове брой 5 4 5 

4 
Население на територията на МИГ, 
което се ползва от подобрените 
услуги 

брой 15000 3890 4719 

5 В т.ч. представители на уязвими 
групи брой 1500 1941 2230 

6 В т.ч. представители на 
малцинствени групи брой 700 301 530 

7 

Изградени, обновени или 
оборудвани сгради за предоставяне 
на социални услуги на уязвими и 
малцинствени групи 

брой 1 0 0 

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

№ Индикатор Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Постигнато 
за периода 

на 
годишния 

доклад 

Постигнато за 
периода от 

подписване на 
СВОМР 

1 Проекти, финансирани по мярката  брой 3 1 1 

2 Общ обем на инвестициите лева 176022 86701,50 86701,50 
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3 Иновативни проекти  брой 1 0 0 

4 Създадени работни места брой 2 0 0 

6 Проекти реализирани в селата брой 2 0 0 

Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 
търговията на горски продукти 

№ Индикатор Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Постигнато 
за периода 

на 
годишния 

доклад 

Постигнато за 
периода от 

подписване на 
СВОМР 

1 Проекти, финансирани по мярката  брой 2 1 1 

2 Общ обем на инвестициите лева 117348 68368,24 68368,24 

3 Проекти, въвеждащи иновативни 
технологии и процеси брой 1 0 0 

4 Създадени работни места брой 4 0 0 

5 
В т.ч. работни места за 
представители на 
уязвими/малцинствени групи 

брой 1 0 0 

Мярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и 
природа” 

№ Индикатор Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Постигнато 
за периода 

на 
годишния 

доклад 

Постигнато за 
периода от 

подписване на 
СВОМР 

1 Брой проекти, финансирани по 
мярката  Брой 10 1 1 

2 Общ обем на инвестициите лева 234696 40110,00 40110,00 

3 Проекти реализирани от НПО, в т.ч. 
проекти на уязвими групи брой 

3 0 0 

1 0 0 

4 Проекти, реализирани от читалища брой 7 0 0 

4 
Проекти съхраняващи и 
популяризиращи културно 
наследство  

брой 8 1 1 
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5 Проекти съхраняващи природните 
ресурси брой 2 1 1 

6 Проведени събития – фестивали, 
изложения и др.  брой 3 0 0 

7 Проекти реализирани в селата брой 6 1 1 

 
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо); 

 
 Двама представители от МИГ Завет-Кубрат – председателят на УС и изпълнителният директор 

взеха участие в работна среща на тема: „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на 
стратегиите и поглед към бъдещето”, организирана по инициатива на Асоциация „Българска 
национална Лидер мрежа“ в Боровец в периода 18-19.08.2021 г. 

 Служителите на МИГ Завет-Кубрат взеха участие в среща, свързана с прилагане на подхода ВОМР, 
на местните инициативни групи от Северен централен район, която се проведе на 28 и 29.08.2019 
г. в гр. Тутракан. 

 

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; 

 

ВХОДЯЩ ДНЕВНИК за кореспонценция - 2021 г. 

Регистрационен 
номер 

Дата на 
регистриране Кореспондент Относно 

04 06.01.2021 г. ДФ "Земеделие" 
Решение № 17/19/4/0/00016/3/11/03/01 
за изплащане на финансова помощ /по 

заявка 01.07-30.09.2020 г./ 

05 06.01.2021 г. ДФ "Земеделие" 

Решение № 
33/19/2/21/19.5/4/00109/1/01/03/01 за 
изплащане на авансова финансова 
помощ /по проект № BG06RDNP-
19.060-0001-С01 на общ. Кубрат/ 

06 11.01.2021 г. Ралица Василева, 
МЗХГ 

Възнаграждения външни оценители 
2020 г. 

 10 25.01.2021 г. ДФ "Земеделие"-ОД 
гр. Плевен 

Ув.писмо за предоставяне на 
разяснения и/или информация по 

одобрено от МИГ пр.предложение с 
код в ИСУН BG06RDNP001-19.047-

0001 

11 29.01.2021 г. ДФ "Земеделие"-ОД 
гр. Плевен 

Ув.писмо за предоставяне на 
разяснения и/или информация по 

одобрено от МИГ пр.предложение с 
код в ИСУН BG06RDNP001-19.047-

0017 
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13 02.02.2021 г. ДФ "Земеделие"-ОД 
гр. Плевен 

Ув.писмо за предоставяне на 
разяснения и/или информация по 

одобрено от МИГ пр.предложение с 
код в ИСУН BG06RDNP001-19.047-

0002 

14 04.02.2021 г. ДФ "Земеделие" 

Решение № 
33/19/2/7.2/1/00025/1/01/03/01 за 

изплащане на авансова финансова 
помощ /по проект № BG06RDNP-
19.060-0010-С01 на общ. Кубрат/ 

15 11.02.2021 г. ДФ "Земеделие"-ОД 
гр. Плевен 

Ув.писмо за предоставяне на 
разяснения и/или информация по 

одобрено от МИГ пр.предложение с 
код в ИСУН BG06RDNP001-19.047-

0011 

16 17.02.2021 г. д-р Лозана Василева, 
МЗХГ 

Одобрен Годишен доклад по м. 19.4 
за 2020 г. 

17 19.02.2021 г. ДФ "Земеделие" 

Решение 33/19/2/4.1/8/00154/04/01 за 
прекратяване на Договор № 

BG06RDNP001-19.047-0013-C01 от 
29.05.2020 г. 

18 22.02.2021 г. Стефан Спасов, 
Дирекция РСР, МЗХГ 

Предоставяне на допълнителна 
информация по Заявление за 

одобрение на планирани дейности и 
разходи за 2021 г. по подмярка 19.4 

22 26.02.2021 г. ДФ "Земеделие" 

Уважено искане за измененеие на 
Адм.договор № BG06RDNP001-

19.030-0015-C01 от 22.06.2020 г. на 
общ. Завет и подписване на анекс 

23 01.03.2021 г. УО на ПРСР 2014-
2020 г. 

Предоставяне на допълнителна 
информация по Годишен доклад по 

подмярка 19.2 за 2020 г.  

24 09.03.2021 г. Иван Симов, МЗХГ 

Покана за участие в среща на 
Управляващия орган на ПРСР и ДФЗ 

с МИГ по въпроси, свързани с 
прилагането на подхода ВОМР 

25 12.03.2021 г. МЗХГ Одобрен Годишен доклад по м. 19.2 
за 2020 г. 

28 26.03.2021 г. ДФ "Земеделие" 

Писмо за одобрение на процедура № 
BG06RDNP001-19.240-S3 за подбор 
на проектни предложения /м. 7.5/ и 

Адм. Договор на общ. Кубрат 

31 05.04.2021 г. МЗХГ, УО на ПРСР 
2014-2020 г. 

