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1. Списък на съкращенията, включени в доклада; 

 

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

лица на територията на МИГ; 

 На 16 октомври, 2019 г. с община Кубрат е подписан първият договор за финансиране на проект 

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

Кубрат, община Кубрат” по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за ВОМР на 

МИГ Завет – Кубрат; 

 На 20 ноември, 2019 г. с община Кубрат е подписан вторият договор за финансиране на 
проект“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 подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за ВОМР на 

МИГ Завет – Кубрат; 
Проектите са в начален стадий на изпълнение, поради което не може да се отчете на този етап реалното 

въздействие от изпълнението им върху групите/ секторите от заинтересовани лица на територията на 

МИГ. 
 

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

на такива; 

Двата проекта, за които има сключени договори с община Кубрат по подмярка 7.2 “Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” са в 

начален стадий на изпълнение, поради което не може да се отчете на този етап реалното въздействие от 
изпълнението им върху групите/ секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ. 

4. Изпълнение на целите на СВОМР 

През 2019 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. 
Действията на   МИГ Завет-Кубрат през отчетния период, свързани с изпълнението на СВОМР основно 

бяха насочени към: 

 

 Укрепване на капацитета на Звеното за администриране на проекти към СВОМР 

(оперативен екип на МИГ Завет-Кубрат) чрез участие в обучения, семинари, конференции, 

срещи, обмяна на опит с други МИГ 

 
            ●   МИГ Завет – Кубрат организира провеждането на 2 броя еднодневни обучения за 

             екипа и  членове на колективния върховен орган във връзка с прилагане на стратегията 

             за ВОМР на тема "Мониторинг при изпълнение и отчитане на проекти по мерките 
             включени в стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат" (04.09.2019 г. – гр. Кубрат, 10 

             участника; 05.09.2019 г. – гр. Завет, 10 участника); 

●  На 11 декември в Новата спортна зала на община Кубрат бе проведена годишна конференция 

(за 50 участника) на тема „Отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на 
стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат”, чиято основна цел бе: запознаване на местната 

общност с извършените дейности от екипа през 2019 г. и постигнатите резултати през периода; 

●   Членове от екипа на МИГ Завет-Кубрат са участвали в две обучения, организирани от 
“Обединение ВОМР България и Европа”, в страната и чужбина;  

●    Член от екипа на МИГ Завет-Кубрат взе участие в обучение, проведено от ЦКЗ в гр. Силистра 

на 12.06.2019 г.; 
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●  Член от екипа на МИГ Завет-Кубрат взе участие в обучение „Работа с обновения публичен 

модул на ИСУН и актуални процедури за кандидатстване по ОПОС и други програми на ЕС“, 
проведено в гр. Шумен на 27.11.2019 г.; 

●  Осъществяване на публични отношения с местните власти от община Завет и община Кубрат. 

Съвместна дейност с Областен информационен център – Разград; 

● Участия на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на 
селските райони, както и на Европейската ЛИДЕР асоциация: 

►  участие в международна конференция “Сътрудничество – инструмент за насърчаване на 

местното развитие”, 22-24 октомври 2019 г., “Катарино СПА Хотел”, гр. Разлог 
►      работни срещи по подхода ЛИДЕР/ВОМР: 

- от 28 до 29 март 2019 г., гр. Плевен, хотел “Балкан”; 

- от 4 до 5 юли 2019 г., гр.Трявна, хотел “Калина Палас”; 

- от 28 до 29 август 2019 г., гр. Тутракан, зала на общински съвет.    
●  МИГ Завет – Кубрат изпълни и отчете в ИСУН проект за транснационално сътрудничество 

«Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с   добавена 

стойност» по подмярка 19.3 «Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 
инициативни групи» от мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от ПРСР 2014-2020 г., 

Оперативна програма «Програма за развитие на селските райони». 

С подписването на административен договор РД50 – 13/19.02.2019 г. ръководителят на 
Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. чрез Държавен фонд „Земеделие” – Разлащателна 

агенция предостави на МИГ Завет – Кубрат безвъзмездна финансова помощ в максимален размер 

до 43 703,53 лева за реализиране на проекта, от които 90%: 39 333,18 лева са европейско 

съфинансиране и 10%: 4 370,35 лева са национално съфинансиране.  Срокът за изпълнение на 
проекта е 7 месеца. 

             Общата цел на проекта е: Подкрепа за развитие на биологичното земеделие като 

             елемент от устойчивото развитие на селските райони и производството на местни 
             продукти с висока добавена стойност   и утвърждаване на европейското измерение в 

             управлението на биологичното земеделие. 

             Проектът е осъществен в партньорство с Местна група за действие  НАТИБЛЕЙ 
             от Италия и Местна група за действие  СДРУЖЕНИЕ ТЕРАС ДЕ КОМПОСТЕЛА от 

             Испания, за целта на което е изготвено Споразумение за партньорство. 

             Той е насочен към земеделски производители и преработватели на биологична 

             продукция, както и към институции директно или косвено ангажирани в развитието на 
             биоземеделски дейности на територията на партниращите МИГ; 

 

 Създаването на условия за ефективното прилагане на СВОМР – подготовка на разписаните 

в процедурите за прилагане на СВОМР документи – насоки за кандидатстване по отделните 

мерки на СВОМР; формуляри, свързани с процеса на консултиране и подпомагане;  

индикативна програма за 2020 г. относно  прием на проектни предложения  

 
● Изготвяне и актуализиране на Насоки за кандидатстване (Условия за кандидатстване, Обява за 

кандидатстване, документи за кандидатстване, документи за информация и документи за 

изпълнение) по подмерки: 7.5, 8.6, 6.4, 19.2 - 05 от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат, съгласно 
Наредба № 22 от 14.12.2015 г.( 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., наредбите за прилагане на съответните мерки и Процедура за подбор на 

проектни предложения към стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат”; 

●   Актуализиране на индикативен график за прием на проектни предложения за 2019 г. и 
изготвяне на индикативен график за прием на проектни предложения за 2020 г.; 

    

 Подготовка в информационната система ИСУН 2020 и  обявяване на  процедури за подбор 

на проектни предложения по мерки, включени в стратегията на МИГ Завет – Кубрат 

съгласно индикативния график за 2019 г. 
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             ●  Процедура BG06RDNP001 – 19.196 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за 
             лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ (първи 

             и втори прием);  

● Процедура BG06RDNP001 – 19.240 по подмярка 7.5  „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (първи и втори прием);  
●  Процедура № BG06RDNP001 – 19.067 по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности” (втори прием); 

●  Процедура № BG06RDNP001 – 19.060 по мярка 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на 
селската самобитност, традиции, култура и природа” (втори прием). 

Стратегическата цел, приоритетите и специфичните цели за развитие на територията на МИГ Завет-

Кубрат  са определени на основата на прилагането на подхода „отдолу-нагоре” съгласно установените 

нужди, идентифицирани от анализа на настоящото състояние, SWOT анализа, анализа на тенденциите и 
процеса на информиране и консултации  със заинтересованите страни в района на действие на МИГ и при 

отчитане измеренията на хоризонталните политики на Европейския съюз. 

 
Цел на стратегията е: 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“. 

Следните стратегически приоритети стоят в основата на планираните чрез СВОМР политики за 

развитие на територията, обхваната от МИГ Завет-Кубрат: 

 Развитие и укрепване на конкурентоспособни традиционни и нови икономически дейности, 

производства и услуги; 

 Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните 

човешки, природни, материални и културни ресурси; 

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

Описание на прилагането на мерки от СВОМР за конкретния период: 

 
►  Мерки за постигането на Приоритет 1: Развитие и укрепване на конкурентноспособни 

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. 

●    Процедура BG06RDNP001 – 19.196 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ (първи 
и втори прием) 

 

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

●  Процедура № BG06RDNP001 – 19.067 по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 
дейности”  (втори прием). 

 

►  Мерки за постигането на Приоритет 2: Мерки насочени към повишаване качеството на живот на 

територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни 

ресурси. 

 
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. 
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● Процедура BG06RDNP001 – 19.240 по подмярка 7.5  „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (първи и втори прием). 
 

Специфична цел 2: Възстановяване, опазване и развитие на местните природни и културни ресурси. 

●  Процедура № BG06RDNP001 – 19.060 по мярка 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на селската 

самобитност, традиции, култура и природа” (втори прием). 

► Мерки за постигането на Приоритет 3: Повишаване капацитета на човешките ресурси за 

генериране и управление на проекти, допринасящи за устойчиво развитие на територията. 

 

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. 
● МИГ Завет – Кубрат изпълни и отчете в ИСУН проект № BG06RDNP001 – 19.085 – 0002 за 

транснационално сътрудничество «Нови възможности за биологично земеделие – местни 

селскостопански продукти с   добавена стойност» по подмярка 19.3 «Подготовка и изпълнение на 
дейности за сътрудничество на местни инициативни групи» от мярка 19 «Водено от общностите местно 

развитие» от ПРСР 2014-2020 г., Оперативна програма «Програма за развитие на селските райони» 

 
Специфична цел 2: Повишаване капацитета на местната общност за изпълнение на проекти, подпомагани 

от фондове. 

●  Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” 

5. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Съгласно 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 

Включените мерки в индикативния график за 2019 г. са утвърдени от УС на МИГ Завет – Кубрат и са 
подбрани на база регистриран интерес от потенциални бенефициенти от местната общност (по време на 

информационни срещи, кампании за популяризиране на СВОМР, консултации). 

През 2019 година са публикувани 6 бр. обяви за прием на проектни предложения (от които 4 бр. за втори 
прием с остатъчен финансов ресурс) по мерки от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат, включени в 

индикативния график.  

