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    1. Кратко резюме на извършената дейност 

       Дейността на МИГ Завет - Кубрат по прилагане на  Стратегията за водено от общностите 

местно развитие стартира на 21 октомври 2016 година с  подписването на Споразумение за 

предоставяне на безвъзмездна помощ  № РД 50 – 139/ 21.10.2016 г. с УО на ПРСР 2014 – 2020 г. 

През периода до края на 2017 година действията на   МИГ Завет - Кубрат бяха основно 

насочени към: 

 Създаването на предварителни условия за ефективното прилагане на СВОМР –

стартиране подготовката 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 2017 г. 

относно  прием на проектни предложения; процедура за подбор на оценители; 

процедура, свързана с процеса на оценка на проектните предложения. 

 Дейности по информиране и консултиране – интернет страница, публикации, плакати, 

информационни конференции за повишаване активността на местната общност от 

територията на МИГ, свързани с процесите на прилагане на СВОМР на МИГ Завет-

Кубрат. 

       През 2017 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. 

 

2. Цели на стратегията за местно развитие. 

 

     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. 

 

    В обобщен вид  основната стратегическа цел, приоритети и специфични цели са представени 

в таблицата по-долу: 

 ПРИОРИТЕТИ  И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

ПРИОРИТЕТ 1 
Развитие и укрепване на конкурентоспособни традиционни и нови 

икономически дейности, производства и услуги. 

СПЕЦИФИЧНА 

ЦЕЛ  1 

Насърчаване производството и преработката на висококачествени 

селскостопански и горски продукти по традиционна или екологична 

технология. 

СПЕЦИФИЧНА 

ЦЕЛ  2 

Подкрепа за развитие на местни неземеделски икономически дейности. 

 

ПРИОРИТЕТ 2 
Повишаване качеството на живот на територията, развитие и 

активизиране на местните човешки, природни, материални и 

      СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ 

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“. 
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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. 

СПЕЦИФИЧНА 

ЦЕЛ  2 

Възстановяване, опазване и развитие на местните природни и културни 

ресурси. 

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. 

 

СПЕЦИФИЧНА 

ЦЕЛ  2 

Повишаване капацитета на местната общност за изпълнение на проекти, 

подпомагани от фондове. 

 

 

 

3. Кратко описание на изпълнението на СВОМР:  

 

   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. 

  

 Създаването на предварителни условия за ефективното прилагане на СВОМР –

стартиране подготовката 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 2017 г. 

относно  прием на проектни предложения; процедура за подбор на оценители; 

процедура, свързана с процеса на оценка на проектните предложения. 

 

 Дейности по информиране и консултиране – интернет страница, публикации, плакати, 

информационни конференции за повишаване активността на местната общност от 

територията на МИГ, свързани с процесите на прилагане на СВОМР на МИГ Завет-

Кубрат. 
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Таблица 1  

Индикатор Цел за периода             

2016 – 2023 

според СВОМР 

 

Постигнато 

за периода на 

годишния 

доклад 

Постигнато за 

периода от началото 

на прилагане на 

стратегията, 

включително 

периода, обхванат от 

годишния доклад 

Обща площ на територията, 

обхваната от МИГ (в км
2
)  

745.10 кв.км. 

Общ брой на населението, 

обхванато от МИГ в СВОМР 
27 281  души  (по данни от НСИ към 31.12.2014 г. ) 

Брой проекти, финансирани от 

СВОМР  
60 

0 0 

Брой участници в информационни 

конференции и срещи 
300 37 137  

   

         През настоящия отчетен период са извършени следните планирани дейности, свързани с 

изпълнението на СВОМР и придобиването на умения и обществена активност в съответствие с 

одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие, Споразумение № РД 50 – 139/ 

21.10.2016 г., Заповед № РД 09-932/ 21.11.2016 г. година на министъра на земеделието и 

храните за одобрени дейности и разходи за управление на местната инициативна група, 

придобиване на умения и постигане на обществена активност за МИГ Завет-Кубрат: 