Заповед за частично одобрение на 
предложените дейности и разходи за 
2021 г. по подмярка 19.4 - БЮДЖЕТ 

2021 г. 
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37 12.04.2021 г. МЗХГ, УО на ПРСР 
2014-2020 г. 

Допълнително финансиране по мярка 
19 "ВОМР" от ПРСР 2014-2020 г. 

43 19.04.2021 г. ДФ "Земеделие" Адм. договор № BG06RDNP001-
19.240-0001-C01/ 2020 г. 

46 19.04.2021 г. МЗХГ, УО на ПРСР 
2014-2020 г. 

Действия за привеждане на екипите 
на МИГ съгласно споразумението за 
изпълнение на СВОМР и разписания 

състав на екипа в стратегията за 
ВОМР 

47 21.04.2021 г. ДФ "Земеделие"  
Писмо за одобрение на процедура № 
BG06RDNP001-19.067-S2 за подбор 

на проектни предложения /м. 6.4/ 

52 22.04.2021 г. МЗХГ, УО на ПРСР 
2014-2020 г. 

Забавено решение на ДФЗ за 
финансиране на одобрени от МИГ 
Завет-Кубрат пр.предложения по 

подмярка 4.1 и 6.4 от СВОМР 

53 22.04.2021 г. МЗХГ, УО на ПРСР 
2014-2020 г. 

Уведомление за организиране на 
събития от МИГ, съгласно Наредба № 

1 от 22.01.2016 г. за прилагане по 
подмярка 19.4 

57 23.04.2021 г. ДФ "Земеделие" 

Писмо за одобрение на процедура № 
BG06RDNP001-19.300-S1 за подбор 
на проектни предложения /м. 7.2/ и 

Адм. Договор на общ. Завет 

62 05.05.2021 г. ДФ "Земеделие" 
Ув.писмо за освобождаване на Запис 

на заповед на Община Завет към 
авансово плащане на МИГ-а за 2020 г.  

64 07.05.2021 г. ДФ "Земеделие" 
Решение за изплащане на фин.помощ 
по заявката за последно тримесечие 

на 2020г.  

65 07.05.2021 г. ДФ "Земеделие" 
Ув.писмо за освобождаване на Запис 

на заповед на Община Кубрат към 
авансово плащане на МИГ-а за 2020 г.  

66 10.05.2021 г. ДФ "Земеделие" 

Решение № 
33/19/2/7.2/1/00025/1/01/03/01 за 

изплащане на финансова помощ /по 
адм. договор № BG06RDNP-19.060-

0010-С01 от 20.11.2019 г. на общ. 
Кубрат/ 

69 13.05.2021 г. ДФ "Земеделие" 

Решение за изплащане на разходи за 
ДДС във връзка с адм.договор № 

BG06RDNP001-19.030-0013-С01 от 
22.06.2020 г. на общ. Кубрат 
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75 28.05.2021 г. ДФ "Земеделие" 

Решение № 
33/19/2/7.2/3/00225/1/01/03/01 за 

изплащане на авансова финансова 
помощ /по адм. договор № 

BG06RDNP-19.030-0013-С01 от 
22.06.2019 г. на общ. Кубрат/ 

76 03.06.2021 г. ДФ "Земеделие" 

Писмо с вх. № 02-6300/445 от 
13.04.2021 г. във връзка с 

предоставяне на информация относно 
статута на проектни предложения по 

подмярка 4.1 и подмярка 6.4 

79 11.06.2021 г. ДФ "Земеделие" 
Решение № 17/19/4/0/00016/1/05/03/01 
за изплащане на авансова финансова 

помощ 

87 05.07.2021 г. ДФ "Земеделие" 

Уведомително писмо от ДФЗ относно 
проект № BG06RDNP001-19.030-0016 

"Оборудване и обзавеждане на 
общинска социална инфраструктура - 

Домашен социален патронаж гр. 
Завет" на общ. Завет 

88 05.07.2021 г. Лидия Григорова, 
ДФЗ 

Установена неяснота при обработка 
на процедура № BG06RDNP001-

19.385-S1 

90 14.07.2021 г. 

Георги Събев, зам.-
министър МЗХГ и 

Ръководител на УО на 
ПРСР 2014-2020 г. 

Заявление за одобрение на промени 
по чл. 43, ал. 1, т. 2 от Наредба № 22 

от 2015 г. 

92 28.07.2021 г. ДФ "Земеделие" Среща с МИГ ПМС 160 

93 28.07.2021 г. ДФ "Земеделие" 

Писмо за одобрение на процедура № 
BG06RDNP001-19.385-S1 за подбор 
на пр.предложения № 371/ подмярка 

19.2 

96 09.08.2021 г. ДФ "Земеделие" 

Уведомително писмо от ДФЗ № 752/ 
подмярка 19.2 относно проект № 

BG06RDNP001-19.047-0017 
"Закупуване на техника за подвижно 

пчеларство и за отглежднае на трайни 
насаждения" 

97 10.08.2021 г. ДФ "Земеделие" 

Уведомително писмо от ДФЗ № 751/ 
подмярка 19.2 относно проект № 

BG06RDNP001-19.047-0001 
"Закупуване на специализирана 

техника за овощни градини - череши 
и ябълки биологично производство" 
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102 23.08.2021 г. ДФ "Земеделие" Решение за изплащане на ДДС по 
проект 08, м.7.2 на Община Кубрат 

103 23.08.2021 г. ДФ "Земеделие" 

Анексиране на договор 
BG06RDNP001-19.196-0001-C01/ 
2020 по м.8.6 на Кубратска гора 

ЕООД 

104 23.08.2021 г. Таня Стоянова - ДФЗ 
София  

Допълнителни документи по 19.4 - 
Заявка 17/19/4/0/00016/3/13 

105 23.08.2021 г. Ралица Василева, 
МЗХГ 

Изложители от МИГ на 
конференцията в Бургас на 6-7 

октомври 

106 24.08.2021 г. 
Станимир Стоев - 

Директор на ОД на 
ДФЗ-Монтана 

Уведомително писмо от ДФЗ № 380/ 
подмярка 19.2 относно проект № 

BG06RDNP001-19.047-0022 

107 24.08.2021 г. А. Койнова - Директор 
на ОД на ДФЗ-Ямбол  

Уведомително писмо от ДФЗ № 353/ 
подмярка 19.2 относно проект № 

BG06RDNP001-19.067-0006 

108 27.08.2021 г. Иван Симов, МЗХГ Международна конференция и 
изложение в Бургас 