Всички срокове, включени в индикативния график за 2019 г. са изпълнени относно прием по заложените в 

него приеми по съответните мерки, включени в СВОМР на МИГ Завет – Кубрат. 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати 

             

              ●   Провеждане на обучения за бенефициенти  

През 2019 г. бяха проведени 2 двудневни обучения за бенефициенти:  

На 12 и 13.09.2019 г. в гр. Кубрат и на 17 и 18.10.2019 г. в гр. Завет, бе проведено двудневно обучение за 
местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързано с 

подготовка, изпълнение и отчитане на проекти във връзка с популяризиране на стратегията за ВОМР и 

прилагане на подхода на тема "Изпълнение и отчитане на одобрени проекти за финансиране от 

стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат". В двете обучения взеха участие общо 40 лица. 

              ●    Консултиране на потенциални бенефициенти в офиса на МИГ Завет -  Кубрат  
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През изминалия отчетен период офисът на МИГ Завет – Кубрат бе посетен от 24 лица, на които бе 

предоставена информация по конкретно поставени въпроси. Лицата бяха консултирани основно във 
връзка с кандидатстване по мерки: 6.4, 8.6, 7.5 и 19.2-05.  Консултации бяха осъществени и по телефон.  

 

                ●  Провеждане на годишна конференция „Отчитане на резултатите, свързани с напредъка по 

изпълнение на СВОМР на МИГ Завет – Кубрат” (спортна зала „Кубрат”, 11 декември, 2019 г.). В 
конференцията взеха участие 50 души от местната общност, 

представители на публичния, частния сектор, НПО организации и заинтересовани лица; 

 
              ●     Изготвяне на печатни материали за подпомагане и информиране на бенефициенти 

 

През отчетния период са изготвени следните информационни материали: 

1. Отпечатване на 20 бр. информационни плакати, свързани с дейностите по информиране на 
потенциалните кандидати с проекти по СВОМР, от които: 

- 25 бр. плакати с отпечатана Обява за прием на проектни предложения по подмярка 6.4 (за 

втори прием); 
- 25 бр. плакати с отпечатана Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-05 (за 

втори прием); 

- 25 бр. плакати с отпечатана Обява за прием на проектни предложения по подмярка 8.6 (за 
първи прием); 

- 25 бр. плакати с отпечатана Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.5 (за 

първи прием); 

- 5 бр. плакати с отпечатана Обява за прием на проектни предложения по подмярка 8.6 (за втори 
прием); 

- 5 бр. плакати с отпечатана Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.5 (за втори 

прием); 
2. Изготвяне и отпечатване на 1000 бр. брошури, свързани с популяризиране дейността на МИГ 

Завет-Кубрат; 

3. Материали, свързани с провеждането на обучения. 
 

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

финансова помощ до сключване на договор 

             ►  Процедура BG06RDNP001 – 19.196 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за 
                   лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ (осъществен 

    първи прием с начална дата 02.05.2019, крайна дата 14.06.2019 г.). Постъпило е 1 бр. проектно 

    предложение. 
► Процедура BG06RDNP001 – 19.240 по подмярка 7.5  „Инвестиции за публично ползване 

     инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (осъществен първи прием с начална 

     дата 25.04.2019, крайна дата 07.06.2019 г.). Постъпило е 1 бр. проектно предложение. 

► Процедура № BG06RDNP001 – 19.067 по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 
     неземеделски дейности” (осъществен втори прием с начална дата 08.04.2019, крайна дата 

    23.05.2019 г.). Постъпило е 1 бр. проектно предложение. 

► Процедура № BG06RDNP001 – 19.060 по мярка 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на 
     селската самобитност, традиции, култура и природа” (осъществен втори прием с начална дата 

     01.04.2019, крайна дата 17.05.2019 г.). Не е постъпило проектно предложение. 

             ►  Процедура BG06RDNP001 – 19.196 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за 
                   лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ (осъществен 

    втори прием с начална дата 11.11.2019, крайна дата 07.20.2020 г.). Не е постъпило проектно 

    предложение. 

► Процедура BG06RDNP001 – 19.240 по подмярка 7.5  „Инвестиции за публично ползване 
     инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (осъществен втори прием с начална 

     дата 11.11.2019, крайна дата 07.01.2020 г.). Постъпило е 1 бр. проектно предложение. 
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Със заповед на Председателя на УС на МИГ Завет – Кубрат са определени 8 оценителни комисии през 

2019 г. (от които 4 бр. за осъществен прием през 2018 г. и 4 бр. за осъществен прием през 2019 г.). 
Оценени са общо 25 проектни предложения.  

 

1. 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. 

 

2. 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 - 

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. 

През отчетния период в сайта бяха публикувани насоки за кандидатстване по следните мерки, включени в 
стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат: 8.6, 7.5 и 4.1, 6.4 и 19.2 – 05. 

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

обновяване на съдържанието. 
 

              ●   Публикации в електронни издания във връзка с популяризиране дейността на МИГ Завет - 

Кубрат: 

 
 https://www.eufunds.bg/bg/node/1076 публикация в Единния портал на Еврофондовете за оценката на 

проектите по подмярка 6.4. (27.02.2019) 

https://www.eufunds.bg/bg/node/1108  публикация в Единния портал на Еврофондовете за оценката на 

проектите по подмерки 4.1 и 4.2. (28.02.2019) 

 https://www.eufunds.bg/bg/node/1138 публикация в Единния портал на Еврофондовете за проектите по 

подмерки 7.2 и 19.2-05. (6.03.2019) 

 https://www.eufunds.bg/bg/node/1159 публикация в Единния портал на Еврофондовете за предстоящия 

прием по подмерки 7.5 и 8.6. (11.03.2019) 

https://www.eufunds.bg/bg/node/1076
https://www.eufunds.bg/bg/node/1108
https://www.eufunds.bg/bg/node/1138
https://www.eufunds.bg/bg/node/1159
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www.eufunds.bg/bg/node/1354 

 в Единния портал на Еврофондовете за обявения прием по мярка 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване 
на селската самобитност, традиции, култура и природа”. (1.04.2019) 

 

 www.eufunds.bg/bg/node/1418  публикация в Единния портал на Еврофондовете за обявения от Вас прием 

по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” в рамките на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.  (8.04.2019) 

 

 www.eufunds.bg/bg/node/1630  публикация в Единния портал на Еврофондовете за обявения от Вас прием 
по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура” от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. (25.04.2019) 

 https://www.eufunds.bg/bg/node/1653  публикация в Единния портал на Еврофондовете за приема по мярка 

8.6. (3.05.2019) 

www.eufunds.bg/bg/node/2982 публикация в Единния портал на Еврофондовете за подписан договор с 

община Кубрат за изпълнение на проект, финансиран от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат от 17.10.2019 г.; 
 

www.eufunds.bg/bg/node/3170  публикация в Единния портал на Еврофондовете за обявен от МИГ Завет – 

Кубрат втори прием на проекти по подмярка 7.5 от СВОМР от 12.11.2019 г.; 
 

www.eufunds.bg/bg/node/3207 публикация в Единния портал на Еврофондовете за обявен от МИГ Завет – 

Кубрат втори прием на проекти по подмярка 8.6 от СВОМР от 14.11.2019 г.; 

 
www.eufunds.bg/bg/node/3404 публикация в Единния портал на Еврофондовете за предстояща годишна 

конференция на МИГ Завет – Кубрат от 12.11.2019 г.; 

 
 www.eufunds.bg/bg/node/3563 публикация в Единния портал на Еврофондовете за проведена Годишна 

конференция на МИГ Завет – Кубрат от 13.12.2019 г. 

 
            ●   Публикации в печатни издания във връзка с популяризиране дейността на МИГ Завет - Кубрат: 

 

- Публикация на Обява за кандидатстване с проектни предложения по мярка 19.2-05 (втори прием) 

във вестник „Екип 7” – брой 37/4337 от 1.04.2019 г. (стр. 14); 
- Публикация на Обява за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 6.4 (втори прием) 

във вестник „Екип 7” – брой 40/4340 от 1.04.2019 г. (стр. 7); 

- Публикация на Обява за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 7.5 (първи прием) 
във вестник „Екип 7” – брой 47/4347 от 24.04.2019 г. (стр. 9); 

- Публикация на Обява за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 8.6 (първи прием) 

във вестник „Екип 7” – брой 48/4348 от 3.05.2019 г. (стр. 14); 
- Публикация на Обява за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 7.5 (втори прием) 

във вестник „Екип 7” – брой 126/4426 от 11.11.2019 г. (стр. 14); 

- Публикация на Обява за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 8.6 (втори прием) 

във вестник „Екип 7” – брой 126/4426 от 11.11.2019 г. (стр. 6); 
- Публикация „МИГ Завет – Кубрат се отчете на годишна конференция в Кубрат” във вестник 

„Екип 7” – брой 140/4440 от 13.12.2019 г. (стр. 7). 

        
 

             ●    Излъчвания в радио Дарик с цел популяризиране стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат 

 
Направени са общо 230 броя излъчвания, както следва: 

●  по мярка 19.2-05 – за месеците април и  май 2019 г. –28 броя; 

●  по мярка 6.4 – за месеците април и  май 2019 г. –40 броя; 
●  по мярка 7.5 – за месеците април и  май 2019 г. –30 броя; 

●  по мярка 8.6 – за месеците май и юни 2019 г. –40 броя; 

https://www.eufunds.bg/bg/node/1354
https://www.eufunds.bg/bg/node/1418
https://www.eufunds.bg/bg/node/1630
https://www.eufunds.bg/bg/node/1653
https://www.eufunds.bg/bg/node/2982
https://www.eufunds.bg/bg/node/3170
https://www.eufunds.bg/bg/node/3207
https://www.eufunds.bg/bg/node/3404
https://www.eufunds.bg/bg/node/3563
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●  по мярка 7.5 – за месеците ноември и  декември 2019 г. –46 броя; 

●  по мярка 8.6 – за месеците ноември и  декември 2019 г. –46 броя. 
 

