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представляващ МИГ 

 

Халиме Мехмедова  Добруджан 

Председател на УС на МИГ Завет - Кубрат 

Телефон, факс, електронен адрес, 
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1. Управление на Местната инициативна група. 

Върховен колективен орган е Общо събрание. 

Съставено е от физически и юридически лица с постоянен адрес (за физическите 

лица) и със седалище и адрес на управление (за юридическите лица) на територията 

на действие на СНЦ МИГ „Завет-Кубрат”, съвпадаща с административно-

териториалните граници на общините Завет и Кубрат от област Разград.  

Членовете на Общото събрание (ОС) са представители на публичния, стопанския и 

нестопанския сектор на територията, като част от публично-частното партньорство, 

на което се основава МИГ „Завет-Кубрат”. Броят на представителите на никой от 

секторите не надвишава 49 % от общия брой на членовете. Общото събрание се 

състои от 52 члена, от които 2-ма представители на публичния сектор, 25 – на 

стопански сектор и 25 – на нестопанския сектор.  

В Общото събрание на МИГ „Завет-Кубрат” има представители на над 62 % от 

населените места на територията.  

Съотношението между трите сектора в ОС е: Публичен сектор - 3,846 %; 

Нестопански сектор – 48,077%; Стопански сектор – 48,077 % . 

Общото събрание приема всички решения, свързани с дейността на Сдружението, 

описани в Устава. Дейността на МИГ между две общи събрания се ръководи от 

Управителен съвет (УС).  

Върховен управителен орган е Управителения съвет. 

СНЦ МИГ Завет-Кубрат се управлява от 7-членен (седемчленен) УС, чиито членове 

са избрани от ОС сред членовете на Сдружението и отговарят на същите условия за 

физическите и юридическите лица, както останалите членове на ОС. В УС на МИГ 

Завет-Кубрат участват по един представител на общините Завет и Кубрат, 

определени с решения на общинските съвети, трима представители на стопанския 

сектор и двама представители на нестопанския сектор. Председателят на УС, 

избран от ОС измежду членовете му, представлява Сдружението по силата на 

Устава и съдебното решение и ръководи неговата дейност. Председател на УС е 

представителят на Община Завет в Общото събрание и в УС на Сдружението. 

 Съотношението на представителите на публичния, стопанския и нестопанския 

 сектор в Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат е: публичен сектор – 2 

представители - 28,57 %; стопански сектор – 3 представители – 42,86 %; нестопански 

сектор – 2 представители – 28,57 %. 

 

През периода са проведени 2 Общи събрания. 

 

►  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. 
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► 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. 

 

На същото събрание 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; 

- „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; 
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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 %. 

 

► 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. 

 

През отчетния период са проведени 16 бр. заседания на Управителния съвет на 

МИГ, на които са взети общо 25 решения. 

      

2. Персонал на Местната инициативна група. 

 

Екипът, отговорен за изпълнение на СВОМР на МИГ Завет-Кубрат, се състои от УС 

на МИГ и служителите на МИГ. 

Оперативната работа в МИГ Завет-Кубрат се извършва от служителите на МИГ   

(утвърдени от УС и избрани в съответствие с предварително оповестени изисквания).  

От 01.07.2018 г. съставът на служителите е непроменен: 

1. Галя Маринова Драганова – изпълнителен директор 

2. Гюлджан Махмуд Касим – експерт по прилагане на СВОМР 

3. Селвихан Гюнер Яваш – административен сътрудник 

 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 

 Сключени договори за изпълнение на дейности по мярка 19.4: 

 

- Договор за услуга  - Поддръжка сайт с „ОТДО“ ЕООД; 

- Договор за доставка на канцеларски материали, офис консумативи, санитарно-

хигиенни материали и дезинфектанти с ЕТ “Слави 99 – Станислав Стоянов“; 

- Договор за услуга  – Приемане, пре-насяне и доставяне на препоръчани и 

непрепоръчани кореспондентски пратки, пощенски услуги“ с „Български 

пощи“ ЕАД; 

- Договор за услуга  Обслужване на служителите  съгласно чл. 25 от ЗЗБУТ“- 

трудова медицина с „Служба по трудова медицина – Вита“ ООД; 

- „Проучване и анализ на местната идентичност като основа за създаване на 

добавена стойност за  територията на МИГ Завет - Кубрат“ с ЕТ 

„Региоконсулт -Георги Митев“; 

- Договор за услуга  - Популяризиране, информиране и публичност на СВОМР 

с „БОЗОКЛАР“ ЕООД; 

- Изработка на видеофилм за дейността на МИГ Завет – Кубрат с минимална 

продължителност 10 минути с „БОЗОКЛАР“ ЕООД; 
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- Договор за услуга - Създаване и реализиране на излъчвания  на покани за 

организирани събития и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ 

Завет – Кубрат с „Дарик Радио“ АД; 

- Договор за доставка на офис техника и офис оборудване с „Офис 

консумативи“ ООД. 