109 30.08.2021 г. Ралица Василева, 
МЗХГ 

Инф.среща на 9-10 септември хотел 
Перелик, Пампорово 

113 08.09.2021 г. Иван Симов, МЗХГ Работна среща 09.09.2021 г. - линк 

114 08.09.2021 г. 
Станимир Стоев - 

Директор на ОД на 
ДФЗ-Монтана 

Уведомително писмо от ДФЗ № 484/ 
подмярка 19.2 относно проект № 
BG06RDNP001-19.067-0007 ЕТ 

"ТЕХНОКАР-ЕДИС ЮЗДЖАНОВ" 

115 10.09.2021 г. Силвия Иванова, ДФЗ 

Уведомително писмо от ДФЗ за 
сключване на Анекс за изменение на 
Адм. договор BG06RDNP001-19.047-

0009-C01 от 29.05.2020 г. на ЗС 
Силвия Христова Петрова 

118 16.09.2021 г. Ралица Василева, 
МЗХГ 

Предложение от Полша за участвие в 
проект за сътрудничество 

121 20.09.2021 г. 
Станимир Стоев - 

Директор на ОД на 
ДФЗ-Монтана 

Уведомително писмо от ДФЗ № 492/ 
подмярка 19.2 относно проект № 

BG06RDNP001-19.067-0004 "ЖОРО 
ТРАНС 67" ЕООД 

122 21.09.2021 г. Иван Симов, МЗХГ Международна конференция и 
изложение в Бургас 
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126 01.10.2021 г. Иван Симов, МЗХГ 
"Текуща оценка на подхода ЛИДЕР и 
подхода ВОМР от ПРСР (2014-2020 

г.) до 2020 г." 

128 14.10.2021 г. ДФ "Земеделие" 
Придружително писмо Уведомително 
писмо - Покана за сключване на Адм. 

договор по м. 4.1 - Адриян Дочев 

129 21.10.2021 г. Иван Симов, МЗХГ 
Важно "Текуща оценка на подхода 
ЛИДЕР и подхода ВОМР от ПРСР 

2014-2020 г. до 2020 г. 

132 27.10.2021 г. ДФ "Земеделие" 
Решение за изплащане на ДДС по 

проект BG06RDNP001-19.060-0001, 
м.19.2-05 на Община Кубрат 

133 27.10.2021 г. ДФ "Земеделие" 

Решение за изплащане на финансова 
помощ по проект BG06RDNP001-
19.060-0001, м.19.2-05 на Община 

Кубрат 

136 03.11.2021 г. Боряна Алексова - 
Зам.изп.дир. на ДФЗ 

Уведомително писмо от ДФЗ № 677/ 
подмярка 19.2 относно проект № 

BG06RDNP001-19.067-0004 "ЖОРО 
ТРАНС 67" ЕООД 

137 05.11.2021 г. Боряна Алексова - 
Зам.изп.дир. на ДФЗ 

Уведомително писмо от ДФЗ № 680/ 
подмярка 19.2 относно проект № 
BG06RDNP001-19.047-0022 ЗП 

Искрен Г. Мутафов 

138 05.11.2021 г. Боряна Алексова - 
Зам.изп.дир. на ДФЗ 

Уведомително писмо от ДФЗ № 1047/ 
подмярка 19.2 относно проект № 

BG06RDNP001-19.067-0006 
"Автосервиз Спринткар" ЕООД 

140 23.11.2021 г. ДФ "Земеделие" 
Решение № 17/19/4/0/00016/3/13/03/01 
за изплащане на финнасова помощ по 
Заявка 1 за 2021 /01.01.-30.06.2021 г./ 

143 30.11.2021 г. Калоян Костадинов, 
ДФЗ 

Действия на ДФЗ за подписване на 
договори и анекси с КЕП 

144 07.12.2021 г. Ралица Василева, 
МЗХГ Информация Roma 2020 

147 15.12.2021 г. ДФ "Земеделие"  

Уведомително писмо-покана за 
подписване на Адм.договор на Наско 

Климов Проект № BG06RDNP001-
19.047-0017 

149 20.12.2021 г. ДФ "Земеделие"  

Уведомително писмо-покана за 
подписване на Анекс към адм.договор 
№ BG06RDNP001-19.030-0007-С01 от 

29.12.2020 г. на общ. Завет 

152 30.12.2021 г. ДФ "Земеделие" 
Уведомително писмо за връщане на 

запис на заповед по 2 проекта на общ. 
Кубрат - екопътека 
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ИЗХОДЯЩ ДНЕВНИК за кореспонценция - 2021 г. 

Регистрационен 
номер 

Дата на 
регистриране Кореспондент Относно 

03 04.01.2021 г. Айдън Велиев Директор на 
ОД на ДФЗ-Разград 

Застраховка активи, Каско и 
застраховка лек автомобил 

16 26.01.2021 г. УО на ПРСР 2014-2020 г. Годишен доклад по м. 19.4 

17 26.01.2021 г. Елена Иванова МЗХГ Удължаване срока на прием 
по м. 4.2 до 26.02.2021г. 

18 08.02.2021 г. УО на ПРСР 2014-2020 г. Годишен доклад по м. 19.2 

22 18.02.2021 г. Елена Иванова МЗХГ Удължаване срока на прием 
по м. 4.2 до 26.02.2021г. 

23 23.02.2021 г. УО на ПРСР 2014-2020 г. Коригиран Годишен доклад 
по м. 19.2 

24 24.02.2021 г. УО на ПРСР 2014-2020 г. 

Оттегляне на 2 броя 
проектни предложения по 
процедура с код в ИСУН 

BG06RDNP001 – 19.047-S1 
(ЗП Боньо Стоянов и ЗП 

Наджие Ахмед). 

25 25.02.2021 г. Стефан Спасов, Началник 
отдел "ВОМР", МЗХГ 

Предоставяне на 
допълнителна информация 
по заявление за одобрение 
на планирани дейности за 
2021 г. по подмярка 19.4 

26 25.2.2021 
Държавен фонд 

"Земеделие" и копие до УО 
на ПРСР 201-2020 г. 

Финансиране на резервни 
проекти по м. 4.1  

27 03.01.2021 г. УО на ПРСР 2014-2020 г. Отговор на писмо с наш вх. 
№ 23/ 01.03.2021 г. 

32 31.03.2021 г. 
г-жа Айрие Ибрямова 

Директор на ОД на ДФЗ-
Варна 

Подписан Адм.договор № 
BG06RDNP001-19.240-0002-

C01/ 2021 г. 

39 15.04.2021 г. Държавен фонд 
"Земеделие" Списък по ЗОП за 2021 г. 

46 21.04.2021 г. Калоян Костадинов, ДФЗ 
Адм. договор № 

BG06RDNP001-19.240-0001-
C01/ 2020 г. 
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47 22.04.2021 г. 