 Приемане на Вътрешни правила за прилагане на закона за защита на личните данни; 

 Регистриране в системата на АОП; 

 Актуализиране, приемане и публикуване на индикативен график и индикативна 

годишна програма за прием на проектни предложения  по мерките на СВОМР за 2017; 

 Изготвяне и приемане от УС на Процедура за подбор на проектни предложения към 

стратегията за ВОМР на СНЦ „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., която съблюдава условията и 

реда на раздел I "Подбор на проекти към стратегия за ВОМР" от глава пета от ПМС № 

161. Процедурата е съобразена с указанията на УО на ПРСР по чл. 37, ал. 1. и не 

предвижда правила, различни от Минималните изисквания, разработени на 

основание чл. 41, ал. 2 от  ПМС 161 от 4 юли 2016 за определяне на правила за 

координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни 

групи, във връзка с изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие за 

периода 2014 - 2020 г.; 

 Внасяне на заявка за потребителски профил в ИСУН на служителите на МИГ Завет – 

Кубрат; 

 Изготвяне на Насоки за кандидатстване и формуляри за кандидатстване по подмерки: 

4.1, 4.2 и 7.2 от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат, съгласно новите нормативни 

изисквания; 

 Участие в обучение за работа в ИСУН на служителите на МИГ Завет – Кубрат, 

организирано от ЦКЗ при МС; 



 

 6 

 Участие на МИГ Завет-Кубрат в работна среща на тема «Въпроси, свързани с 

изпълнението на СВОМР във връзка с промените в нормативната база по подмярка 

19.2», организирана от УО на ПРСР в МЗХГ (28.09.2017 г.);  

 Участие на екипа на МИГ Завет-Кубрат в двудневно обучение на тема „Стратегическо и 

оперативно управление на МИГ” (28 – 29.08.2017 г.). 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. 

Основните акценти в него бяха насочени към следните теми: 

•  Същност на подхода ВОМР в периода 2014-2020 г.; 

•  Характеристики на стратегическото и оперативното управление; 

•  Разясняване на функциите и отговорностите на Общото събрание, УС, екипа на МИГ и 

КИП при изпълнението на СВОМР; 

•  Научени уроци от програмен период 2007-2013 г.; 

•  Ефективно планиране и прием по мерките от СВОМР на МИГ; 

•  Подаване на проектни предложения чрез ИСУН 2020; 

•  Обсъждане на възможни решения по възникнали и предстоящи проблемни ситуации.  

 Приемане на Правила за прилагане на държавните помощи за МИГ Завет – Кубрат; 

 Процедури за избор на изпълнител съгласно чл. 20 ал.4 т.3  от ЗОП за:  

- Пощенски/куриерски услуги; 

- Консултантски услуги; 

- Счетоводно обслужване дейността на МИГ Завет-Кубрат; 

- Осигуряване на информация и публичност; 

- Закупуване на 2 бр. климатици за офиса на МИГ Завет - Кубрат; 

- Провеждане на двудневно обучение за екипа на МИГ Завет - Кубрат; 

- Процедури за избор на изпълнител съгласно чл. 20 ал.4 т.3  от ЗОП за: Доставка и 

гаранционнно обслужване на 1 бр. автомобил, нов, неупотребяван за нуждите на 

СНЦ МИГ Завет – Кубрат; 

 Изготвянe на документи и заявка за Авансово плащане; 

 Изготвяне на документи и заявка за Междинни плащания; 

 Избор на външни експерт – оценители за оценка на проекти към СВОМР на МИГ Завет 

- Кубрат, съгласно утвърдена от УС на  МИГ Завет-Кубрат процедура. За външни 

експерт – оценители са подбрани 31 лица, притежаващи необходимите компетенции и 

опит; 

 Избор на оценители от състава на Общото събрание на МИГ Завет – Кубрат. Подбрани 

14 лица, притежаващи необходимите компетенции и опит; 

 Участие на МИГ Завет-Кубрат в работна среща в гр. Пловдив с представители на ДФЗ и 