- Договор за услуга: Информационни дейности и обучения - „Даскалова 

Консултинг 7193“ ЕООД ; 

- „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“ с ЕТ „Региоконсулт -

Георги Митев“; 

 

 Закупени са: мултимедиен проектор и екран за нуждите на офиса на МИГ 

при осъществяване на обучения, информационни срещи, конференции и др. 

събития; 

 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 – 



6 

 

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“. 

 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: 

- 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.)  

 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; 
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- 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 

 През периода: 

- с решение на ДФЗ бе прекратено изпълнението на един договор по мярка 

4.1;  

- Четирима бенефициенти оттеглиха преди подписване на договор своите 

проекти – двама по мярка 4.1 и двама по мярка 6.4 (общо 4 проекта). 

 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); 

 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; 

 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. 

 Изготвен е индикативен график за прием на проектни предложения през 

2022 г.; 

 МИГ Завет – Кубрат изготви документи по заявки за Междинно плащане за 

периода до края на месец септември, 2021 г. Същите бяха внесени  в 

изискуем срок в РА на ДФЗ.  

 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. 
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 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. 

 

3.2  Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 

 

3.2.1  За популяризиране, информиране и публичност: 
 

         а)  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 - бенефициенти; индикативни програми; актуални процедури (отворени 

покани) за набиране на предложения (насоки за кандидатстване, формуляри за 

кандидатстване, информационни кампании, консултации и обучения на 

бенефициенти); приключили процедури; кандидатстване и договаряне (подадени 

проекти, оценени проекти, финансирани проекти, одобрени нефинансирани проекти); 

изпълнение на договори по одобрени и финансирани проекти по Стратегията за 

водено от общностите  местно развитие ( указания за изпълнение на договори; 

документи, свързани с изпълнението на договорите, насоки за информация и 

публичност, контрол, сигнали за нередности); добри практики; документи; галерия; 

полезни връзки. 

Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна  и удобна  

навигация  и бързо обновяване на съдържанието. 

 

       б)   Публикации в електронни издания във връзка с популяризиране дейността на 

МИГ Завет - Кубрат:  

 www.eufunds.bg/bg/node/6127 и   www.eufunds.bg/bg/node/6310  публикации в 

Единния информационен портал на Еврофондовете (04.01.2021 г.); 

www.eufunds.bg/bg/node/6658  и  www.eufunds.bg/bg/node/6533  публикаци в Единния 

информационен портал на Еврофондовете за  удължаване срока на кандидатстване по 

процедура BG06RDNP001-19.385 (втори прием) МИГ Завет-Кубрат подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от СВОМР 

(01.02.2021 г.); 

www.eufunds.bg/bg/node/7076  публикация в Единния информационен портал на 

Еврофондовете за подписан договор по подмярка 7.5 от СВОМР на МИГ Завет-

Кубрат (16.04.2021 г.); 

www.eufunds.bg/bg/node/7259 публикация в Единния портал на Еврофондовете за 

подписан пореден договор по процедура BG06RDNP001-19.300 МИГ Завет – Кубрат 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от СВОМР, финансирана от ПРСР 2014-

2020 г. (27.04.2021 г.); 

 www.eufunds.bg/bg/node/7311  публикация в Единния портал на Еврофондовете за 

удължения прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти” от Стратегията Ви за Водено от общностите местно 

развитие, финансирана от ПРСР 2014-2020 г.  (12.05.2021 г.); 

 

https://www.eufunds.bg/bg/node/6127
https://www.eufunds.bg/bg/node/6310
https://https/www.eufunds.bg/bg/node/6658
https://https/www.eufunds.bg/bg/node/6533
https://www.eufunds.bg/bg/node/7076
https://www.eufunds.bg/bg/node/7259
https://www.eufunds.bg/bg/node/7311
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www.eufunds.bg/bg/node/7703  публикация в Единния портал на Еврофондовете, 

свързана с изпълнения проект „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през 

времето”. (14.06.2021 г.). 