Държавен фонд 
"Земеделие" и копие до 

Елева Иванова, Директор 
Дирекция "РСР" 

В допълнение на адм. 
преписка с наш изх. № 26/ 

25.02.2021 г. относно 
предоставяне на финансова 

помощ на пр.предложения от 
резервния списък, процедура 

с код в ИСУН 
BG06RDNP001-19.047 

48 26.04.2021 г. 
Тодор Тодоров, Директор 

на ОД на ДФЗ Велико 
Търново 

Подписан Адм.договор № 
BG06RDNP001-19.300-0001-

C01/ 26.04.2021 г. 

52 18.05.2021 г. УО на ПРСР 2014-2020 г. Заявление за едностранна 
промяна в ОС и УС на МИГ 

53 27.05.2021 г. УО на ПРСР 2014-2020 г. Заявление за промени в 
СВОМР на МИГ 

58 06.07.2021 г. Лидия Григорова, ДФЗ 

Отгововр на установена 
неяснота при обработка на 

процедура № 
BG06RDNP001-19.385-S1 

59 07.07.2021 г. ОД Разград на ДФЗ  Застраховка активи  

61 04.08.2021 г. МЗХГ и копие до ДФЗ 

Уведомяване за предстоящи 
информационни срещи и 

обучения за бенефициенти 
през м. август 2021 г. на 

територията на МИГа 

66 27.08.2021 г. 

Държавен фонд 
"Земеделие"   Дирекция 
"ОППМРСР"         Отдел 

"ОППП" 

Допълнение към Заявка за 
плащане № 

17/19/4/0/00016/3/13 за 
периода 01.01-30.06.2021 г. 

67 27.08.2021 г. Ралица Василева, МЗХГ 
Таблица изложители на 

МИГ за международната 
конференция в Бургас 

68 01.09.2021 г. МЗХГ и копие до ДФЗ 

Уведомяване за предстоящи  
обучения и конференция за 

бенефициенти през м. 
септември 2021 г. на 

територията на МИГа 

70 07.09.2021 г. МЗХГ и копие до ДФЗ 

Допълнителна информация  
за предстоящи  обучения и 

конференция за 
бенефициенти през м. 
септември 2021 г. на 

територията на МИГа 

72 14.09.2021 г. 

Директор на Дирекция 
"РСР", МЗХГ и копие до 

Държавен Фонд 
"Земеделие" 

Оттегляне на проектно 
предложение № 

BG06RDNP001-19.047-0003 
на "Динамо 2013" ЕООД 
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73 28.09.2021 г. МЗХГ 

Заявление за одобрение на 
планирани дейности и 
разходи за 2022 г. по 

подмярка 19.4 /БЮДЖЕТ 
2022 г./ 

74 22.10.2021 г. 
Директор на Дирекция 

"РСР", МЗХГ и копие до 
ОД на ДФЗ - Монтана 

Оттегляне на проектно 
предложение № 

BG06RDNP001-19.067-0007 
на ЕТ "Технокар-Едис 

Юзджанов" 
75 22.10.2021 г. Иван Симов, МЗХГ Анкети 

79 21.12.2021 г. ОД Разград на ДФЗ  Застраховка активи, Каско и 
застраховка лек автомобил 
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Дата: 25.01.2022 г. 
 
Халиме Добруджан 
Председател на УС на МИГ Завет - Кубрат/ 
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Приложения: 
 
Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 
 

Индикатор 

Цел за 
периода 2014 
– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно заявления 
за подпомагане, одобрени от 
МИГ за периода на доклада 

Планирани съгласно 
заявления за 

подпомагане, одобрени 
от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 
на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 
от подписване на 

СВОМР (за изплатени 
проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 
подпомагане на проектите, финансирани от: 51 0 0 17 3 0 0 0 0 

ЕЗФРСР  51 0 0 17 3 0 0 0 0 
(излишните редове да се изтрият) 
 
1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 
2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се 
включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се 
данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде 
отчетено; 
3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното 
място се отчита като 0,5 бр. 

 
Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.  
 

Индикатор Брой съгласно 
СВОМР 

Планиран брой съгласно 
заявления за 

подпомагане, одобрени от 
МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 
съгласно заявления за 
подпомагане, одобрени 
от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 
изплатени проекти за 
периода на доклада 

Брой съгласно 
изплатени проекти 

за периода от 
подписване на 

СВОМР 
1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 
услуги/инфраструктура;   0 0 0 0 

Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, 
различни от тези, свързани с ИТ. 15000 0 18414 1012 4841 

 
Забележка: В Стратегията за СВОМР на МИГ Завет - Кубрат отнасящият се индикатор е "Население на територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги" с общ брой 15 000. 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 
 

МЕРКИ ПО 
ФОНДОВЕ 

Цел за 
периода 
2014 – 
2020  

(брой) 

Брой 
регистрирани 
заявления от 
кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 
заявления от МИГ 

Брой внесени 
заявления от 

МИГ за 
одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 
заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 
договори с 
кандидати 

Процент 
на 

одобрение 
колона 12 
разделена 
на колона 

2 

Брой договори с 
изплатена 
субсидия  

Процент на 
изплащане  
колона 15 
разделена 
на колона 

2 
за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. на 
спораз. за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

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

                              

4.1 Инвестиции в 
земеделски 
стопанства 

21 0 23 0 4 0 4 2 3 1 2 9,52% 0 0 0,00% 

4.2 Инвестиции в 
преработка/ 
маркетинг на 
селскостопански 
продукти 

5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

6.4 Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 
дейности 

12 0 8 0 3 0 3 1 2 0 1 8,33% 0 0 0,00% 

7.2 Инвестиции в 
създаването, 
подобряването 
или разширяване-
то на всички 
видове малка по 
мащаби 
инфраструктура 

9 0 18 0 10 0 10 2 10 2 10 111,11% 5 5 55,56% 

7.5 Инвестиции за 
публично 
ползване в 
инфраструктура 
за отдих, 

3 0 2 0 2 0 2 1 2 1 2 66,67% 2 2 66,67% 
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туристическа 
инфраструктура 
8.6 Инвестиции в 
технологии за 
лесовъдство и в 
преработката, 
мобилизирането и 
търговията на 
горски продукти 

2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 50,00% 0 0 0,00% 

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 

10 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 10,00% 1 1 10,00% 

Общо: 62 0 57 0 21 0 21 6 19 4 17   8 8   
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 
 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 
размер на 

разходите по 
заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена 
субсидия по 
заявления, 
подадени в 

МИГ 

Интензитет 
на заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 
размер на 