различни УО, инициирана от Асоциация «Българска национална ЛИДЕР мрежа»; 

 Участие на представител от МИГ Завет – Кубрат в обучение на тема: „Теория и 

практика в областта на държавните помощи”, проведено в гр. Пловдив с лектори от 

Министерство на финансите; 

 Участие на МИГ Завет-Кубрат в работна среща с МИГ Исперих; 

 Подготовка и провеждане на годишно отчетно – изборно Общо събрание на МИГ Завет 

– Кубрат; 

 Сключване на застраховка гражданска отговорност и каско за фолксваген Кадди  

(регистрационен номер PP4368BK); 

 Участие в международна конференция по подхода ЛИДЕР/ВОМР, 10-12 октомври, РИУ 

Правец (4 бр. участници); 

 Участие в среща – семинар на тема: „Водено от общностите местно развитие – 

предизвикателства и възможности пред МИГ при прилагане на одобрените стратегии”, 

организирана по инициатива на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа” 

съвместно с МЗХГ, 18-19 декември, гр.Поморие (1 бр. участници); 
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 Участие на екипа на МИГ Завет-Кубрат в еднодневно обучение на тема  

„ Запознаване с измененията в ЗОП и неговото прилагане“, 19 октомври, гр. Завет. 

Участници в обучението бяха членовете на управителния съвет и служителите на МИГ. 

Целта на обучението бе да се избегнат нарушения при  прилагането на ЗОП чрез 

анализиране на най-често допусканите грешки. 

             В обучението бяха включени следните основни теми: 

• Обекти на обществените поръчки – разновидности при услугите. Забрана за разделяне 

на обществените поръчки – изключения. Видове режими за възлагане, съобразно 

прогнозната стойност на обществените поръчки; 

• Профил на купувача – съдържание и срокове за публикуване. Обособени позиции. 

Критерии за възлагане. Лично състояние на кандидатите/ участниците – основания за 

задължително и незадъжително отстраняване. Критерии за подбор. Окомплектоване и 

подаване на офертите. Комисия за провеждане на процедурата; 

• Договор за обществена поръчка. Прилагане на основанията за изменение на договорите; 

• Контрол в областта на обществените поръчки. Цикъл на управление на обществените 

поръчки - прогнозиране и планиране, подготовка и провеждане. Вътрешни правила за 

управление на цикъла на обществените поръчки в МИГ Завет - Кубрат. Досие на 

обществената поръчка – съдържание, срок за съхранение, архивиране. 

 Организиране и участие на МИГ Завет-Кубрат в 2 бр. информационни срещи за 

местната общност – 1 бр. в с. Бисерци (24 октомври) и 1 бр. в гр. Кубрат (25 октомври); 

  Организиране и осъществяване от МИГ Завет – Кубрат на изнесена приемна за 

консултации с местни потенцилни бенефициенти в гр. Кубрат – 24 и 25 октомври 2017 

г.;  

 Участие на екипа на МИГ Завет-Кубрат в еднодневно обучение на тема „Техническа и 

експертна оценка на проекти, подадени по мерки към СВОМР на МИГ Завет – Кубрат”, 

17 ноември, гр. Завет. Негова главна цел бе да подпомогне изясняването на специфични 

казуси, свързани с оценка на бизнес проекти: 

  Какво представлява процесът на оценяване на проектни предложения по   мерките от 

СВОМР на МИГ; 

 Административно съответствие и допустимост на проектни предложения по мерките от 

Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат; 

 Техническа и финансова оценка на проектни предложения, подадени по мерки към 

СВОМР на МИГ Завет – Кубрат; 

 Подбор и одобрение на проектни предложения по мерките от Стратегията за ВОМР на 

МИГ Завет – Кубрат. 

В обучението взеха участие оценители от колективния върховен орган, членове на 

управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат и служители. 