              ●     Изготвяне на печатни материали с цел популяризиране на стратегията за ВОМР 

 

През отчетния период са изготвени следните информационни материали: 
●  Отпечатване на 20 бр. информационни плакати, свързани с дейностите по информиране на 

потенциалните кандидати с проекти по СВОМР, от които: 

- 25 бр. плакати с отпечатана Обява за прием на проектни предложения по подмярка 6.4 (за 
втори прием); 

- 25 бр. плакати с отпечатана Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-05 (за 

втори прием); 

- 25 бр. плакати с отпечатана Обява за прием на проектни предложения по подмярка 8.6 (за 
първи прием); 

- 25 бр. плакати с отпечатана Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.5 (за 

първи прием); 
- 5 бр. плакати с отпечатана Обява за прием на проектни предложения по подмярка 8.6 (за втори 

прием); 

- 5 бр. плакати с отпечатана Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.5 (за втори 
прием); 

●  Изготвяне и отпечатване на 1000 бр. брошури, свързани с популяризиране дейността на МИГ Завет-

Кубрат; 

●  Изработване на рекламни материали, както следва: 
- 100 бр. работни тефтери; 

- 200 бр. химикали с надпис /щампа/; 

- 120 бр.блокнот за 2019 г.; 
- 50 бр. мъжка фланелка с надпис /щампа/; 

- 50 бр. дамска фланелка с надпис /щампа/; 

- 50 бр. детска фланелка с надпис /щампа/; 
- 100 бр. чаши с надпис /щампа/; 

- 100 бр. ключодържател с надпис /щампа/; 

- 100 бр. чадър с надпис /щампа/; 

- 100 бр. запалки с надпис /щампа/; 
- Рекламни календари – настолен тип, 50 бр.; 

- Рекламни календари – стенен многолистов, 70 бр.  

 

3. 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 

Двата проекта, за които има сключени договори с община Кубрат по подмярка 7.2 “Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” са в 

начален стадий на изпълнение. МИГ осъществява методична помощ на бенефициента – община Кубрат. 

Във връзка със стартирането на дейностите, включени в проектите, до ДФЗ са изпратени: 

●  Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки; 

●  Описателен документ за планирана обществена поръчка; 

●   Проект на техническа спецификация. 

4. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 
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С Решение № 211 на УС на МИГ Завет-Кубрат от проведено заседание на 16.08.2019 г. до ДФЗ е 

изпратена заявка за отказ от заявените в Заявка за междинно/ окончателно плащане 17/19/4/0/00016/3/06 

от 29.10.2018 г. и Заявка за междинно/ окончателно плащане 17/19/4/0/00016/3/07 от 29.01.2019 г. разходи 

за възнагреждения на оценители на проекти по процедура № BG06RDNP0001-19.035-S1 подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (в размер на 862,00 лв.) и процедура 

№ BG06RDNP0001-19.047-S1 подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (в размер на 5 312,00 

лв.). 

Отказът е обусловен от тежкото финансово състояние на МИГ Завет – Кубрат и сериозен риск от 

неизпълнение на заложените задължителните дейности по подмерки 19.2 „Прилагане на опериции в 
рамките на стратегии за ВОМР“ и 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“, 

поради обвързване на заявките за междинно плащане към ДФ „Земеделие“ – РА, в които има заявени 

разходи за възнаграждения изплатени на оценители за работата им по приключили оценителни сесии с 

одобрението на съответните процедури за подбор на проектни предложения по които са изплатени тези 
възнаграждения и във връзка с факта, че няма информация кога ще приключи разглежднето на същите 

процедури от страна на ДФ „Земеделие“. 

       6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

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

Регламент ЕС 1303/2013: 

 Тематична цел 1: засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и 

иновациите; 

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

(за ЕЗФРСР); 

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

ефективност. 

 

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

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

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

предприемчивостта се възнаграждава; 

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

 Да се създаде възможност за превръщане на предизвикателствата във възможности; 

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

Чрез СВОМР приоритетно  се подпомага  стопанския сектор, като чрез критериите за оценка се дава 

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

 

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

нови методи и начини за решаване на местните проблеми и слабости едновременно на териториите на две 

общини, обединени в партньорство, включващо представители на публичния, частния и гражданския 

сектор от общините Завет и Кубрат.  

 

5. 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”. 
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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).  

На 29.03.2019 г. е проведено общо събрание на МИГ Завет – Кубрат при следния дневен ред: 

1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 г. 

2. Приемане на Доклад за дейността и Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 2018 г. 

3. Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 

2018 г. 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за 2018 г. 

5. Приемане на Програма за осъществяване дейността на МИГ Завет – Кубрат за 2019 г. 

6. Приемане на Бюджет на МИГ  Завет – Кубрат за 2019 г. 

7. Промени в състава на Общото събрание на МИГ Завет – Кубрат. 

По т.7 на основание чл. 27, ал. 1, т. 3, както и чл. 11, т. 3 от Устава на сдружението: 

1. освободи следните членове на Общото събрание на МИГ Завет – Кубрат: 
1.1. ЕТ „АЗА – Руси Русев – Георги Георгиев“ гр. Кубрат – от квотата на стопански сектор; 

1.2. „СЕСЕМА“ ЕООД с. Острово, общ. Завет - от квотата на стопански сектор; 

1.3. Ибрахим Хюсню Османов, с. Веселец, общ. Завет – от квотата от нестопански сектор. 

2. прие нови членове в Общото събрание на МИГ Завет - Кубрат както следва: 
2.1. „АЗА – ГР“ ЕООД - от квотата на стопански сектор;  

2.2. „СЕЛАГРО“ ЕООД  - от квотата на стопанския сектор; 

2.3. Ваня Цветанова Иванова  - от квотата на нестопанския сектор. 

3. Актуализира представителството на НЧ „Христо Ботев 1913“ с. Прелез, общ. Завет, както следва:  
3.1. НЧ „Христо Ботев 1913“ с. Прелез, общ. Завет – с представител Зелиха Юмер Руфад, нестопански 

сектор. 

Съотношението на представителите на публичния, стопанския и нестопанския сектор в Общото 

събрание на сдружението не се изменя и остава в следния вид: 

Публичен сектор – 2 представителя, 3,84 %; 

Стопански сектор – 25 представителя, 48,08 %; 
Нестопански сектор – 25 представителя, 48,08 %. 

 

Върховен управителен орган е Управителния 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 %. 

 Съставът на УС не променян за отчетния период : 

 Председател на управителния съвет е Халиме Мехмедова Добруджан. 

 Членове на Управителният съвет са: 

 Халиме Мехмедова Добруджан (община Завет); 
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 Шакир Ърфан Шакир (община Кубрат); 

 Бирген Севгинова Алиева (физическо лице); 
 Шерифе Февзи Татар („Раломекс” АД;) 

 Нургюл Адем Османова („ССОЗ – Клас” ООД); 

 Стилияна Минева Илиева (физическо лице). 

 През настоящия отчетен период са проведени 35 заседания на Управителния съвет на МИГ Завет – 
 Кубрат, на които са взети  74 решения. 

      

Персонал на Местната инициативна група. 
Оперативната работа в МИГ Завет-Кубрат се извършва от служителите на МИГ   (утвърдени от УС и   

избрани в съответствие с предварително оповестени изисквания): 

1. Галя Драганова – изпълнителен директор 

2. Гюлджан Касим – експерт по прилагане на СВОМР 
3. Селвихан Яваш – административен сътрудник 

 

6. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение 

През 2019 г. МИГ Завет-Кубрат не е подавала заявление за промяна на споразумението за изпълнение на 
СВОМР.  

7. 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 - неприложимо 

10. Изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките па посещенията - неприложимо 

 11. Индикатори 

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични 

индикатори от СВОМР на МИГ. 

