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1. Управление на Местната инициативна група. 

 Върховен колективен орган е Общо събрание. 

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

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

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

териториалните граници на общините Завет и Кубрат от област Разград.  

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

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

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

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

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

стопански сектор и 25 – на нестопанския сектор.  

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

населените места на територията.  

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

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

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

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

Управителен съвет (УС).  

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 Управителения съвет. 

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

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

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

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

определени с решения на общинските съвети, трима представители на стопанския 

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

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

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

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

 Съотношението на представителите на публичния, стопанския и нестопанския 

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

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

сектор – 2 представители – 28,57 %. 

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) 

   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. 

      

2. Персонал на Местната инициативна група. 

 

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

УС на МИГ и служителите на МИГ. 

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

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

От 01.07.2018 г. съставът на служителите е непроменен: 

1. Галя Маринова Драганова – изпълнителен директор 

2. Гюлджан Махмуд Касим – експерт по прилагане на СВОМР 

3. Селвихан Гюнер Яваш – административен сътрудник 

 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 

 Изготвяне на Насоки за кандидатстване (Условия за кандидатстване, Обява за 

кандидатстване, документи за кандидатстване, документи за информация и 

документи за изпълнение) по подмярка 8.6 и подмярка 7.5 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”; 

 Разглеждане и приемане на Насоки за кандидатстване (Условия за 

кандидатстване, Обява за кандидатстване, документи за кандидатстване, 

документи за информация и документи за изпълнение) по подмярка 8.6 и 

подмярка 7.5 от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат от УС на МИГ Завет – 

Кубрат; 

 Обявяване на процедури за прием на проектни предложения в ИСУН 2020: 

- по подмярка 6.4 и подмярка 19.2 – 05 (втори прием); 

- по подмярка 8.6 и подмярка 7.5 (първи прием). 

 Сключване на 32 бр. граждански договори с членове на 8 оценителни 

комисии за извършване на оценка и подбор на проектни предложения; 

 Извършване на оценка на проектни предложения по подмерки, както следва: 

- 6.4, 19.2-05, 8.6, 7.5 (първи прием); 

- 7.2, 4.1, 4.2, 6.4 (втори прием). 

 Изготвяне на процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 по 

подмерки 8.6 и 7.5 (първи прием) и актуализиране на процедури за втори 

прием по подмярка 6.4, 8.6, 7.5 и мярка 19.2-05; 

 Изготвяне и изпращане до ДФЗ на допълнително изискана информация по 

проведени процедури за подбор на проектни предложения по подмерки: 4.1, 

4.2, 6.4 и 19.2-05; 

  Извършване на преразглеждане на проведена процедура за подбор на 

проектни предложения по подмярка 4.1; 

 На 11.10.2019 г. МИГ Завет – Кубрат получи Заповед № 03-РД/ 2098 от 

18.06.2019 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ за одобрение на проведена 

процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” с код BG06RDNP001-19-030-S1; 

 На 14.11.2019 г. МИГ Завет – Кубрат получи Заповед № 03-РД/ 4198  от 

08.10.2019 г. Изпълнителния директор на ДФЗ за одобрение на проведена 

процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” с код BG06RDNP001-19-030-S2; 

 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; 

 МИГ Завет – Кубрат изготви проект на бюджет за 2020 г. по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Завет - 

Кубрат ; 

 МИГ Завет – Кубрат изготви документи по: 

- заявка за Междинно плащане за последното тримесечие на 2018 г.; 

- заявка за Авансово плащане за 2019 г. 

Същите бяха внесени  в изискуем срок в РА на ДФЗ.  

 МИГ Завет – Кубрат организира провеждането на следните обучения: 

- 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); 

- 2 броя двудневни обучения (за местни лидери и за уязвими групи и 

застрашени от бедност целеви групи, включително роми), свързани 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" (12-13.09.2019 г. – гр. 

Кубрат за 20 участника и 17-18.10.2019 г. – гр. Завет за 20 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. 

 Проведени са процедури за избор на изпълнител съгласно чл. 20, ал.4, т. 3 от 

ЗОП за избор на изпълнител за извършване на услуги и са сключени следните 

договори: 

-   Договор за услуга  – „Счетоводни услуги“ с СНЦ „Агробизнесцентър – 

Кубрат“; 

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

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

непрепоръчани кореспондентски пратки, пощенски услуги“ с „Български 

пощи“ ЕАД; 

-  Договор за доставка на канцеларски материали, офис консумативи, 

санитарно-хигиенни материали и дезинфектанти с ЕТ “Слави 99 – Станислав 

Стоянов“; 

-     Договор за услуга - Консултантски услуги по прилагането на Стратегията 

за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат с ЕТ „Региоконсулт-Георги Митев“; 

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

ЗЗБУТ“- трудова медицина с „Орбимед“ ЕООД; 

-     Договор за услуга – Поддръжка на офис техника и приложен софтуер с 

Хасан Хасанов; 

-   Договор за услуга – Информационни дейности и обучения с  СНЦ 

„Агробизнесцентър – Кубрат“; 



-      Договор за услуга - Създаване и реализиране на излъчвания  на покани за 

организирани събития и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ 

Завет – Кубрат с „Дарик Радио“ АД; 

-      Договори за извършване на работа чрез личен труд за оценка на проектни 

предложения (32 бр.).  

 

3.2  Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 

3.2.1.   За популяризиране, информиране и публичност: 
 

         а)  поддържане на интернет страница: 

         Важен инструмент за информиране на  местните власти, НПО, бизнеса и 

населението на територията на МИГ Завет-Кубрат е разработеният  информационен 

интернет портал с адрес www.mig-zavet-kubrat.eu.  От него може да бъде получена 

актуална информация за събития, новини, свързани с дейността на МИГ Завет-

Кубрат и процеса на прилагане на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие - бенефициенти; индикативни програми; актуални процедури (отворени 

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

кандидатстване, информационни кампании, консултации и обучения на 

бенефициенти); приключили процедури; кандидатстване и договаряне (подадени 

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

изпълнение на договори по одобрени и финансирани проекти по Стратегията за 

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

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

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

полезни връзки; 

 През отчетния период в сайта бяха публикувани насоки за кандидатстване по 

следните мерки, включени в стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат: 6.4 и 19.2 

– 05 (втори прием); 8.6 и 7.5 (първи прием и втори прием). 

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

удобна  навигация  и бързо обновяване на съдържанието. 

 

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

МИГ Завет - Кубрат:  

 

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) 

www.eufunds.bg/bg/node/1354 
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 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. 

        в)   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); 
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- 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). 

        

         г)     Излъчвания в Дарик радио 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; 

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

●  по мярка 7.5 – за месеците ноември и  декември 2019 г. –46 броя; 

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

 

          3.2.2   Провеждане на обучения за бенефициенти 

На  04.09.2019 г. в гр. Кубрат и  05.09.2019 г. в гр. Завет бяха проведени 2 броя 

еднодневни обучения (за по 10 човека) 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". Обучението се реализира във връзка с  изпълнение на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие, прилагана от СНЦ „МИГ Завет - 

Кубрат”, финансирана по ПРСР 2014-2020 от ЕЗФРСР.  

 

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. 

             3.2.3   Консултиране на потенциални бенефициенти в офиса на МИГ 

Завет -  Кубрат  

           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. 

3.2.4    Изготвяне на печатни материали с цел популяризиране на 

 стратегията за ВОМР 

 

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. 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.  

 

 



 