 Участие на екипа на МИГ Завет-Кубрат в двудневно обучение на тема 

„Предотвратяване на възникването на конфликт на интереси при прилагане на 

Стратегията за местно развитие“, 5 и 6 декември 2017 г., гр. Кубрат. Обучението 

включва разглеждането на законодателната уредба. Негова цел бе разкриването на 

потенциалните източници на конфликт на интереси при прилагане на Стратегията за 

ВОМР, както и действията за тяхното предотвратяване. Основните акценти бяха 

насочени към: 

       ●   Конфликт на интереси – дефиниция и основни понятия. Характеристика и 

             видове конфликт на интереси; 

        ●  Регламентация на конфликта на интереси в българското и европейското 

            законодателство; 

        ●  Източници на конфликт на интереси при прилагане на Стратегията за ВОМР 

            на МИГ „Завет– Кубрат” – общи положения; 

        ●  Източници на конфликт на интереси при пригалаге на Стратегията за ВОМР 
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            на МИГ „Завет– Кубрат” – при оценка, подбор и одобрение на проектни предложения. 

 Осъществяване на публични отношения с местните власти от община Завет и община 

Кубрат. Съвместна дейност с Областен информационен център – Разград. 

 Участие в информационна среща на тема: „Актуални и предстоящи възможности по 

европрограмите”, организирана от ОИЦ – Разград в гр.Завет на 27.04.2017 г.  

 

  

По-долу е представена времевата таблица за извършените дейности през периода. 

 

№
 п

о
 р

ед
 

ДЕЙНОСТ 

 

МЕСЕЦИ 

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

1. Приемане на Вътрешни правила за 

прилагане на закона за защита на 

личните данни. Регистриране в 

системата на АОП. 

            

 

2. Изготвяне, приемане от УС и 

съгласуване с ДФЗ на списък с 

Обществените поръчки, свързан с 

изпълнението на дейностите по 

прилагане на СВОМР. 

            

3. Процедури за избор на изпълнител 
съгласно чл. 20 ал.4 т.3  от ЗОП за:  

-Пощенски/куриерски услуги; 

-Консултантски услуги; 

-Счетоводно обслужване дейността на 

МИГ Завет-Кубрат; 

-Осигуряване на информация и 

публичност; 

-Закупуване на 2 бр. климатици за 

офиса на МИГ Завет - Кубрат; 

-Провеждане на двудневно обучение 

за екипа на МИГ Завет - Кубрат; 

-Процедури за избор на изпълнител 

съгласно чл. 20 ал.4 т.3  от ЗОП за: 

Доставка и гаранционно обслужване 

на 1 бр. автомобил, нов, 

неупотребяван за нуждите на СНЦ 

МИГ Завет – Кубрат; 

            

4. Изготвяне и приемане от УС на 

Процедура за подбор на проектни 

предложения към стратегията за 

ВОМР на СНЦ „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.) 

            

5. Изготвянe, приемане и публикуване на 

индикативен график и индикативна 

годишна програма за прием на 

проектни предложения  по мерките на 

СВОМР за 2018 г. 

            

6. Изготвяне на Указания за 

кандидатстване и формуляри за 

кандидатстване по подмерки: 4.1, 4.2 и 

7.2 от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат 

            

7. Участие на екипа на МИГ Завет-

Кубрат в обучения: 

- двудневно обучение на тема 

„Стратегическо и оперативно 

управление на МИГ”; 
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- еднодневно обучение на тема  

„ Запознаване с измененията в ЗОП и 

неговото прилагане“; 

- еднодневно обучение на тема 

„Техническа и експертна оценка на 

проекти, подадени по мерки към 

СВОМР на МИГ Завет – Кубрат”; 

- двудневно обучение на тема 

„Предотвратяване на възникването на 

конфликт на интереси при прилагане 

на Стратегията за местно развитие“. 