разходите по 
проект от 

МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

към 
УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 

към 
УО/ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

от 
УО/ДФЗ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 

от 
УО/ДФЗ 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 
- 2020 г. (ЕЗФРСР)                     

4.1 Инвестиции в земеделски 
стопанства 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 357580,68 229551,89 0,00 

4.2 Инвестиции в преработка/ 
маркетинг на селскостопански 
продукти 

0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4 Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 29260,00 21945,00 0,00 

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

0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 336971,59 330047,62 72710,71 

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

0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 174913,88 174913,88 87456,94 

8.6 Инвестиции в технологии за 
лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на 
горски продукти 

0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 202000,00 68074,00 0,00 

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 

0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20055,00 

Общо: 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 1100726,15 824532,39 180222,65 

Забележка:           
Стойностите в колони 9, 10  и 11 отразяват стойностите на одобрени и/или анексирани през 2021 г. от ДФЗ размери на проекти, заявени от МИГ през 2018, 
2019 и 2020 г. както следва: 
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кол. 9 : Общата стойност в размер на 1100726,15 лв. се формира по следния начин:      
417245,88 лв. за проекти, одобрени от МИГ през 2018 г.        
426757,60 лв. за проекти, одобрени от МИГ през 2019 г.        
256722,67 лв. за проекти, одобрени от МИГ през 2020 г.         
           
кол. 10 : Общата стойност в размер на 824532,39 лв. се формира по следния начин:      
310430,09 лв. за проекти, одобрени от МИГ през 2018 г.        
278592,63 лв. за проекти, одобрени от МИГ през 2019 г.        
235509,67 лв. за проекти, одобрени от МИГ през 2020 г.        
           
кол. 11: Общата стойност в размер на 180222,65 лв. се формира по следния начин:      
32644,32 лв. за проекти, одобрени от МИГ през 2018 г.        
103466,79 лв. за проекти, одобрени от МИГ през 2019 г.        
44111,54 лв. за проекти, одобрени от МИГ през 2020 г.         
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 
 

МЕРКИ ПО 
ФОНДОВЕ 

Одобрен 
бюджет на 
субсидията 

за целия 
период 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 

по 
заявления, 
подадени 

в МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
субсидията 

по 
заявления, 
подадени в 

МИГ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 
от МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

към 
УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 
към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

от 
УО/ДФЗ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 

от 
УО/ДФЗ 

Сключени 
договори 

ОСТАТЪК 
колона 2 

минус 
колона 11 

Процент 
на 

одобрение 
колона 11 
разделена 
на колона 

2 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Мерки, 
финансирани от 
ПРСР 2014 - 2020 
г. (ЕЗФРСР) 

                          

4.1 Инвестиции в 
земеделски 
стопанства 

1090423,00 2827205,21 1433649,35 568959,10 342852,84 568959,10 342852,84 357580,68 229551,89 134346,38 956076,62 12,32% 0,00 

4.2 Инвестиции в 
преработка/ 
маркетинг на 
селскостопански 
продукти 

249364,50 678844,70 249338,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249364,50 0,00% 0,00 

6.4 Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 
дейности 

836104,50 1177616,99 810707,93 407749,43 305812,07 407749,43 305812,07 149305,60 111979,20 90034,20 746070,30 10,77% 0,00 

7.2 Инвестиции в 
създаването, 
подобряването или 
разширява-нето на 
всички видове 
малка по мащаби 
инфраструктура 

1250266,00 730072,54 730072,54 518458,79 518458,79 518458,79 518458,79 468228,37 459938,10 459938,10 790327,90 36,79% 105648,95 

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

174993,00 174992,55 174992,55 174992,55 174992,55 174992,55 174992,55 174913,88 174913,88 174913,88 79,12 99,95% 87456,94 

8.6 Инвестиции в 
технологии за 
лесовъдство и в 
преработката, 

68369,00 202873,12 68368,24 202873,12 68368,24 202873,12 68368,24 202000,00 68074,00 68074,00 295,00 99,57% 0,00 
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мобилизирането и 
търговията на 
горски продукти 
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 

63180,00 63179,50 63179,50 63179,50 63179,50 63179,50 63179,50 45270,00 40110,00 40110,00 23070,00 63,49% 40110,00 

Общо: 3732700,00 5854784,61 3530308,26 1936212,49 1473663,99 1936212,49 1473663,99 1397298,53 1084567,07 967416,56 2765283,44   233215,89 
 

Забележка:              

1. Към 31.12.2021 г. по м.4.1. има 7 броя одобрени проекти от МИГ със статут "резерва" с обща стойност на проектите в размер на 1006841,90 лв. и заявена БФП 
в размер на 507041,83 лв., които не са отразени в таблицата. 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 
периода 
2014 – 
2020  

(брой) 

Брой 
регистрирани 

проекти от 
кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 
заявления от МИГ 

Брой внесени 
заявления от 

МИГ за 
одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 
заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 
договори с 
кандидати 

Процент 
на 

одобрение 
колона 12 
разделена 
на колона 

2 

Брой договори с 
изплатена 
субсидия  

Процент на 
изплащане 
колона 15 
разделена 
на колона 

2 
за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Приоритет   1 
Развитие и 
укрепване на 
местни 
традиционни и 
нови 
икономически 
дейности, 
производства и 
услуги  

40 0 36 0 8 0 8 3 6 1 4 10% 0 0 0% 

Приоритет 2 
Повишаване 
качеството на 
живот на 
територията, 
развитие и 
активизиране на 
местните човешки, 
природни, 
материални и 
културни ресурси  

22 0 21 0 13 0 13 3 13 3 13 59% 8 8 36% 

Приоритет 3 
Повишаване 
капацитета на 
човешките ресурси 
за генериране и 
управление на 
проекти, 
допринасящи за 
устойчиво 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   
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развитие на 
територията 
Общо: 62 0 57 0 21 0 21 6 19 4 17   8 8   

 
 
Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 
размер на 

разходите по 
заявления, 
подадени в 

МИГ 

Заявена 
субсидия по 
проекти към 

МИГ 

Интензитет на 
заявената 

помощ 

Одобрен общ 
размер на 

разходите по 
проект от 

МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 
размер на 
разходите 
по проект 

към 
УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 

към 
УО/ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

от 
УО/ДФЗ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Приоритет   1 Развитие и 
укрепване на местни 
традиционни и нови 
икономически дейности, 
производства и услуги  

0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 588840,68 319570,89 0,00 

Приоритет 2 Повишаване 
качеството на живот на 
територията, развитие и 
активизиране на местните 
човешки, природни, 
материални и културни 
ресурси  

0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 511885,47 504961,50 180222,65 

Приоритет 3 Повишаване 
капацитета на човешките 
ресурси за генериране и 
управление на проекти, 
допринасящи за устойчиво 
развитие на територията 