www.eufunds.bg/bg/node/8205  

www.eufunds.bg/bg/node/8108   

www.eufunds.bg/bg/node/8106  

www.eufunds.bg/bg/node/8273 

www.eufunds.bg/bg/node/8314 

www.eufunds.bg/bg/node/8335 

www.eufunds.bg/bg/node/8383 

www.eufunds.bg/bg/node/8452 

www.eufunds.bg/bg/node/8548 

www.eufunds.bg/bg/node/8665 

       в)   Публикации в печатни издания във връзка с популяризиране дейността 

на МИГ Завет - Кубрат: 

В местен регионален вестник „Екип 7“ са публикувани следните публикации: 

 

  - Публикация в Брой 29/ 4621 от 12.03.2021 г. „Успешно приключи изпълнението на 

два проекта към стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат“; 

- Публикация в Брой 38/ 4630 от 02.04.2021 г. „МИГ Завет – Кубрат сключи пореден 

договор от стратегията за ВОМР“; 

- Публикация в Брой 49 /4641 от 28.04.2021 г. „Община Завет сключи четвърти 

административен договор за изпълнение на проект към стратегията за ВОМР на МИГ 

Завет - Кубрат“; 

- Публикация в Брой 66/ 4658 от 14.06.2021 г. „Приключи изпълнението на трети 

пореден проект към стратегията на ВОМР на МИГ Завет – Кубрат“; 

- Публикация в Брой 76/4668 от 07.07.2021 г. „Работна среща за обмяна на опит 

между екипите на МИГ Завет – Кубрат и МИГ Айтос“; 

 
- Публикация в Брой 91/4683 от 11.08.2021 г. „МИГ Завет – Кубрат сключи пореден 

договор по м. 7.2 за финансиране на проект към стратегията за ВОМР с Община 

Завет“; 

 
- Публикация в Брой 97/4689 от 25.08.2021 г. „МИГ Завет – Кубрат проведе 

информационни срещи на територията на общините Завет и Кубрат“; 

 
- Публикация в Брой 100/4692 от 01.09.2021 г. „МИГ Завет – Кубрат проведе 

обучения за бенефициенти с одобрени проекти“; 

 
- Публикация в Брой 104/4696 от 13.09.2021 г. „МИГ Завет – Кубрат получава 

допълнително финансиране за подпомагане на местните бенефициенти“; 

 
- Публикация в Брой 108/4700 от 24.09.2021 г. „Местна инициативна група Завет – 

Кубрат отчете резултатите от напредъка по изпълнението на стратегията за водено от 

общностите местно развитие“; 

http://www.eufunds.bg/bg/node/7703
https://www.eufunds.bg/bg/node/8205
https://www.eufunds.bg/bg/node/8108
https://www.eufunds.bg/bg/node/8106
http://www.eufunds.bg/bg/node/8273
http://www.eufunds.bg/bg/node/8314
http://www.eufunds.bg/bg/node/8335
http://www.eufunds.bg/bg/node/8383
http://www.eufunds.bg/bg/node/8452
http://www.eufunds.bg/bg/node/8548
https://www.eufunds.bg/bg/node/8665
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- Публикация в Брой 112/ 4704 от 04.10.2021 г. „Поредни обучения за бенефициенти 

с одобрени проекти проведе МИГ Завет - Кубрат“; 

 

- Публикация в Брой 118/ 4710 от 18.10.2021 г. „МИГ Завет – Кубрат сключи пореден 

административен договор с частен бенефициент по м. 4.1“; 

  

- Публикация в Брой 142/ 4734 от 13.12.2021 г. „Приключи изпълнението на проект 

„Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора – с. Тертер, Община Кубрат 

с финансиране от МИГ Завет - Кубрат“; 

  

- Публикация в Брой 144/ 4736 от 17.12.2021 г. „Приключи изпълнението на проект 

„Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, 

Община Кубрат“ с финансиране от МИГ Завет – Кубрат““; 

  

- Публикация в Брой 145/ 4737 от 20.12.2021 г. „Пореден приключен проект с 

финансиране от МИГ Завет – Кубрат“. 

         в) 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, както 

следва: 

- Интервю с Галя Драганова, Изпълнителен директор на МИГ Завет – Кубрат, 

излъчено на 18.08.2021 г. – 1 брой; 

-  Интервю с Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат, излъчено на 14.09.2021 г.– 1 

брой; 

- Интервю с Гюлджан Касим, Експерт по прилагане на СВОМР на МИГ Завет – 

Кубрат, излъчено на 27.09.2021 г.– 1 брой; 

 

-Интервю с Назен Кула, експерт в Община Завет, излъчена на 28.09.2021 г. - 1 брой; 

 

-Интервю с Галя Драганова, Изпълнителен директор на МИГ Завет – Кубрат, 

излъчено на 29.09.2021 г. – 1 брой. 