8. Участие на екипа на МИГ Завет-

Кубрат в обучения, семинари и 

срещи, организирани от УО на ПРСР, 

Асоциация „Българска национална 

Лидер мрежа” и др.: 

- работна среща на тема «Въпроси, 

свързани с изпълнението на СВОМР 

във връзка с промените в 

нормативната база по подмярка 19.2»; 

- обучение на тема: „Теория и 

практика в областта на държавните 

помощи”, проведено в гр. Пловдив с 

лектори от Министерство на 

финансите; 

-среща – семинар на тема: „Водено от 

общностите местно развитие – 

предизвикателства и възможности 

пред МИГ при прилагане на 

одобрените стратегии”, организирана 

по инициатива на Асоциация 

„Българска национална Лидер мрежа” 

съвместно с МЗХГ; 

            

9. Участие в международна конференция 

по подхода ЛИДЕР/ВОМР - РИУ 

Правец. 

            

10. Организиране и участие на МИГ 

Завет-Кубрат в 4 бр. информационни 

срещи за местната общност. 

            

11. Организиране и осъществяване от 

МИГ Завет – Кубрат на изнесена 

приемна за консултации с местни 

потенцилни бенефициенти в гр. 

Кубрат. 

            

12. Избор на външни експерт – 

оценители за оценка на проекти към 

СВОМР на МИГ Завет – Кубрат. 

            

13. Избор на оценители от състава на 

Общото събрание на МИГ Завет – 

Кубрат. 

            

14. Подготовка и провеждане на годишно 

отчетно – изборно Общо събрание на 

МИГ Завет – Кубрат. 

            

15. Популяризиране, информиране и 

публичност – обновяване и 

поддържане на интернет страница.  

            

16. Осъществяване на публични 

отношения с местните власти от 

община Завет и община Кубрат. 

Съвместна дейност с Областен 

информационен център – Разград. 

 

            

17. Публикации  в местни и регионални 

медии относно резултати от дейността 

и постиженията на МИГ, на реклами 

за дейността, покани за организирани 

събития – тематични публикации в 

местни медии. 
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18. Консултации за потенциални 

бенефициенти 
            

19. Изготвянe на документи и заявка за 

Авансово плащане и междинни 

плащания. 

            

20. Приемане на времеви план-график за 

дейностите по прилагане на СВОМР 

за 2018 г. 

            

21. Участие на МИГ Завет-Кубрат в 

Асоциация «Българска национална 

ЛИДЕР мрежа». 

            

 4. 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. Към момента на подготовка на стратегията и при 

регистрацията на МИГ „Завет-Кубрат”, след обединяване на двете територии, Общото 

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

стопански сектор и 25 – на нестопанския сектор.  

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

места на територията.  

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

48.077 %; Стопански сектор - 48.077 % . 

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

Устава. Дейността на МИГ между две общи събрания се ръководи от Управителен съвет (УС).  

       Върховен управителен орган е Управителения съвет. 

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

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

и юридическите лица, както останалите членове на ОС. В УС на МИГ „Завет-Кубрат” участват 

по един представител на общините Завет и Кубрат, определени с решения на общинските 

съвети, трима представители на стопанския сектор и двама представители на нестопанския 

сектор. Председателят на УС, избран от ОС измежду членовете му, представлява 

Сдружението по силата на Устава и съдебното решение и ръководи неговата дейност. 

Председател на УС е представителят на Община Завет в Общото събрание и в УС на 

Сдружението. 

        На 31.03.2017 г. е проведено Общо събрание на МИГ Завет – Кубрат, на което са внесени 

следните промени в Управителния съвет:  

►  Освободена е Ася Димитрова Неделчева - Неделчева като член на УС 

►  Освободена е Ренета Илиева Филипова в качеството си на представител на Община Кубрат 

►  Приета е Бирген Севгинова Алиева за член на УС 

►  Приет е Шакир Ърфан Шакир в качеството си на представител на Община Кубрат 
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      Направените промени са вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел с 

Решение № 5 от 25.04.2017 (Ф.Д. № 19/2010) на Разградски окръжен съд.  

МИГ Завет – Кубрат подаде Заявление до УО на ПРСР за одобрение на промени по чл. 43, ал.1, 

т. 2 от Наредба №  22 от 14.12.2015 г. 