                    

Общо: 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 1100726,15 824532,39 180222,65 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 
бюджет на 
субсидията 

за целия 
период 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 

по 
заявления, 
подадени 

в МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
субсидията 

по 
заявления, 
подадени в 

МИГ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 
от МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

към 
УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 

към 
УО/ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

от 
УО/ДФЗ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 

от 
УО/ДФЗ 

Сключени 
договори 

ОСТАТЪК 
колона 2 

минус 
колона 11 

Процент 
на 

одобрение 
колона 11 
разделена 
на колона 

2 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Приоритет   1 
Развитие и 
укрепване на 
местни 
традиционни и нови 
икономически 
дейности, 
производства и 
услуги  

2244261,00 4886540,02 2562063,67 1179581,65 717033,15 1179581,65 717033,15 708886,28 409606,09 292454,58 1951806,42 13% 0,00 

Приоритет 2 
Повишаване 
качеството на 
живот на 
територията, 
развитие и 
активизиране на 
местните човешки, 
природни, 
материални и 
културни ресурси  

1488439,00 968244,59 968244,59 756630,84 756630,84 756630,84 756630,84 688412,25 674961,98 674961,98 813477,02 45% 233215,89 

Приоритет 3 
Повишаване 
капацитета на 
човешките ресурси 
за генериране и 
управление на 
проекти, 
допринасящи за 
устойчиво развитие 
на територията 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 

Общо: 3732700,00 5854784,61 3530308,26 1936212,49 1473663,99 1936212,49 1473663,99 1397298,53 1084568,07 967416,56 2765283,44   233215,89 
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 
 2. Таблицата се попълва за годината на доклада 
 

Приоритети на съюза за развитие 
на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 
степен допринасят проектите 

Брой одобрени 
заявления от 

МИГ 

Брой 
одобрени 

заявления от 
ДФЗ 

Брой 
изплатени 

заявления от 
ДФЗ в лв. 

Субсидия по 
проектите, 

одобрени от 
МИГ в лв. 

Субсидия по 
проектите, 

одобрени от ДФЗ 
в лв. 

Изплатена 
субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Стимулиране на трансфера на знания 
и иновациите в областта на селското 
и горското стопанство и селските 
райони с акцент върху следните 
области: 

1А Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 
развитието на базата от знания в селските райони;             

1B 

Укрепване на връзките между селското 
стопанство, производството на храни, горското 
стопанство и научноизследователската дейност и 
иновациите, включително с цел подобряване на 
екологичното управление и екологичните 
показатели; 

            

1C 
Поощряване на ученето през целия живот и 
професионалното обучение в секторите на 
селското и горското стопанство; 

            

Повишаване на жизнеспособността 
на земеделските стопанства и 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност във 
всички региони и насърчаване на 
новаторските технологии в селското 
стопанство и устойчивото 
управление на горите, с акцент върху 
следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 
всички земеделски стопанства и улесняване на 
преструктурирането и модернизирането на 
стопанствата, особено с оглед на увеличаването на 
пазарното участие и ориентация и на 
разнообразяването в селското стопанство; 

  2     229551,89 0,00 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 
с подходяща квалификация в селскостопанския 
сектор, и по-специално приемствеността между 
поколенията; 

            

насърчаване на организацията на 
хранителната верига, включително 
преработката и предлагането на 
пазара на селскостопански 
продукти,на хуманното отношение 
към животните и управлението на 
риска в селското стопанство с акцент 
върху следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 
първичните производители чрез по-доброто им 
интегриране в селскостопанската и хранителната 
верига посредством схеми за качество, които да 
добавят стойност към селскостопанските 
продукти, популяризиране на местните пазари и 
къси вериги на доставки, групи на 
производителите и организации и междубраншови 
организации; 

            

3B Подпомагане на превенцията и управлението на 
риска на стопанствата;             
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Възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, свързани 
със селското и горското стопанство, с 
акцент върху следните области: 4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в зони 
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 
специфични ограничения и земеделие с висока 
природна стойност, както и на състоянието на 
европейските ландшафти; 

            

4B 
Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 
пестицидите; 

            

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им;             

Насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите и 
подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на 
храните и горското стопанство, с 
акцент върху следните области: 

5A Повишаване на ефективността при потреблението 
на вода в селското стопанство;              

5B 
Повишаване на ефективността при потреблението 
на енергия в селското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост;  

            

5C 

Улесняване на доставките и използването на 
възобновяеми източници на енергия, на странични 
продукти, отпадъци и остатъци, и други 
нехранителни суровини за целите на 
биоикономиката; 

            

5D Намаляване на емисиите на парникови газове и 
амоняк от селското стопанство;             

5E 
Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 
въглерода в сектора на селското и горското 
стопанство; 

            

Насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото 
развитие в селските райони, с акцент 
върху следните области: 

6A 
Улесняване на разнообразяването, създаването и 
развитието на малки предприятия, както и 
разкриването на работни места; 

            

6B Стимулиране на местното развитие в селските 
райони;    3     339933,79 0,00 

6C 
Подобряване на достъпа до информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ), използването 
и качеството им в селските райони; 

            

 FA Друга област    1 8,00   255046,71 180222,65 
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 
Таблицата се попълва за годината на доклада 
 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  
Площ/ 

Размер за 
проекти, 
одобрени 
от ДФЗ за 

периода на 
доклада 

Брой/  
Площ/ 

Размер за 
проекти, 

изплатени 
от ДФЗ за 

периода на 
доклада 

1 2 3 4 5 6 7  
За мярката за 
сътрудничество (член 
35 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, където е 
приложимо 

P1 
Стимулиране на трансфера на знания и 
иновациите в областта на селското и горското 
стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското стопанство, 
производството на храни, горското стопанство и 
научноизследователската дейност и иновациите, 
включително с цел подобряване на екологичното 
управление и екологичните показатели  

Проекти за сътрудничество по 
мярката за сътрудничество (член 
35 от Регламент (ЕС) № 
1305/2013 

    

За мярка 1.1 и др. 
подобни, включени в 
стратегията за ВОМР 

P1 
Стимулиране на трансфера на знания и 
иновациите в областта на селското и горското 
стопанство и селските райони 

1C 
Поощряване на ученето през целия живот и 
професионалното обучение в секторите на 
селското и горското стопанство 

Брой на участниците в обучения     

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 
8.1 до 8.4, 17.1 и др. 
подобни на тях, 
включени в 
стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 
стопанствата и конкурентоспособността на 
всички видове земеделие във всички региони; 
насърчаване на новаторски селскостопански 
технологии и устойчивото управление на 
горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 
всички земеделски стопанства и улесняване на 
преструктурирането и модернизирането на 
стопанствата, особено с оглед на увеличаването на 
пазарното участие и ориентация и на 
разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 