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 

 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 
Целева 

стойност 
Източник на 
информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  Брой 21 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Бенефициенти, подпомогнати по 
мярката 

Брой 18 База данни и 
отчети на 
МИГ 

3 Общ обем на инвестициите - субсидия лева 792 099,00 База данни МИГ 

4 
Подпомогнати земеделски стопанства  брой 14 База данни и 

отчети на МИГ 

5 
Проекти на земеделски стопанства в 
чувствителни сектори 

брой 6 База данни и 
отчети на МИГ 

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

брой 7 База данни и 
отчети на МИГ 

7 Създадени работни места общо брой 7 База данни МИГ 

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

брой 3 База данни и 
отчети на МИГ 

9 
Проекти въвеждащи иновации в 
земеделски стопанства 

брой 8 База данни и 
отчети на МИГ 

10 Стопанства прилагащи биологично брой 1 База данни 
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земеделие МИГ, отчети на 
бенефициенти 

 

 

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 
Целева 

стойност 
Източник на 
информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  брой 5 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Бенефициенти, подпомогнати по 
мярката 

брой 5 База данни и 
отчети на МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите - 
субсидия 

лева 249364,50 База данни и 
отчети на МИГ 

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

брой 2 База данни и 
отчети на МИГ 

5 Предприятия въвели нови продукти брой 1 отчети на МИГ 

6 
Предприятия, въвели иновативни 
процеси и технологии 

 1 отчети на МИГ 

7 Създадени работни места брой 12 отчети на МИГ 

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

брой 3 Отчети на МИГ 

 

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности (Изм. с Решение на ОС № 37/ 

19.09.2018 г.) 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 
Целева 

стойност 
Източник на 
информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  брой 12 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Бенефициенти, подпомогнати по 
мярката 

брой 11 База данни и 
отчети на МИГ 

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

брой 2 База данни и 
отчети на МИГ 

4 
Общ обем на инвестициите лева 836 104,50 База данни и 

отчети на МИГ 

5 
Проекти, разкриващи нови 
производства или услуги на 
територията 

брой 4 База данни и 
отчети на МИГ 

6 
Създадени работни места общо брой 26 База данни и 

отчети на МИГ 

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

брой 4 База данни и 
отчети на МИГ 

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

брой 3 База данни и 
отчети на МИГ 
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9 
Проекти, въвеждащи иновации брой 6 База данни и 

отчети на МИГ 

10 
Проекти на бенефициенти до 40 
години 

брой 4 База данни и 
отчети на МИГ 

 

 

Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 
Целева 

стойност 
Източник на 
информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  брой 7 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите лева 528066,00 База данни и 

отчети на МИГ 

3 
Проекти реализирани извън 
общинските центрове 

брой 5 База данни и 
отчети на МИГ 

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

брой 15000 База данни и 
отчети на МИГ 

5 
В т.ч. представители на уязвими групи брой 1500 База данни и 

отчети на МИГ 

6 
В т.ч. представители на малцинствени 
групи 

брой 700 База данни и 
отчети на МИГ 

7 

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

брой 1 База данни и 
отчети на МИГ 

 

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

инфраструктура 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 
Целева 

стойност 
Източник на 
информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  брой 3 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите лева 176022,00 База данни и 

отчети на МИГ 

3 Иновативни проекти  
брой 1 База данни и 

отчети на МИГ 

4 
Създадени работни места брой 2 База данни и 

отчети на МИГ 

6 Проекти реализирани в селата брой 2 Отчети МИГ 
 

Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 
Целева 

стойност 
Източник на 
информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  брой 2 База данни и 

отчети на МИГ 

2 Общ обем на инвестициите лева 117348,00 База данни и 
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отчети на МИГ 

3 
Проекти, въвеждащи иновативни 
технологии и процеси 

брой 1 База данни и 
отчети на МИГ 

4 
Създадени работни места брой 4 База данни и 

отчети на МИГ 

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

брой 1 База данни и 
отчети на МИГ 

 

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

природа” 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 
Целева 

стойност 
Източник на 
информация 

1 
Брой проекти, финансирани по 
мярката  

Брой 10 База данни и 
отчети на МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите лева 234696,00 База данни и 

отчети на МИГ 

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

брой 3 
1 

База данни и 
отчети на МИГ 

4 
Проекти, реализирани от читалища брой 7 База данни и 

отчети на МИГ 

4 
Проекти съхраняващи и 
популяризиращи културно 
наследство  

брой 8 База данни и 
отчети на МИГ 

5 
Проекти съхраняващи природните 
ресурси 

брой 2 База данни и 
отчети на МИГ 

6 
Проведени събития – фестивали, 
изложения и др.  

брой 3 База данни и 
отчети на МИГ 

7 Проекти реализирани в селата брой 6 База данни МИГ 

 

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

●   От 18 до 21 април 11 представители от МИГ Завет – Кубрат участваха в работна среща с представители 

от МИГ Натиблей от Сицилия, Италия.  

Посещението се реализира в рамките на изпълнение на проект № BG06RDNP001 – 19.085 – 0002 “Нови 

възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност”.  
Програмата на посещението включваше срещи и разговори с членове от екипа на италианската МИГ 

Натиблей  с цел установяване на партньорски взаимоотношения между двата МИГ-а. Представителите на 

МИГ Завет – Кубрат бяха посрещнати от г-н Себастиано ди Мауро, Изпълнителен директор на МИГ 

Натиблей и приветствани от г-н Паоло Амента, зам. Кмет на община Канекатини и член на УС на МИГ 

Натиблей.  

По време на престоя в Сицилия бяха осъществени няколко ползотворни срещи с Директора на МИГ 

Натиблей, на които се обсъдиха нови перспективи за сътрудничество и развитие в областта на 

биопроизводствата и биоземеделеието. Г-н Себастиано ди Мауро, обсъди с г-жа Галя Драганова, 

Изпълнителен директор на МИГ Завет – Кубрат (координатор по проекта) и другите участници в 

посещението ролята на сътрудничествата, обмен на добри практики и работата в мрежа за повишаване 

качеството на живот на село. Бяха идентифицирани общите интереси и дейности от взаимен интерес.  

Представителите на МИГ Завет - Кубрат имаха възможност да посетят обекти за селски туризъм и 

стопанства за био-производство на територията на действие на МИГ Натиблей.  
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По време на посещението на „Салемипина“ – фирма за преработка и консервиране на собствени 

биопродукти (домати, маслини, чушки и др.) беше осъществена среща с кмета на Сортино,  г-н Винченцо 

Парлато, който е Председател на УС на МИГ Натиблей. 

 

●  От 7 до 10 май 11 представители от МИГ Завет – Кубрат участваха в работна среща с представители на 
МИГ „Террас де Компостела” от област Галисия, Испания.  

Посещението се реализира в рамките на изпълнение на проект № BG06RDNP001 – 19.085 – 0002 “Нови 

възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност”.  
По време на посещението в Испания бяха проведени срещи, беседи и разговори с представители на МИГ 

„Террас де Компостела“, на които участниците от МИГ Завет - Кубрат успяха да се запознаят с 

приоритетите в стратегията на испанската МИГ, както и с основните принципи и методи на работа с 

местното население и бенефициентите. 

Домакините, в лицето на Директорката и техническия експерт на МИГ „Террас де Компостела“, се 

постараха да направят пребиваването на тяхна територия изключително ползотворно, като показаха добри 

практики и положителен опит в областта на биоземеделието. Участниците от МИГ Завет – Кубрат се 

запознаха с иновативни подходи в хотелиерството и ресторантьорството, базирани на местната 

идентичност и местните биопродукти. 

Посещенията в Испания включваха: 

- Офиса на МИГ Террас де Компостела; 

- Лозарска ферма за производство на биологично чисти вина „Pazo de Galegos“  и дегустация, 

придружена със сирена местно производство; 

- Център за „споделен бизнес и офиси“  (Centro Coworking), който стимулира и подпомага младите 

хора от селския район да развиват свои бизнес идеи и да получават квалифицирани консултантски 

услуги и обучения с цел по-добра професионална реализация; 

- Община Бокейшон  и среща с кмета г-н Мануел Фернандес Мунин, председателя на Общинския 

съвет и представители на Дирекция за работа с младежите.   

По време на престоя в Испания бяха осъществени няколко ползотворни срещи и разговори с членове от 

екипа на МИГ „Террас де Компостела“, на които се обсъдиха нови перспективи за сътрудничество и 

развитие в областта на биопроизводствата и биоземеделеието. Бяха обсъдени ролята на сътрудничествата, 

обмен на добри практики и работата в мрежа за повишаване качеството на живот на село. Бяха 

идентифицирани общите интереси и дейности от взаимен интерес. 

 

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

Входящ дневник 

 

Рег.№ Дата на рег. Кореспондент  Относно 

01 09.01.2019 г. УО на ПРСР 2014-2020  Покана за наблюдатели в КППП по мерки 4.1, 4.2, 
6.4, 7.2  и 19.2-05 

03 14.01.2019 г. УО на ПРСР 2014-2020 Покана за подписване на адм. договор по м. 19.3 

07 15.01.2019 г. Ралица Василева, УО на ПРСР 2014-2020 Информация по подмярка 19.3 
09 30.01.2019 г. ДФ "Земеделие" - Атидже Алиева-Вели Отговор на писмо с наш. Изх.№ 

04/23.01.2019 г., за становище по компетентност относно възник.казуси по подмярка 6.4 

11 6.2.2019 г. Ралица Василева, УО на ПРСР 2014-2020 Информационна среща свързана с 

прилагането на подхода ВОМР 
13 18.02.2019 г. УО на ПРСР 2014-2020 Одобрение на годишен доклад за извершени дейности 

през 2018 г. по подмярка 19.4 
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14 25.02.2019 г. УО на ПРСР 2014-2020  Възражение от г-жа Леман Сюлейманова по 

пр.предложение № BG06RDNP001-19.067-0001 "Закупуване на автобус за осъществяване на по-качествен 
пътнически транспорт на населението на община Завет и община Кубрат" 

26 13.03.2019 г.  УО на ПРСР 2014-2020    Заповед за частично одобрение на Бюджет за 2019г. 

27 13.03.2019 г.  УО на ПРСР 2014-2020    Одобрение на годишен доклад за извершени дейности през 

2018 г. по подмярка 19.2 
40 29.03.2019 г. ДФ "Земеделие" Уведомително писмо за отстраняване на нередовности 

17/19/4/0/00016/3/07/02/01 от Заявка за междинно плащане 03 за 2018 г. 