 

        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) 

Динчер Мехмед Исуф („ОТДО” ЕООД) 

Шерифе Февзи Татар („Раломекс” АД) 

Нургюл Адем Османова („ССОЗ – Клас” ООД) 

Стилияна Минева Илиева (НЧ „Саморазвитие – 1902”, гр.Завет) 

      

           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), чийто  

състав не е променян от момента на подписване на Споразумение за 

предоставяне на безвъзмездна помощ  № РД 50 – 139/ 21.10.2016 г. с УО на ПРСР 

2014 – 2020 г. 

 

1. Пламен Консулов – изпълнителен директор 

2. Галя Драганова – експерт по прилагане на СВОМР 

3. Гюлджан Касим – административен сътрудник 

 

5. Индикатори 

 

Индикатори по мерки: 

 

Таблица 1  

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 
 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Постигнато 

в периода, 

обхванат от 

доклада 

Постигнато за 

периода от началото 

на прилагане на 

стратегията, 

включително периода, 

обхванат от годишния 

доклад 

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

Брой 21 0                  0 

2 
Бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 

Брой 18 0                  0 

3 
Общ обем на инвестициите – 

субсидия 

Лева 792 099,00 0                  0 

4 
Подпомогнати земеделски 

стопанства  

брой 14 0                  0 

5 Проекти на земеделски 

стопанства в чувствителни 

брой 6 0                 0 
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сектори 

6 
Дял на млади фермери до 40 г., 

подкрепени по мярката 

брой 7 0                 0 

7 Създадени работни места общо брой 7 0                 0 

8 

Създадени работни места 

безработни лица, 

представители на  уязвими 

и/или малцинствени групи 

брой 3 0                 0 

9 
Проекти въвеждащи иновации 

в земеделски стопанства 

брой 8 0                 0 

10 
Стопанства прилагащи 

биологично земеделие 

бой 1 0                 0 

 

Таблица 2 

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти 

№ 

Индикатор Мерна  

единица 

Целева 

стойност 

Постигнато 

в периода, 

обхванат от 

доклада 

Постигнато за 

периода от началото 

на прилагане на 

стратегията, 

включително периода, 

обхванат от годишния 

доклад 

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 5 0                 0 

2 
Бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 

брой 5 0                 0 

3 
Общ обем на инвестициите – 

субсидия 

Лева 249364,50 0                 0 

4 

Проекти за преработка на 

местна селскостопанска 

продукция - от територията на 

МИГ 

брой 2 0                 0 

5 
Предпиятия въвели нови 

продукти 

брой 1 0                 0 

6 
Предприятия, въвели 

иновативни процеси и 

технологии 

 1 0                 0 

 Създадени работни места брой 12 0                 0 

8 
В т.ч. за представители на 

уязвими/малцинствени групи 

брой 3 0                 0 

 

 

 

Таблица 3  

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

№ Индикатор Мерна Целева Постигнато 

в периода, 

Постигнато за 

периода от началото 
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единица стойност обхванат от 

доклада 

на прилагане на 

стратегията, 

включително периода, 

обхванат от годишния 

доклад 

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 12 0             0 

2 
Бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 

брой 1 0             0 

3 

В т.ч. бенефициенти – 

представители на 

малцинствени/уязвими групи 

брой 2 0             0 

4 Общ обем на инвестициите Лева 836 104,50 0             0 

5 

Проекти, разкриващи нови 

производства или услуги на 

територията 

брой 4 0             0 

6 Създадени работни места общо брой 26 0             0 

7 

Създадени работни места 

безработни лица, 

представители на  уязвими 

и/или малцинствени групи 

брой 4 0             0 

8 

Проекти усвояващи местния 

потенциал от суровини и/или 

свързани производства и услуги  

брой 3 0             0 

9 Проекти, въвеждащи иновации брой 6 0            0 

10 
Проекти на бенефициенти до 40 

години 

брой 4 0            0 

 

