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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ” 
 

РЕЗЮМЕ 
НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ЗАВЕТ И КУБРАТ 
 
Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел в 
обществено-полезна дейност „Местна инициативна група Завет – Кубрат” е с финансиране от един 
фонд - ЕЗФРСР. Стратегията е планирана на база проучените и анализирани  проблеми, потребности  
и тенденции в развитието на съседните общини Завет и Кубрат от област Разград, Североизточна 
България,  като  предлага решения за благоприятна промяна на социално-икономическата ситуация.  
Територията за прилагане на стратегията включва 24 населени места и обхваща население от 27 281 
души. Обединявайки хората, ресурсите и териториите на двете съседни общини  за подготовка и 
изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие, Сдружение „Местна 
инициативна група Завет – Кубрат“ определя своята мисия в това да активизира представителите 
на местната общност като основен двигател за постигане на устойчиво социално-икономическо 
развитие. Участниците в процеса на подготовка на СВОМР вярват, че обединяването прави 
общностите по-силни и виждат в имената на своите две общини кодиран израза „Заветът на 
Кубрат“.  Според заинтересованите страни от публичния, стопанския и гражданския сектор, 
Стратегията  е  инструмент, който чрез реализирани проекти ще подпомогне развитието на 
традиционните икономически отрасли, ще насърчи и създаде нови икономически дейности, ще 
подобри живота в населените места, ще обедини етносите и ще приобщи уязвимите групи.  
Стратегическа цел: Подобряване на качеството на живот за хората и на средата за бизнес чрез 
финансова и експертна подкрепа за малки обществени  и стопански проекти  на територията за 
действие на МИГ „Завет-Кубрат“. 
Специфични цели и мерки за постигане на приоритетите и на стратегическата цел: 
Приоритет 1: Развитие и укрепване на конкурентоспособни традиционни и нови икономически 
дейности, производства и услуги. 
Специфична цел 1: Насърчаване производството и преработката на висококачествени 
селскостопански и горски продукти по традиционна или екологична технология ще бъде 
постигната чрез подкрепа на проекти по три подмерки от Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014 – 2020 г.: Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Подмярка 4.2 
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 
„Инвестиции в материални активи”, както и чрез Подмярка 8.6. Инвестиции в преработката, 
мобилизирането и търговията на горски продукти от мярка 8 „Инвестиции в развитието на 
горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите”  
Специфична цел 2: Подкрепа за развитие на местни неземеделски икономически дейности ще 
бъде постигната чрез подкрепа на проекти по: Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020 г. 
Приоритет 2: Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на 
местните човешки, природни, материални и културни ресурси съдържа две специфични цели  
Специфична цел 1: Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и 
подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни 
дейности за свободното време на хората от всички поколения, която ще бъде постигната чрез две 
планирани подмерки от Мярка 7 на ПРСР за периода 2014-2020 година  
Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура 
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Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура 
За постигането на Специфична цел 2: Възстановяване, опазване и развитие на местните 
природни и културни ресурси, в стратегията е разработена специална 
Мярка 19.2-05, извън ПРСР и  Регламент 1305: Партньорства за насърчаване на селската 
природа, самобитност, традиции и култура. 
Приоритет 3: Повишаване капацитета на човешките ресурси за генериране и управление на 
проекти, допринасящи за устойчиво развитие на територията.  
Съдържа две специфични цели, с по една мярка за всяка от тях, отговаряща на подмерки от мярка 19. 
„Водено от общностите местно развитие” на ПРСР за периода 2014-2020 г.: 
Специфична цел 1: Генериране на идеи и прилагане на иновативни и интегрирани проекти, 
допринасящи за устойчиво развитие на територията и за обмяна на опит и добри практики с 
други територии от страната и ЕС. 
Подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“. 
Специфична цел 2: Повишаване капацитета на местната общност за изпълнение на проекти, 
подпомагани от фондове. 
Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 
местно развитие“. 
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ФИНАНСОВ РЕСУРС ПО МЕРКИТЕ ОТ СВОМР 
 

Код на 
мярката Име на мярката 

Проекти Общо за периода на 
стратегията 

индикати
вен брой лева % 

4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 21 792099,00 27,00% 
4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти 
5 

249364,50 
8,50% 

6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности 

12 
836104,50 

28,50% 

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

7 

528066,00 

18,00% 

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

3 

176022,00 

6,00% 

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

2 

117348,00 

4,00% 

 19.2-05 "Партньорства и насърчаване на селската 
самобитност, традиции, култура и природа" 

10 234696,00  8,00% 

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 60 2 933700,00 100 % 
 
Прилагането на Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на 
действие на МИГ „Завет-Кубрат” ще започне в последното тримесечие на 2016 година и ще 
приключи до 30 септември 2023 година. 