45 01.04.2019 г. ДФ "Земеделие“ Уведомително писмо за предоставяне на разяснения и/или 
информация по проведена процедура за подбор на пр.предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.030 

от ДФ "Земеделие" 

51 05.04.2019 г. ДФ "Земеделие" Уведомително писмо за предоставяне на разяснения и/или 

информация по проведена процедура за подбор на пр.предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.035 
от ДФ "Земеделие" 

58 17.04.2019 г. Ралица Василева, УО на ПРСР 2014-2020 Междинна оценка на ПРСР 2014- 2020  

68 16.05.2019 г. ДФ "Земеделие" Уведомително писмо за предоставяне на разяснения и/или 
информация по проведена процедура за подбор на пр.предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.030 

от ДФ "Земеделие" - втори прием 

70 20.05.2019 г. УО на ПРСР 2014-2020 Одобрение на промени по чл. 43, ал. 1, т. 2 от Наредбар № 
22от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

99 15.07.2019 г. УО на ПРСР 2014-2020 План за действие за договаряне на проектни 

предложения по мерки/ подмерки от ПРСР 2014 - 2020 г. 

100 15.07.2019 г. УО на ПРСР 2014-2020 Заповед РД 09-647 от 03.07.2019 г. 
101 19.07.2019 г. Ралица Василева, УО на ПРСР 2014-2020 Покана за участие в информацинно 

събитие в Брюксел 

107 19.08.2019 г. ДФ "Земеделие" Уведомително писмо за преразглеждане на проведена 
процедура за подбор на пр.предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.035-S1 от ДФ "Земеделие" 

109 20.08.2019 г. Ралица Василева, УО на ПРСР 2014-2020 Информация за защитени марка 

продукти на територията на общините 
114 11.09.2019 г. Ралица Василева, УО на ПРСР 2014-2020 Информация във връзка с подготовка 

на годишните бюджети 

115 11.09.2019 г. Ралица Василева, УО на ПРСР 2014-2020 Информация за успешни/ добри 

практики на проекти ВОМР 
116 13.09.2019 г. ДФ „Земеделие“         Договори 19.2 - заявления бенефициенти профили в ИСУН 

117 16.09.2019 г. ДФ "Земеделие"         Решение № 17/19/4/0/00016/1/03/03/01 за изплащане на 

авансова финансова помощ 
118 16.09.2019 г. ДФ "Земеделие"         Решение № 17/19/4/0/00016/3/07/03/01 за изплащане на 

финансова помощ 

119 16.09.2019 г. ДФ "Земеделие"         Решение № 17/19/4/0/00016/3/06/03/01 за изплащане на 

финансова помощ 
120 16.09.2019 г. ДФ "Земеделие"         Ув. Писмо за връщане на запис на заповед № 

17/19/4/0/00016/3/07/10/02 - Община Кубрат 

121 16.09.2019 г. ДФ "Земеделие"         Ув. Писмо за връщане на запис на заповед № 
17/19/4/0/00016/3/07/10/01 - Община Завет 

123 20.09.2019 г. УО на ПРСР 2014-2020   Промяна в Указанията за прилагане на СВОМР и 

изменение в Наредба № 4 
127 03.10.2019 г. УО на ПРСР 2014-2020   Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи 

за 2020 г. по подмярка 19.4 - допълнителни обяснения 

130 11.10.2019 г. Ралица Василева, УО на ПРСР 2014-2020 Актуализация на данните в таблицата 

за услояването на подхода ВОМР 
131 11.10.2019 г. ДФ "Земеделие"           Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни 

предложения от ДФЗ № 24/ подмярка 19.2 

134 17.10.2019 г. ОД - ДФ "Земеделие" гр. Видин Уведомително писмо за предоставяне на 
разяснения и/или информация по проведена процедура за подбор на пр.предложения с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.035-S2 от ДФ "Земеделие" 
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136 24.10.2019 г. ОД - ДФ "Земеделие" гр. Кърджали Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по проведена процедура за подбор на пр.предложения с код в ИСУН 
BG06RDNP001-19.047-S2 от ДФ "Земеделие" 

137 24.10.2019 г. ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"  Възражение относно Решение за изплащане на финансова 

помощ с № 17/19/4/0/00016/3/07/03/01 по Договор № РД 09-932 от 21.10.2016 г. 

140 29.10.2019 г. ДФ "Земеделие" - ОД Бургас      Уведомително писмо № 91/ подмярка 19.2 за 
предоставяне на разяснения и/или информация по проведена процедура за подбор на пр.предложения с 

код в ИСУН BG06RDNP001-19.060 от ДФ "Земеделие" 

142 30.10.2019 г. ОД - ДФ "Земеделие" гр. Видин   Уведомително писмо за предоставяне на 
разяснения и/или информация по проведена процедура за подбор на пр.предложения с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.035-S2 от ДФ "Земеделие" 

146 14.11.2019 г. ДФ "Земеделие"         Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни 

предложения от ДФЗ № 24/ подмярка 19.2 
147 15.11.2019 г. ДФ "Земеделие"         Уведомително писмо № 114/ подмярка 19.2 за предоставяне 

на разяснения и/или информация по проведена процедура за подбор на пр.предложения с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.047-S1 от ДФ "Земеделие" 
156 05.12.2019 г. ОД -ДФ "Земеделие" Варна Ув.писмо за № 141/ подмярка 19.2 за предоставяне на 

разяснения и/или информация по проведена процедура за подбор на пр.предложения с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.067-S1 от ДФ "Земеделие" 
162 12.12.2019 г.    УО на ПРСР 2014-2020            Попълване на въпросник по ВОМР 

167 23.12.2019 ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"  Увед.писмо преразглеждане 4.1-първи прием 

168 23.12.2019 ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"  Решение преразглеждане проект на Наджие Ахмед по 4.1 - 

първи прием 
169 23.12.2019 ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"  Решение преразглеждане проект на Нихат Расим по 4.1 - 

първи прием 

 

Изходящ дневник 

 

Рег.№ Дата на рег. Кореспондент Относно 
01 08.01.2019 г. УО на ПРСР - Ралица Василева Информация за МИГ Завет-Кубрат за каталога 

на УО 

03 16.01.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева Оттегляне на проектно предложение  № 

BG06RDNP001 - 19.030 - 0009 на Община Кубрат 
04 23.01.2019 г. ДФ"Земеделие" - Атидже Алиева-Вели Становище по компетентност относно 

възникнали въпроси по оценителна сесия по подмярка 6.4 

06 28.1.2019 УО на ПРСР - Лозана Василева Обобщен годишен доклад за извършените 
дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР за 2018 г. 

08 4.2.2019 УО на ПРСР - Лозана Василева Годишен доклад по м. 19.2. за изпълнение на 

СВОМР за 2018 г. 

11 7.2.2019 УО на ПРСР - Лозана Василева Годишен доклад за извършени дейности по м. 
19.4 за 2018 г. на CD 

26 25.02.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева и ДФЗ Живко Живков  Приключена процедура 

в ИСУН2020 - по м. 4.1 - втори прием 
27 25.02.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева и ДФЗ Живко Живков  Приключена процедура 

в ИСУН2020 - по м. 4.2 - втори прием 

28 25.02.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева и ДФЗ Живко Живков  Приключена процедура 
в ИСУН2020 - по м. 6.4 

29 25.02.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева и ДФЗ Живко Живков  Приключена процедура 

в ИСУН2020 - по м. 7.2 - втори прием 

30 25.02.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева и ДФЗ Живко Живков  Приключена процедура 
в ИСУН2020 - по м. 19.2 - 05 

42 28.02.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева Подготвен в ИСУН2020 проект на Процедура 

№ BG06RDNP001-19.196 по подмярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на горски продукти" 
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43 28.02.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева Подготвен в ИСУН2020 проект на Процедура 

№ BG06RDNP001-19.240 по подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура" 

47 07.03.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева Заявление за профил за достъп на 

упълномощени от бенефициента лида до ИСУН 2020 /по м. 19.3/ 

59. 26.03.2019 г.  Живко Живков - изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" - РА Списък по ЗОП 
68 09.04.2019 г. ДФ"Земеделие" - Атидже Алиева-Вели Отговор на Ув.писмо за предоставяне 

на разяснения и/или информация по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.030 от ДФЗ, № 5 
70 10.04.2019 г. ДФ"Земеделие" - Атидже Алиева-Вели Отговор на Ув.писмо за отстраняване 

на нередовности 17/19/4/0/00016/3/07/02/01 с изх.№ 01-6300/281 от 25.03.2019 г. 

71 11.04.2019 г. ДФ"Земеделие" - Атидже Алиева-Вели Допълнение към преписка за авансово 

плащане за 2019 г. 
72 12.04.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева Заявление за едностранна промяна по чл. 43, 

ал. 1, т.2 от Наредба № 22 /Промяна в състава  КВО/ 

74 18.04.2019 г. ДФ"Земеделие" - Атидже Алиева-Вели Отговор на Ув.писмо за предоставяне 
на разяснения и/или информация по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.035 от ДФЗ, № 23 

93 22.05.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева Покана за определяне на наблюдатели - по 
подмярка 6.4 - втори прием 

94 27.05.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева и ЦКЗ Назначаване на КППП по подмярка 6.4 

- втори прием 

100 29.05.2019 г. ДФ"Земеделие" - Атидже Алиева-Вели Отговор на Ув.писмо за предоставяне 
на разяснения и/или информация по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.030- втори прием от ДФЗ, № 35 

107 10.06.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева и ЦКЗ Назначаване на КППП по подмярка 7.5 
- първи прием 

113 17.06.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева и ЦКЗ Назначаване на КППП по подмярка 8.6 

- първи прием 
#REF! 28.06.2019 г. Директор на областна дирекция ДФ "Земеделие" Изпълнение на договорни 

задължения по застраховане на дълготрайни материални активи на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, закупени 

по проекти  № 19-19-01-1-49/ 04.09.2015 г. (подмярка 19.1) и  № 19-19-2-01-11/ 02.11.2016 г. (подмярка 

19.4) 
#REF! 19.07.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева и ДФЗ Живко Живков  Приключена процедура 

в ИСУН по подмярка 7.5 - първи прием 

#REF! 23.07.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева и ДФЗ Васил Грудев  Приключена процедура 
в ИСУН по подмярка 6.4 - втори прием 

#REF! 05.08.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева и ДФЗ Васил Грудев  Приключена процедура 

в ИСУН по подмярка 8.6 - първи прием 

#REF! 07.08.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева Промяна в ИГРП 2019 г. - м. 7.2 
#REF! 19.08.2019 г. ДФЗ  - Дирекция "Оторизация на плащанията ПМРСР" Заявление за частично 

оттегляне на заявени разходи по Заявки за междинни плащания от 2018 г. 