Таблица 4 

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

видове малка по мащаби инфраструктура 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Постигнато 

в периода, 

обхванат от 

доклада 

Постигнато за 

периода от началото 

на прилагане на 

стратегията, 

включително периода, 

обхванат от годишния 

доклад 

    Източник на информация 

1 
Проекти, финасирани по 

мярката  

брой 7 0                     0     База данни и отчети на МИГ 

2 Общ обем на инвестициите Лева 528066,00 0                     0     База данни и отчети на МИГ 

3 
Проекти реализирани извън 

общинските центрове 

брой 5 0                     0     База данни и отчети на МИГ 

4 

Население на територията на 

МИГ, което се ползва от 

подобрените услуги 

брой 15000 0                     0     База данни и отчети на МИГ 
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5 
В т.ч. представители на 

уязвими групи 

брой 1500 0                     0     База данни и отчети на МИГ 

6 
В т.ч. представители на 

малцинствени групи 

брой 700 0                     0     База данни и отчети на МИГ 

7 

Изградени, обновени или 

оборудвани сгради за 

предоставяне на социални 

услуги на уязвими и 

малцинствени групи 

брой 1 0                     0     База данни и отчети на МИГ 

 

Таблица 5 

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

инфраструктура 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Постигнато 

в периода, 

обхванат от 

доклада 

Постигнато за 

периода от началото 

на прилагане на 

стратегията, 

включително периода, 

обхванат от годишния 

доклад 

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 3 0         0 000 

2 Общ обем на инвестициите Лева 176022,00 0           0 00 

3 Иновативни проекти  брой 1 0          0 0 

4 Създадени работни места брой 2 0          0 0 

6 Проекти реализирани в селата брой 2 0        0 0 

 

Таблица 6 

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

и търговията на горски продукти 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Постигнато 

в периода, 

обхванат от 

доклада 

Постигнато за 

периода от началото 

на прилагане на 

стратегията, 

включително периода, 

обхванат от годишния 

доклад 

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 2 0               0 00 

2 Общ обе на инвестициите Лева 117348,00 0               0 0 

3 
Проекти, въвеждащи 

иновативни технологии и 

процеси 

брой 1 0               0 0 

4 Създадени работни места брой 4 0               0 0 

5 

В т.ч. работни места за 

представители на 

уязвими/малцинствени групи 

брой 1 0               0 
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Таблица 7  

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

култура и природа” 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Постигнато 

в периода, 

обхванат от 

доклада 

Постигнато за 

периода от началото 

на прилагане на 

стратегията, 

включително периода, 

обхванат от годишния 

доклад 

1 
Брой проекти, финансирани по 

мярката  

Брой 10 0                  0 

2 Общ обем на инвестициите Лева 234696,00 0                  0  

3 
Проекти реализирани от НПО, в 

т.ч. проекти на уязвими групи 

брой 3 

1 

0                  0 

4 
Проекти, реализирани от 

читалища 

брой 7 0                  0 

4 
Проекти съхраняващи и 

популяризиращи културно 

наследство  

брой 8 0                  0 

5 
Проекти съхраняващи 

природните ресурси 

брой 2 0                  0    

6 
Проведени събития – фестивали, 

изложения и др.  

брой 3 0                  0 

7 Проекти реализирани в селата брой 6 0                  0 
 

 

Обобщени индикатори 

Таблица 8 

№ Описание на Индикатор  
Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Постигнато 
в периода, 
обхванат от 
доклада 

Постигнато за 

периода от началото 

на прилагане на 

стратегията, 

включително 

периода, 

обхванат от годишния 

доклад 

1 
Проекти, финансирани по 

СВОМР 

брой 60 0                0 

 

В т.ч. проекти на бенефициенти 

от уязвими и малцинствени 

групи 

брой 3 0                        0 

2 
Бенефициенти с реализирани 

проекти по СВОМР 

брой 52 0                        0 

 
В т.ч. бенефициенти, 

представители на уязвими групи 

брой 3 0                         0 

3 Инвестиции (бевъзмездна помощ 

и собствен 

лева 4100000 0                         0 
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принос/съфинансиране)  