2 0 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 
стопанствата и конкурентоспособността на 
всички видове земеделие във всички региони; 
насърчаване на новаторски селскостопански 
технологии и устойчивото управление на 
горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 
с подходяща квалификация в селскостопанския 
сектор, и по-специално приемствеността между 
поколенията 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 

0 0 

P3 

Насърчаване на добро организиране на 
хранителната верига, в т.ч. преработката и 
търговията със селскостопански продукти, 
хуманното отношение към животните и 
управлението на риска в селското стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 
първичните производители чрез по-доброто им 
интегриране в селскостопанската и хранителната 
верига посредством схеми за качество, които да 
добавят стойност към селскостопанските продукти, 
популяризиране на местните пазари и къси вериги 
на доставки, групи на производителите и 
организации и междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 

0 0 
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P3 

Насърчаване на добро организиране на 
хранителната верига, в т.ч. преработката и 
търговията със селскостопански продукти, 
хуманното отношение към животните и 
управлението на риска в селското стопанство 

3B Подпомагане на превенцията и управлението на 
риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 
15.1 и др. подобни на 
тях, включени в 
стратегията за ВОМР 

P4 
Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в зони 
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 
специфични ограничения и земеделие с висока 
природна стойност, както и на състоянието на 
европейските ландшафти (За земеделие и 
развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в зони по 
„Натура 2000“ и в зони с природни или други 
специфични ограничения и земеделие с висока 
природна стойност, както и на състоянието на 
европейските ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P4 
Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 
пестицидите (За земеделие и развитие на 
селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 
пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P4 
Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им  (За земеделие и 
развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им (За горско 
стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на изменението 
на климата икономика в селското стопанство, 
сектора на храните и горското стопанство 

5A Повишаване на ефективността при потреблението 
на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната площ (ха)  
(Отнася се за площта, 
обхваната от инвестиции за 
напояване) 

0 0 

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 
до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 
инвестиционни мерки, 
включени в 
стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на изменението 
на климата икономика в селското стопанство, 
сектора на храните и горското стопанство 

5B 
Повишаване на ефективността при потреблението 
на енергия в селското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост  

Общ размер на инвестициите 
(Сума от всички допустими 
инвестиционни разходи - 
публични и частни) 

594980,50 180222,65 
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P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на изменението 
на климата икономика в селското стопанство, 
сектора на храните и горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 
възобновяеми източници на енергия, на странични 
продукти, отпадъци и остатъци, и други 
нехранителни суровини за целите на 
биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 
(Сума от всички допустими 
инвестиционни разходи - 
публични и частни) 

  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 
15.1 и др. подобни на 
тях, включени в 
стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на изменението 
на климата икономика в селското стопанство, 
сектора на храните и горското стопанство 

5D Намаляване на емисиите на парникови газове и 
амоняк от селското стопанство Обща площ (ха)   

За мярка 4 и др. 
подобни, включени в 
стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на изменението 
на климата икономика в селското стопанство, 
сектора на храните и горското стопанство 

5D Намаляване на емисиите на парникови газове и 
амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 
животински единици (ЖЕ) 0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 
15.1 и др. подобни на 
тях, включени в 
стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на изменението 
на климата икономика в селското стопанство, 
сектора на храните и горското стопанство 

5E 
Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 
въглерода в сектора на селското и горското 
стопанство  

Обща площ (ха)   
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 
 

ТИПОВЕ 
КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 
периода 
2014 – 
2020  

(брой) 

Брой регистрирани 
заявления от 
кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 
заявления от 

МИГ 

Брой внесени 
заявления от 

МИГ за 
одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 
заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 
договори с 
кандидати 

Процент 
на 

одобрение 
колона 12 
разделена 
на колона 

2 

Брой договори с 
изплатена 
субсидия  

Процент на 
изплащане 
колона 15 
разделена 
на колона 

2 
за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

от ЕЗФРСР                               
ПУБЛИЧНИ 22 0 21 0 13 0 13 3 13 3 13 59% 8 8 36% 
МИГ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   
Публичен орган/ 
община   0 21 0 13 0 13 3 13 3 13   8 8   

НПО   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
други   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЧАСТНИ 40 0 36 0 8 0 8 3 6 1 4 10% 0 0 0% 
Малко или средно 
предприятие   0 5 0 1 0 1 0 1 0 1   0 0   

Микропредприятие 
(Моля, отбележете 
и юридическата 
форма)- ЕООД 

  0 12 0 3 0 3 1 2 0 1   0 0   

Физическо лице   0 18 0 4 0 4 2 3 1 2   0 0   
ЕТ   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   
Лице, регистрирано 
по ТЗ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   

Друго (ако е 
приложимо)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   

Общо от ЕЗФРСР: 62 0 57 0 21 0 21 6 19 4 17 27% 8 8 13% 
 
Забележка: 
1. Към 31.12.2021 г. по м.4.1 има 7 броя проекти, одобрени от МИГ и внесени в ДФЗ за одобрение със статут "резерва". Същите не са отразени в таблицата. 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 
 

ТИПОВЕ 
КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 
бюджет на 
субсидията 

за целия 
период 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 

по 
заявления 
подадени 

в МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 

по 
заявления, 
подадени 

в МИГ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 
от МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

към 
УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 

към 
УО/ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

от 
УО/ДФЗ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 

от 
УО/ДФЗ 

Сключени 
договори 

ОСТАТЪК 
колона 2 

минус 
колона 11 

Процент 
на 

одобрение 
колона 11 
разделена 
на колона 

2 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
от ЕЗФРСР                           
ПУБЛИЧНИ 1488439,00 968244,59 968244,59 756630,84 756630,84 756630,84 756630,84 688412,25 674961,98 674961,98 813477,02 45% 233215,89 
МИГ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
Публичен орган/ 
община   968244,59 968244,59 756630,84 756630,84 756630,84 756630,84 688412,25 674961,98 674961,98 0,00   233215,89 

НПО   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
други   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
ЧАСТНИ 2244261,00 4886630,02 2562063,67 1179581,65 717033,15 1179581,65 717033,15 708886,28 409605,09 292454,58 1951806,42 13% 0,00 
Малко или средно 
предприятие   1187393,62 533121,11 202873,12 68368,24 202873,12 68368,24 202000,00 68074,00 68074,00 0,00   0,00 

Микропредприятие 
(Моля, 
отбележете и 
юридическата 
форма) ЕООД 

  1320216,99 882007,93 407749,43 305812,07 407749,43 305812,07 149305,60 111979,20 90034,20 0,00   0,00 