126 20.08.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева и ДФЗ Живко Живков  Уведомително писмо за 
предстоящи обучения през м. септември 

129 21.09.2019 г. ДФЗ  - Дирекция "Оторизация на плащанията ПМРСР" Допълнение към 

Заявление за частично оттегляне на заявени разходи по междинни заявки 2018 г. 
130 23.08.2019 г. ДФЗ  - Дирекция "Оторизация на плащанията ПМРСР" Възражение на 

Ув.писмо за пререзглеждане на процедура по 4.2 (първи прием) 

131 26.08.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева и ДФЗ Васил Грудев  Покана за наблюдатели 

по 4.2 
132 26.08.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева  Заповед 25 от 26.08 за преразглеждане на 

процедура по 4.2 

136 20.09.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева Завление за Бюджет 2020 г. 
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137 20.09.2019 г. Васил Грудев - изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" Възражение относно 

Решение № 17/19/4/0/00016/3/07/03/01 за иплащане на финансова помощ с изх. № 01-6300/922 от 
10.09.2019 г. 

138 1.10.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева и ДФЗ Васил Грудев  Уведомително писмо за 

предстоящи обучения през м. октомври 

141 09.10.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева и ДФЗ Васил Грудев  Приключена оценка за 
преразглеждане на процедура в ИСУН по подмярка 4.2 - първи прием 

143 10.10.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева  Допълнителна информация относно Завление 

за Бюджет 2020 г. 
145 17.10.2019 г. Държавен фонд "Земеделие" Адм.договор, Заповед и Заявление за профил в ИСУН 

2020 

179 28.10.2019 г. г-жа Кремена Николова   Директор на ОД на ДФ "Земеделие" - Видин

 Предоставяне на разняснения по процедура № BG06RDNP001-19.035-S2  
181 5.11.2019 г. г-н Айджан Ахмед                  Директор на ОД на ДФ "Земеделие" - Кърджали

 Представяне на документи по Ув.писмо № 85 по подмярка 19.2 с изх № 01-090-6300/ 383 от 

22.10.2019 г. 
182 11.11.2019 г. г-жа Ваня Зунева                  Директор на ОД на ДФ "Земеделие"-Бургас

 Представяне на документи по Ув.писмо № 91 по подмярка 19.2 с изх № 01-020-2600/ 81 от 

24.10.2019 г. 
183 12.11.2019 г. г-жа Ваня Зунева                  Директор на ОД на ДФ "Земеделие"-Бургас

 Допълнение към административна преписка с наш изх. № 182/ 11.11.2019 г. относно проведена 

процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.060-S1 

184 13.11.2019 г. г-жа Кремена Николова   Директор на ОД на ДФ "Земеделие" - Видин
 Предоставяне на разняснения по процедура № BG06RDNP001-19.035-S2  

185 15.11.2019 г. ДФ"Земеделие" - Васил Грудев Административен договор BG06RDNP001-

19.030-010-C01 - връщане за заверка с печат 
188 19.11.2019 г. Елена Иванова Директор Дирекция "РСР" и Васил Грудев Изпълнителен директор 

на ДФ "Земеделие" - РА Уведомяване за предстояща годишна концеренция на МИГ Завет - Кубрат, 

през м. декември 2019 г. 
190 21.11.2019 г. Държавен фонд "Земеделие" Адм.договор по м. 7.2 (втори прием) проект на 

Община Кубрат, Заповед и Заявление за профил в ИСУН 2020 

191 28.11.2019 г. Васил Грудев - изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" Предоставяне на 

разняснения по процедура № BG06RDNP001-19.047-S1  
193 09.12.2019 г. г-жа Айрие Ибрямова                  Директор на ОД на ДФ "Земеделие" - Варна

 Отговор с предоставяне на разняснения по процедура № BG06RDNP001-19.067-S1  

196 10.12.2019 г. Държавен фонд "Земеделие" Допълнение към заявка за плащане по м. 19.4 за 
периода 01.01.2019-30.09.2019 г. 

198 11.12.2019 г. Ваня Зунева     Директор на ОД на ДФ "Земеделие" - Бургас Допълнение към 

преписка по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.060-S1 
207 30.12.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева  Покана за наблюдатели по 4.1 

208 30.12.2019 г. УО на ПРСР - Лозана Василева  Заповед 29 от 27.12.2019 г. за преразглеждане 

на процедура по 4.1 /първи прием/ 

14. Опис на приложения 

Таблица 1 Брой работни места., разкрити в резултат от подпомагане на проектите........................21 стр. 

Таблица 2: Брой жители. които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от 

изпълнението ла проектите, финансирани от ЕЗФРСР.........................................................................21 стр. 

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР но мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на 
споразумение за изпълнение иа СВОМР................................................................................................22 стр. 

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева................24 стр. 

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране 
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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 16 4 27 5 0 0 0 0 

ЕЗФРСР  51 16 4 27 5 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 3829 0 0 

Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, 
различни от тези, свързани с ИТ. 

15000 3829 41367 0 0 

 

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 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е  

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) 

50 3 53 22 35 22 35 3 3 2 2 4,00% 0 0 0,00% 

4.1 Инвестиции 
в земеделски 
стопанства 

21 0 23 5 15 5 15 1 1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

4.2 Инвестиции 

в преработка/ 
маркетинг на 
селскостопански 
продукти 

5 0 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

6.4 Инвестиции 
в подкрепа на 
неземеделски 

дейности 

12 1 8 6 6 6 6 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

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

мащаби 
инфраструктура 

7 0 17 8 10 8 10 2 2 2 2 28,57% 0 0 0,00% 

7.5 Инвестиции 
за публично 
ползване в 
инфраструктура 
за отдих, 

3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
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туристическа 

инфраструктура 

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

горски продукти 

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

Мерки, извън 
обхвата на 
мерките от 
Регламент (EC) 
№ 1305/2013, но 
съответстващи 
на целите на 

регламента 
(финансирани 
от ЕЗФРСР) 

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

19.2-05 
Партньорства и 
насърчаване на 
селската 
самобитност, 

традиции, 
култура и 
природа 

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

Общо: 60 3 54 23 36 23 36 3 3 2 2   0 0   

(излишните редове да се изтрият) 

 

Забележка: 
По м.4.1 в колони 9 и 10 е посочено 1 брой одобрено заявление от ДФЗ, а в колони 11 и 12 е посочено 0 броя сключени договори.  Разликата е обусловена от факта, че към 31.12.2019 
г. одобреният проект  по м.4.1. е със статут резерва  и няма сключен договор. 
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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) 

3783424,04 2403108,43   3014748,53 1910530,99 2521860,08 1637609,16 92236,20 92236,20 0,00 

4.1 Инвестиции в земеделски 
стопанства 

684737,35 368846,28 54% 684737,35 368846,27 191848,90 95924,44 0,00 0,00 0,00 

4.2 Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански 
продукти 

678844,70 249338,15 37% 429186,70 151971,53 429186,70 151971,53 0,00 0,00 0,00 

6.4 Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности 

1684966,55 1191220,11 71% 1197428,99 827489,25 1197428,99 827489,25 0,00 0,00 0,00 

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

инфраструктура 

445300,82 438634,15 99% 413820,87 407154,20 413820,87 407154,20 92236,20 92236,20 0,00 

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

86701,50 86701,50 100% 86701,50 86701,50 86701,50 86701,50 0,00 0,00 0,00 

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

горски продукти 

202873,12 68368,24 34% 202873,12 68368,24 202873,12 68368,24 0,00 0,00 0,00 

Мерки, извън обхвата на мерките от 
Регламент (EC) № 1305/2013, но 
съответстващи на целите на 
регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

63179,50 63179,50   63179,50 63179,50 63179,50 63179,50 0,00 0,00 0,00 

19.2-05 Партньорства и насърчаване на 
селската самобитност, традиции, 

култура и природа 

63179,50 63179,50 100% 63179,50 63179,50 63179,50 63179,50 0,00 0,00 0,00 

Общо: 3846603,54 2466287,93   3077928,03 1973710,49 2585039,58 1700788,66 92236,20 92236,20 0,00 
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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 

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 

разходит

е 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) 

2699004,00 7443986,17 4330823,34 4532118,67 2651620,55 4039230,22 2378698,72 92236,20 92236,20 92236,20 2606767,80 3,42% 0,00 

4.1 Инвестиции 
в земеделски 
стопанства 

792099,00 4003223,15 1954484,86 2157192,49 1065020,83 1664304,04 792099,00 0,00 0,00 0,00 792099,00 0,00% 0,00 

4.2 Инвестиции 
в преработка/ 
маркетинг на 

селскостопански 
продукти 

249364,50 678844,70 249338,15 429186,70 151971,53 429186,70 151971,53 0,00 0,00 0,00 249364,50 0,00% 0,00 