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. 

3.2.2  Изработване на рекламни материали и други, свързани с популяризиране 

на дейността на МИГ 
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 100 броя луксозен тефтер (формат А5, с твърда корица, с 

минимум 80 страници); 

 100 броя химикал от метал (мастило-синьо, с пълноцветен 

печат); 

 100 броя запалка (пластмасова, с пълноцветен печат); 

 100 броя фирмена папка (картон, формат А4 с обемен джоб, 

пълноцветен печат); 

 200 броя подаръчна торбичка (хартиена, с памучен шнур, с 

размери минимум 265/175/65, пълноцветен печат); 

 100 броя шапка (текстилна, тип бейзболна с пълноцветен 

печат); 

 100 броя чанта за документи (с размери минимум 14 инча, от 

полиестер, с дълга и къса дръжка); 

 100 броя раница (от полиестер, с размер мин. 280х350х100 мм, с 

едно отделение, външен малък джоб, подсилени гръб и дръжки). 

100 броя луксозен тефтер (формат А5, с твърда корица, с 

минимум 80 страници); 

 500 броя брошури; 

 100 броя годишен календар; 

 200 броя джобно календарче; 

 50 броя Наръчник на бенефициента при изпълнение и отчитане 

на одобрен проект към СВОМР на МИГ Завет – Кубрат; 

 500 броя CD с обложка, съдържащ видеофилм, популяризиращ 

дейността на МИГ Завет – Кубрат, СВОМР и територията. 

3.2.3    Изготвяне на филм за дейността на МИГ 

Изготвен е филм за дейността на МИГ Завет-Кубрат с продължителност 26 минути. 

3.2.4  Организиране на работни/информационни срещи (за най-малко десет 

участници)-кафе-пауза, наем на зала 

МИГ Завет – Кубрат проведе 4 броя информационни срещи с потенциални кандидати 

и бенефициенти към стратегията за Водено от общностите местно развитие.  

Информационните срещи се проведоха на 19 август - в гр. Завет и в гр. Кубрат и на 

20 август - в селата Севар и Веселец. В тях взеха участие 45 души от местната 

общност. 
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На срещите организаторите и екипа на МИГ Завет – Кубрат запознаха участниците с 

напредъка в изпълнението на СВОМР на МИГ Завет – Кубрат, с подаденото 

Заявление за промяна на Споразумението за финансиране на СВОМР (касаещо 

увеличение на общия и бюджет и други финансови параметри), както и с планирания 

прием по мерките от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат през тази и следващата година. 

Представено бе и новото Ръководство за изпълнение на договори за БФП по ПРСР 

2014-2020 г. 

МИГ Завет – Кубрат отчете извършената дейност от началото на приема на проектни 

предложения и предостави на участниците информация за предстоящи приеми. 

 

3.2.5   Организиране на еднодневни информационни конференции (за най-малко 

петдесет участници) -кафе-пауза, наем зала, техническо обезпечаване на 

събитието 

 

Информационна конференция 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 при спазване на противоепидемичните 

мерки. Участваха представители на местната общност от общините Завет и Кубрат – 

ръководители и служители в публичния сектор, представители на читалища и 

образователни заведения, както и граждани от територията на двете общини. 

Приветствие към присъстващите отправи Мирослав Йорданов, зам. кмет на община 

Кубрат. Изпълнителният директор на МИГ Завет- Кубрат представи напредъка по 

изпълнението на  Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Тя уведоми 

присъстващите, че сдружението е получило Заповед на заместник-министъра на 

МЗХГ за увеличение на бюджета на Стратегията за местно развитие с нови 913 000 

лв., от които 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с 114 000 лв. по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“. Г-жа Назен Кула 

представи подробна информация за петте проекта на община Завет по м.7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“от стратегията на МИГ Завет-Кубрат. Заместник-

кмета на Община Кубрат г-жа Женифер Пойраз запозна присъстващите с резултатите 

от три успешно приключили проекта и поясни в какъв етап на тяхното изпълнение се 

намират други пет проекта по публични мерки с бенефициент община Кубрат. 

Експертът в МИГ Завет – Кубрат Гюлджан Касим представи обобщена справка за 

изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат по отделните мерки и 

проект на Индикативен график за прием на проектни предложения през 2022 г. 