Физическо лице   2379019,41 1146934,63 568959,10 342852,84 568959,10 342852,84 357580,68 229551,89 134346,38 0,00   0,00 
ЕТ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
Лице, 
регистрирано по 
ТЗ 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Друго (ако е 
приложимо)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Общо от 
ЕЗФРСР: 3732700,00 5854874,61 3530308,26 1936212,49 1473663,99 1936212,49 1473663,99 1397298,53 1084567,07 967416,56 2765283,44 26% 233215,89 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 
 

МЕРКИ ПО 
ФОНДОВЕ 

Име на 
кандида

та/ 
получат

еля 

Име на проекта 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 

по 
заявлени

я 
подадени 

в МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
субсидият

а по 
заявления
, подадени 

в МИГ 

% на 
заяве
ната 
помо

щ 

Одобрен 
общ 

размер 
на 

разходит
е по 

проект 
от МИГ 

Субсидия 
по 

проектите
, одобрени 

от МИГ 

Отхвърле
но/ 

оттеглено/ 
анулиран

о 
заявление 

Мотив 
за 

отхвъ
рляне 

Заявен 
общ 

размер 
на 

разход
ите по 
проект 

към 
УО/Д

ФЗ 

Заявена 
субсид
ия към 

УО/ 
ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер 
на 

разходи
те по 

проект 
от УО/ 
ДФЗ 

Одобре-
на 

субсиди
я от 

УО/ДФ
З 

Изпла-
тена 

субсид
ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Мерки, финансирани 
от ПРСР 2014 - 2020 
г. (ЕЗФРСР) 

                            

4.1 Инвестиции в 
земеделски 
стопанства 

                      357580,68 229551,89 0,00 

4.1 Инвестиции в 
земеделски 
стопанства -19.047- S1 

ЗС Силвия 
Христова 
Петрова 

Модернизация на 
земеделското стопанство 
на ЗС Силвия Христова 
Петрова (19.047-0009) 

                  70 710,00 49 497,00 0,00 

4.1 Инвестиции в 
земеделски 
стопанства -19.047- S1 

ЗП Нихат 
Ахмед 
Расим 

Подобряване на 
зеленчукопроизводствот
о чрез закупуване на 
нови активи на 
територията на община 
Завет, област Разград 

          Анулиран 
договор *        0,00 0,00   

4.1 Инвестиции в 
земеделски 
стопанства -19.047- S1 

ЗС Боньо 
Симеонов 
Стоянов 

Закупуване на 
специализирана техника 
за овощни градини - 
биологично 
производство 

          
оттеглен от 
кандидата 

през 2021 г. 
            

4.1 Инвестиции в 
земеделски 
стопанства -19.047- S1 

Динамо-
2013 ЕООД  

Частично поетапно 
изграждане на 
свинеферма за 
отглеждане на 20 свине 
майки, подрастващи и 
150 угоени свине  

          
оттеглен от 
кандидата 

през 2021 г. 
            

4.1 Инвестиции в 
земеделски 
стопанства -19.047- S1 

ЗП Наджие 
Нихат 
Ахмед 

Закупуване на 
земеделска техника и 
механизация за расте-
ниевъдно стопанство на 
територията на с. 
Брестовене и с. Острово,  
община Завет, област 
Разград 

          
оттеглен от 
кандидата 

през 2021 г. 
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4.1 Инвестиции в 
земеделски 
стопанства -19.047- S2 

ЗС Наско 
Стоянов 
Климов 

Закупуване на техника за 
подвижно пчеларство и 
за отглеждане на трайни 
насаждения 

                  149694,20 95205,51   

4.1 Инвестиции в 
земеделски 
стопанства -19.047- S1 

ЗС Адриян 
Иванов 
Дочев 

Закупуване на 
специализирана техника 
за овощни градини-  
череши и ябълки  
биологично 
производство 

                  137176,48 84849,38 0,00 

4.2 Инвестиции в 
преработка/ 
маркетинг на 
селскостопански 
продукти 

                            

6.4 Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 
дейности 

                      29260,00 21945,00 0,00 

6.4 Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 
дейности- 19.067-
S1 

Автосер-
виз 
„Спринтк
ар“ЕООД 

Безопасно движение 
по пътищата                   29260,00 21945,00   

6.4 Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 
дейности - 19.067-
S1 

Триани 
ЕООД 

Частично поетапно 
изграждане и обо-
рудване на комплекс 
за отдих и развлече-
ния за населението на 
общините Кубрат и 
Завет–Етап Изграж-
дане и оборудване на 
ресторант и външни 
площадкови мрежи 

          
оттеглен от 
кандидата 

през 2021 г. 
            

6.4 Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 
дейности - 19.067-
S1 

ET „Тех-
нокар 
Едис 
Юзжанов 

Изграждане на 
АВТОСЕРВИЗ в УПИ 
№ LXVII-2237, кв. 
117 по плана на гр. 
Кубрат, обл. Разград 

          
оттеглен от 
кандидата 

през 2021 г. 
            

7.2 Инвестиции в 
създаването, 
подобряването 
или 
разширяването на 
всички видове 

                      336971,59 330047,62 72710,71 



47 
 

малка по мащаби 
инфраструктура 
7.2 Инвестиции в 
създаването, 
подобряването или 
разширяването на 
всички видове 
малка по мащаби 
инфраструктура-
19.030-S1 

Община 
Кубрат 

Доставка и монтаж на 
столове за зрителна 
зала на НЧ „Св.Св. 
Кирил и Методий - 
1891“, гр. Кубрат, 
община Кубрат 

          -           17612,50 

7.2 Инвестиции в 
създаването, 
подобряването или 
разширяването на 
всички видове 
малка по мащаби 
инфраструктура-
19.030-S2 

Община 
Кубрат 

Обзавеждане на 
спални помещения в 
ДГ „Първи юни“ с. 
Юпер-база в с. 
Сеслав, община 
Кубрат, Обзавеждане 
на спални помещения 
и занималня в ДГ 
„Здравец“ гр. Кубрат–
база в с. Точилари, 
община Кубрат; 
Обзавеждане на 
спални помещения и 
занималня в ДГ 
„Пролет“ с.Севар, 
община Кубрат; 
Доставка на 
оборудване и 
обзавеждане на кухня 
в ДГ „Слънчо“ 
с.Бисерци, община 
Кубрат 

          -           15031,82 

 
Забележка: 
*- През 2021 г. има анулиран договор на ЗП Нихат Ахмед Расим (проект BG06RDNP001-19.047-0013, по м.4.1), съгласно Решение №  01-6500/6033 от 16.02.2021 г.  
на ДФЗ ( поради нестартиране на дейността в необходимия срок съгласно сключен административен договор). 

 
В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране. 