6.4 Инвестиции 
в подкрепа на 
неземеделски 
дейности 

836104,50 1684966,55 1191220,11 1197428,99 827489,25 1197428,99 827489,25 0,00 0,00 0,00 836104,50 0,00% 0,00 

7.2 Инвестиции 

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

528066,00 787377,15 780710,48 458735,87 452069,20 458735,87 452069,20 92236,20 92236,20 92236,20 435829,80 17,47% 0,00 

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

176022,00 86701,50 86701,50 86701,50 86701,50 86701,50 86701,50 0,00 0,00 0,00 176022,00 0,00% 0,00 
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8.6 Инвестиции 

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

117348,00 202873,12 68368,24 202873,12 68368,24 202873,12 68368,24 0,00 0,00 0,00 117348,00 0,00% 0,00 

Мерки, извън 

обхвата на 
мерките от 
Регламент (EC) 
№ 1305/2013, но 
съответстващи 
на целите на 
регламента 
(финансирани 
от ЕЗФРСР) 

234696,00 63179,50 63179,50 63179,50 63179,50 63179,50 63179,50 0,00 0,00 0,00 234696,00 0,00% 0,00 

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

природа 

234696,00 63179,50 63179,50 63179,50 63179,50 63179,50 63179,50 0,00 0,00 0,00 234696,00 0,00% 0,00 

Общо: 2933700,00 7507165,67 4394002,84 4595298,17 2714800,05 4102409,72 2441878,22 92236,20 92236,20 92236,20 2841463,80   0,00 

(излишните редове да се изтрият) 
 
  



29 

 

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 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

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 тради-
ционни и нови 
икономически 
дейности, произ-
водства и услуги  

40 2 35 13 24 13 24 1 1 0 0 0% 0 0 0% 

Приоритет 2 
Повишаване 

качеството на 
живот на терито-
рията, развитие и 
активизиране на 
местните човеш-
ки, природни, 
материални и 
културни 

ресурси  

20 1 19 10 12 10 12 2 2 2 2 10% 0 0 0% 

Приоритет 3 
Повишаване 
капацитета на 
човешките 
ресурси за 
генериране и 

управление на 
проекти, допри-
насящи за устой-
чиво развитие на 
територията 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   

Общо: 60 3 54 23 36 23 36 3 3 2 2   0 0   
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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  

595181,82 588515,15 99% 563701,87 557035,20 563701,87 557035,20 0,00 0,00 0,00 

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

3251421,72 1877772,78 58% 2514226,16 1416675,29 2021337,71 1143753,46 92236,20 92236,20 0,00 

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 

Общо: 3846603,54 2466287,93   3077928,03 1973710,49 2585039,58 1700788,66 92236,20 92236,20 0,00 
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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 

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 

разходит

е 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 тради-

ционни и нови 
икономически 
дейности, 
производства и 
услуги  

1994916,00 6569907,52 3463411,36 3986681,30 2112849,85 3493792,85 1839928,02 92236,20 92236,20 92236,20 1902679,80 5% 0,00 

Приоритет 2 
Повишаване 
качеството на 

живот на тери-
торията, разви-
тие и активизи-
ране на местни-
те човешки, 
природни, мате-
риални и кул-
турни ресурси  

938784,00 937258,15 930591,48 608616,87 601950,20 608616,87 601950,20 0,00 0,00 0,00 938784,00 0% 0,00 

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

проекти, 
допринасящи за  
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: 2933700,00 7507165,67 4394002,84 4595298,17 2714800,05 4102409,72 2441878,22 92236,20 92236,20 92236,20 2841463,80  0,00 
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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; 

5 1 0,00 368846,27 0,00 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; 

1 0 0,00 75922,03 0,00 0,00 

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;  

10 2 0,00 1079009,99 92236,20 0,00 

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

            

  FA Друга област  7 0 0,00 321382,70 0,00 0,00 

 

Забележка: 
Данните в ред 10 включват и 4 броя резервни проекти по 
м.4.1 
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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 

0 0 

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 

0 0 

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 

1 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) 0 0 

 
За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 
до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 
инвестиционни 

    
(Отнася се за площта, 
обхваната от инвестиции за 
напояване) 
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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 0 0 

     
(Сума от всички допустими 
инвестиционни разходи - 
публични и частни) 

  

 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 0 0 

     
(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) 0 0 

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) 0 0 

 

 

Забележка: 
Данните в ред 10 са относно одобрен резервен проект по  
м.4.1 
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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 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

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 20 1 19 10 12 10 12 2 2 2 2 10% 0 0 0% 

МИГ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   

Публичен орган/ 
община 

  1 19 10 12 10 12 2 2 2 2   0 0   

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 2 35 13 24 13 24 1 1 0 0 0% 0 0 0% 

Малко или средно 
предприятие 

  1 4 2 4 2 4 0 0 0 0   0 0   

Микропредприятие 
(Моля, отбележете и 

юридическата 
форма)- ЕООД 

  1 12 5 8 5 8 0 0 0 0   0 0   

Физическо лице   0 18 5 11 5 11 1 1 0 0   0 0   

ЕТ   0 1 1 1 1 1 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: 60 3 54 23 36 23 36 3 3 2 2 3% 0 0 0% 

Излишните редове се изтриват 

 

Забележка: 
По Приоритет 1  в колони 9 и 10 е посочено 1 брой одобрено заявление от ДФЗ, а в колони 11 и 
12 е посочено 0 броя сключени договори. 

Към 31.12.2019 г. одобреният проект  е със статут резерва  и поради това няма сключен договор. 
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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 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

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 938784,00 937258,15 930591,48 608616,87 601950,20 608616,87 601950,20 92236,20 92236,20 92236,20 846547,80 11% 0,00 

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 

  937258,15 930591,48 608616,87 601950,20 608616,87 601950,20 92236,20 92236,20 92236,20 0,00   0,00 

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 1994916,00 6569907,52 3463411,36 3986681,30 2112849,85 3493792,85 1839928,02       1994916,00 0% 0,00 

Малко или средно 
предприятие 

  1382323,62 533121,11 937118,87 337981,12 745572,12 242207,74 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Микропредприятие 
(Моля, отбележете 
и юридическата 
форма) ЕООД 

  1794870,61 1174603,05 1303333,05 809052,35 1303333,05 809052,35 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Физическо лице   3145103,88 1569980,14 1498619,97 780109,32 1197278,27 602960,87 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

ЕТ   247609,41 185707,06 247609,41 185707,06 247609,41 185707,06 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: 2933700,00 7507165,67 4394002,84 4595298,17 2714800,05 4102409,72 2441878,22 92236,20 92236,20 92236,20 2841463,80 3% 0,00 

ОБЩО: 2933700,00 7507165,67 4394002,84 4595298,17 2714800,05 4102409,72 2441878,22 92236,20 92236,20 92236,20 2841463,80 3% 0,00 

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърлян

е 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла-

тена 

суб-

сидия 

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

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

    7443986,17 4330823,34   4532118,67 2651620,55     4039230,22 2378698,72 92236,20 92236,20 0,00 

6.4 Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности 

Мега Пласт 

Груп 15 ЕООД  

Модернизация на 

предприятие за 

производство на 

Алуминиева и ПВЦ 

дограма 

282330,00 141165,00 50% 282330,00 141165,00     282330,00 141165,00 0,00 0,00 0,00 

6.4 Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности - 

BG06RDNP001-

19.047-S2 (S2) 

    86701,50 86701,50 1,00 86701,50 86701,50     86701,50 86701,50 0,00 0,00 0,00 

7.5 Инвестиции 

за публично 

ползване в 

инфраструктура 

за отдих, 

туристическа 

инфраструктура 

Община Кубрат 

Реконструкция на 

Екопътека и прилежаща 

традиционна зона за 

отдих с изграждане на 

туристически атракции 

в Лесопарк, гр. Кубрат, 

Община Кубрат 

86701,50 86701,50 100% 86701,50 86701,50     86701,50 86701,50 0,00 0,00 0,00 

7.5 Инвестиции за 

публично 

ползване в 

инфраструктура за 

отдих, 

туристическа 

инфраструктура - 

BG06RDNP001.19-

240-S1 (S1) 

    202873,12 68368,24   202873,12 68368,24     202873,12 68368,24 0,00 0,00 0,00 

8.6 Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането 

и търговията на 

горски продукти 

Кубратска гора 

ЕООД 

Закупуване на линия за 

рязане, цепене и 

пакетиране на дърва за 

огрев 

202873,12 68368,24 34% 202873,12 68368,24     202873,12 68368,24 0,00 0,00 0,00 
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8.6 Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на 

горски продукти -

BG06RDNP001.19-

196-S1 (S1) 

    282330,00 141165,00   282330,00 141165,00     282330,00 141165,00 0,00 0,00 0,00 

               

4.1 Инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

    684737,35 368846,28 2,90 684737,35 368846,27     191848,90 95924,44 0,00 0,00 0,00 

4.1 Инвестиции в 

земеделски 

стопанства – S2 

„Дооборудване 

на биологичното 

стопанство на 

ЗС Боньо 

Стоянов 

ЗС Боньо Симеонов 

Стоянов** 
85588,00 59911,60 70% 85588,00 59911,60 

резерва 2019 

г. 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 Инвестиции в 

земеделски 

стопанства - S2 

Модернизация 

на земеделското 

стопанство на 

ЗС Силвия 

Христова 

Петрова 

ЗС Силвия Христова 

Петрова** 
46800,00 32760,00 70% 46800,00 32760,00 

резерва 2019 

г. 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 Инвестиции в 

земеделски 

стопанства - S2 

Закупуване на 

трактор 
Стемагро ЕООД ** 191546,75 95773,38 50% 191546,75 95773,38 

резерва 2019 

г. 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 Инвестиции в 

земеделски 

стопанства - S2 

Закупуване на 

специализирано 

пчеларско 

оборудване 

ЗП Искрен Георгиев 

Мутафов** 
191848,90 95924,45 50% 191848,90 95924,44 

одобрено от 

МИГ през 

2019 г. 