Конференцията продължи с презентация на лектора г-н Юлиян Данаилов по темата 

„Подходът ЛИДЕР/ВОМР през новия програмен период 2021-2027 г.“, след което 

последва широка дискусия по обсъжданите теми и въпроси свързани с успешното 

кандидатстване и реализиране на проектните предложения.  

3.2.6   Провеждане на еднодневни обучения за – зала, кафе-паузи, обяд, 

консумативи, лектор 

МИГ Завет-Кубрат проведе общо 4 бр. обучения за потенциални кандидати и 

бенефициенти към стратегията. 
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► С цел да се постигне добро изпълнение на проектите и постигане на очакваните 

резултати МИГ Завет – Кубрат проведе 2 обучения на тема „Изпълнение и отчитане 

на одобрени проекти за финансиране от стратегията за ВОМР на МИГ Завет – 

Кубрат. Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти“. 

Обученията се проведоха на 24 и 25 август, съответно в гр. Завет и в гр. Кубрат. 

На обученията организаторите и екипа на МИГ Завет – Кубрат запознаха 

участниците с основните моменти в процеса на изпълнение и отчитане на проектните 

дейности, а именно: 

- Определянето на изпълнител за дейностите по изпълнението и/или по 

управлението на проект, като възложителите по смисъла на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) прилагат правилата, предвидени в същия закон, а 

бенефициентите, които не са възложители по смисъла на ЗОП, прилагат 

правилата предвидени в Глава четвърта от ЗУСЕСИФ или определят изпълнител 

след провеждане на процедура за избор с публична покана, когато са налице 

основанията/условията за провеждането ѝ; 

- Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол 

върху обществени поръчки и процедури за избор с публична покана за разходи, 

финансирани изцяло или частично със средства от ЕЗФРСР, извършвана на ДФЗ; 

- Процедура за одобрение на изменения в договорите за обществена поръчка и 

тези за избор на изпълнител с публична покана; 

- Техническо и финансово отчитане в системата ИСУН2020; 

- Често допускани грешки, водещи до намаляване на финансовата помощ; 

- Задължения на бенефициента в периода след изплащане на финансовата помощ. 

►  Други две обучения бяха проведени на тема „Предотвратяване на нередности при 

изпълнение на одобрени проекти. Финансови корекции“ на 28 септември в гр. Завет и 

на 29 септември в гр. Кубрат. На обученията организаторите и екипът на МИГ Завет 

– Кубрат запознаха участниците с начина на изпълнение и отчитане на проектните 

дейности, с  акцент избягване на нередности и финансови корекции. Участниците 

бяха запознати с определенията за „нередност“ и „измама“, случаите на редуциране 

или отказ за изплащане на безвъзмездна финансова помощ, както и с финансовия 

контрол от Държавен Фонд „Земеделие“ на заявките за плащане, лимити и 

допустими разходи на проекти, финансирани по линия на подхода ВОМР. Подробно 

бяха представени  изискванията на две важни по темата наредби – Наредба за 

посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови 

корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции 

по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове и Наредба № 4  на МЗХГ от 30.05.2018 г. за условията и реда 

за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената 

финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане 

на земеделските производители. 

3.2.7 Консултиране на потенциални бенефициенти в офиса на МИГ Завет -  

Кубрат  

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.  Консултации бяха осъществени и по телефон. 

3.2.8 Извършване на Проучване и анализ на съответната територия 
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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. МИГ „Завет - Кубрат” използва резултатите от предложеното 

проучване за:  

- изграждането на оптимална система за комуникация и обратна връзка на МИГ 

със местните общности/ потенциалните бенефициенти, което е от особена 

важност за работата на МИГ; 

- формирането на реалистични обществени нагласи и засилване на 

съпричастността и доверието на местните общности в решенията и действията на 

МИГ; 

 - повишаване на активността на бенефициентите; 

 - постигане на оптимална прозрачност в работата на МИГ;  

 - постигането на максимален ефект от популяризирането на Стратегията за ВОМР. 

 

Таблица 2 - Индикатори 

 

33..  Възникнали проблеми. (когато е приложимо).     

44..  Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е 

приложимо).     

 

Дата: 24.01.2022 г. 

Председател на УС на МИГ Завет-Кубрат:  

                                                                            /Халиме Мехмедова Добруджан/ 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

0 14 0 5 19 

Брой на участниците в 

обучения 
0 16 0 32 48 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

0 34 0 64 98 