  191848,90 95924,44 0,00 0,00 0,00 

4.1 Инвестиции в 

земеделски 

стопанства - S2 

Изграждане на 

плодохранилище 

и склад в ПИ № 

0342010 по КВС 

на с. Севар, общ. 

Кубрат, обл. 

Разград 

ЗП Хасан Яшаров 

Хасанов** 
168953,70 84476,85 50% 168953,70 84476,85 

резерва 2019 

г. 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 Инвестиции в 

преработка/ 

маркетинг на 

селскостопански 

продукти 

    678844,70 249338,15   429186,70 151971,53     429186,70 151971,53 0,00 0,00 0,00 

4.2 Инвестиции в 

преработка/ 

маркетинг на 

селскостопански 

продукти – S1 

Подобряване на 

производствения 

процес в 

"Агросем" ООД 

чрез закупуване 

на Линия за 

почистване и 

пакетиране на 

Агросем ООД** 152099,00 76049,50 50% 152099,00 76049,50 отказ от ДФЗ   152099,00 76049,50 0,00 0,00 0,00 
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варива и семена 

4.2 Инвестиции в 

преработка/ 

маркетинг на 

селскостопански 

продукти – S1 

Закупуване на 

Линия за фото-

сортиране и 

калибриране на 

варива и 

зърнени култури 

Агросем ООД** 249658,00 97366,62 39% 0,00 0,00 

отхвърлено от 

МИГ през 

2019 г. 

 Отпадане 

на  АСД 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 Инвестиции в 

преработка/ 

маркетинг на 

селскостопански 

продукти - S2 

Изграждане на 

плодохранилище 

и склад в ПИ № 

0342010 по КВС 

на с. Сеслав, 

общ. Кубрат, 

обл. Разград 

ЗП Хасан Яшаров 

Хасанов** 
277087,70 75922,03 27% 277087,7 75922,03     277087,70 75922,03 0,00 0,00 0,00 

6.4 Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности 

    1402636,55 1050055,11   915098,99 686324,25     915098,99 686324,25 0,00 0,00 0,00 

6.4 Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности – S1 

Транс Мена 1 

ЕООД  

Закупуване на автобус 

за осъществяване на по-

качествен пътнически 

транспорт на 

населението на община 

Завет и община 

Кубрат** 

224207,56 168155,67 75% 0,00 0,00 

отхвърлено от 

МИГ през 

2019 г. 

Отпадане на 

АСД 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4 Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности – S1 

НБМ - 689 

ЕООД  

Закупуване на машини 

и оборудване за широк 

комплекс от 

висококачествени 

услуги и продукти в 

сферата на 

фотографията , 

видеозаснемането  и 

производството на 

печатни продукти за 

населението на 

Общините Кубрат и 

Завет** 

120045,60 90034,2 75% 120045,60 90034,20 -   120045,60 90034,20 0,00 0,00 0,00 

6.4 Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности – S1 

Мега Пласт 

Груп 15 ЕООД  

Закупуване на 

оборудване за 

производство на 

Алуминиева и PVC 

дограма** 

263330,00 195575,19 74% 0,00 0,00 

отхвърлено от 

МИГ през 

2019 г. 

Отпадане на 

АСД  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4 Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности – S1 

Жоро Транс 67 

ЕООД  

Преустройство на част 

от сграда "ремонтна 

работилница за 

комбайни" в 

"Автосервиз"  в УПИ 

№ХХХII, кв. 117 по 

ПУП на гр. Кубрат** 

 

258443,83 193832,87 75% 258443,83 193832,87 -   258443,83 193832,87 0,00 0,00 0,00 
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6.4 Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности S1 

Триани ЕООД  

Частично поетапно 

изграждане и 

оборудване на 

комплекс за отдих и 

развлечения за 

населението на 

общините Кубрат и 

Завет – Етап 

Изграждане и 

оборудване на 

ресторант и външни 

площадкови мрежи** 

259740,15 194805,12 75% 259740,15 194805,12 -   259740,15 194805,12 0,00 0,00 0,00 

6.4 Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности – S1 

Автосервиз 

Спринткар 

ЕООД 

Безопасно движение по 

пътищата** 
29260,00 21945,00 75% 29260,00 21945,00 -   29260,00 21945,00 0,00 0,00 0,00 

6.4 Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности – S1 

ET Технокар - 

Едис Юзджанов 

Изграждане на 

АВТОСЕРВИЗ в УПИ 

№ LXVII-2237, кв. 117 

по плана на гр. Кубрат, 

обл. Разград** 

247609,41 185707,06 75% 247609,41 185707,06 -   247609,41 185707,06 0,00 0,00 0,00 

7.2 Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура 

    445300,82 438634,15   413820,87 407154,20     413820,87 407154,20 92236,20 92236,20 0,00 

7.2 Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура- 

S1 

Община Кубрат 

Доставка и монтаж на 

столове за зрителна 

зала на НЧ „Св.Св. 

Кирил и Методий - 

1891“, гр. Кубрат, 

община Кубрат* 

52500,00 52500,00 100% 52500,00 52500,00 -   52500,00 52500,00 52500,00 52500,00 0,00 

7.2 Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура- 

S2 

Община Кубрат 

Изграждане и 

обзавеждане на 

сензорна зала и 

закупуване на лек 

автомобил за 

предоставяне на 

мобилна социална 

работа за нуждите на 

Център за обществена 

подкрепа гр. Кубрат** 

31479,95 31479,95 100% 0,00 0,00 
оттеглено 

през 2019г. 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

Община Кубрат 

Обзавеждане на спални 

помещения в ДГ 

„Първи юни“ с. Юпер-

43917,13 43917,13 100% 43917,13 43917,13 -   43917,13 43917,13 39736,20 39736,20 0,00 



43 

 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура- 

S2 

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** 

7.2 Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура- 

S2 

Община Кубрат 

Обзавеждане на 

жилищни блокове в 

Дом за стари хора с. 

Тертер, Община 

Кубрат** 

21340,00 21340,00 100% 21340,00 21340,00 -   21340,00 21340,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура- 

S2 

Община Кубрат 

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** 

54687,00 54687,00 100% 54687,00 54687,00 -   54687,00 54687,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура- 

S2 

Община Кубрат 

Оборудване и 

обзавеждане на зала за 

силова подготовка в 

Спортна зала – Кубрат, 

Община Кубрат** 

20157,57 20157,57 100% 20157,57 20157,57 -   20157,57 20157,57 0,00 0,00 0,00 

7.2 Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

Община Кубрат 

Доставка и монтаж на 

водогреен котел за 

нуждите на ОУ „Н. Й. 

38066,67 31400,00 82% 38066,67 31400,00 -   38066,67 31400,00 0,00 0,00 0,00 
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или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура- 

S2 

Вапцаров“ с. Севар и 

ДГ „Пролет“ с. Севар** 

7.2 Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура- 

S2 

Община Завет 

Доставка и монтаж на 

столове за зрителната 

зала на Народно 

Читалище 

„Саморазвитие 1902“, 

град Завет, община 

Завет“** 

22357,50 22357,50 100% 22357,50 22357,50 -   22357,50 22357,50 0,00 0,00 0,00 

7.2 Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура- 

S2 

Община Завет 

Оборудване и 

обзавеждане на 

общинска социална 

инфраструктура - 

Домашен социален 

патронаж гр. Завет** 

96781,00 96781,00 100% 96781,00 96781,00 -   96781,00 96781,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура- 

S2 

Община Завет 

Оборудване и 

обзавеждане на 

общинска 

образователна 

инфраструктура - 

Детска градина 

„Слънчо“ гр. Завет, 

Детска градина 

„Червената шапчица“ с. 

Брестовене  и Детска 

градина „Радост“ с. 

Острово** 

64014,00 64014,00 100% 64014,00 64014,00 -   64014,00 64014,00 0,00 0,00 0,00 

Мерки, извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

    63179,50 63179,50   63179,50 63179,50     63179,50 63179,50 0,00 0,00 0,00 

19.2-05 

Партньорства и 

насърчаване на 

селската 

самобитност, 

    63179,50 63179,50   63179,50 63179,50     63179,50 63179,50 0,00 0,00 0,00 
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традиции, 

култура и 

природа – S1 

  Община Кубрат 

Кубрат древен и млад – 

да пренесем традициите 

през времето** 

63179,50 63179,50 100% 63179,50 63179,50 -   63179,50 63179,50 0,00 0,00 0,00 

Общо:     3846603,54 2466287,93   3077928,03 1973710,49     2585039,58 1700788,66 92236,20 92236,20 0,00 

 

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. 
 

Забележка: 
          

* - Проектно предложение на Община Кубрат по м. 7.2 (първи прием, ред 33) е регистрирано и  оценено от МИГ Завет - Кубрат през 2018 г. През 2019 г. за 
него има дейност по одобрение от ДФЗ). 

** - Проектни предложения по м.4.1 (втори прием, от ред 15 до ред 19) по м. 4.2 (ред 21 до 23), по м. 6.4 (първи прием, ред 25 до ред 31), по м. 7.2 (втори 
прием, ред 34 до ред 42)  и по м. 19.2-05 (първи прием , ред 45) са регистрирани в МИГ Завет - Кубрат през 2018 г. , но оценката им е осъществена през 2019 
г. 

 