 
В т.ч. инвестиции с източник 

ЕЗФРСР  (безвъзмездна помощ) 

лева 2933700 0                         0 

4 

Проекти на земеделски 

стопанства в чувствителни 

сектори 

брой 6 0                         0 

5 
Реализирани иновативни 

проекти  

брой 17 0                         0 

6 
Проекти на територия  извън 

общинските центрове 

брой 27 0                        0 

7 

Проекти на бенефициенти от 

стопанския сектор, 

вкл.земеделски 

брой 40 0                        0 

8 
Проекти на бенефициенти от 

публичния и нестопански сектор 

брой 20 0                        0 

9 

Създадени нови работни места, в 

т.ч. за лица от уязвими групи, 

включително от малцинствени 

групи  

брой  51 

 

12 

0                        0 

10 
Проекти на бенефициенти до 40 

г.   

брой 11 0                        0 

11 

Население, което се ползва  от 

нова или подобрена 

инфраструктура и  услуги – 

общо представители 

брой 15000 0                        0 

12 
В т.ч. представители на уязвими 

групи 

брой 1500 0                       0 

13 
В т.ч. представители на 

малцинствени групи  

брой 700 0                       0 

14 

Изградени, обновени или 

оборудвани сгради за 

предоставяне на социални 

услуги на уязвими и 

малцинствени групи 

       брой 1 0                       0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базови индикатори за самооценка на МИГ Завет-Кубрат: 

Таблица 9 
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Таблица 10 

 

Индикатор Стойност съобразно 

специфичните цели за 

периода 2016-2023 

Стойност съобразно 

постигнатото за 

периода на отчитане  

Брой дейности за придобиване на умения и 

постигане на обществена активност 
                22                4      

Брой на участниците в дейностите по 

обучение  
160 0 

Брой проведени информационни кампании 10 2 

Брой на участниците в дейностите по 

информиране 
450 146 

Обмен на опит с други МИГ 12 0 

 

     Процесът на реализирането на мониторинга и самооценка се осъществява посредством 

наблюдение, оценяване и събиране на данни. Той се инициира един път годишно и резултатите 

от него са част от годишния доклад за напредъка. За целите на самооценката се използва гъвкав 

микс от инструменти: анализ на данни, интервю, проучване, фокус групи, добри практики, опит 

на други МИГ. 

 

6. Прилагане на Стратегия за местно развитие. 
1. Цел на стратегията 

      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“. 

 

2. Стратегически цели  

      Следните стратегически приоритети стоят в основата на планираните чрез СВОМР 

политики за развитие на територията, обхваната от МИГ Завет-Кубрат: 

Вид 

индикатор 

Индикатор Цел до края 

на 

стратегията 

 

Постигнато в 

периода, 

обхванат от 

доклада  

Постигнато за 

периода от началото 

на прилагане на 

стратегията, 

включително 

периода, обхванат от 

годишния доклад 

Изходен 

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

150 37 48 

Брой подадени заявления 

за кандидатстване по СМР 
120 0 0 

Дял на одобрените 

заявления за 

кандидатстване, % 

42 % 0 % 0 % 



 

 18 

 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. 

3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка 

 

 

4. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления  за 

настоящата година 

През 2017 година не са публикувани обяви за прием на заявления.   

5. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СВОМР 
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            Действията, предприети от МИГ Завет-Кубрат по прилагането на СВОМР  през 2017 

година бяха  основно свързани с прилагането на мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за Водено от общностите местно развитие” описани подробно в т.3 и т.8 на 

доклада. 

6. Описание на прилагането на мерки от СВОМР за конкретния период: 

            Мерки насочени към развитие и укрепване на конкурентоспособни традиционни и нови 

икономически дейности, производства и услуги. 

 Мерки насочени към развитие и укрепване на конкурентоспособни традиционни и нови   

икономически дейности, производства и услуги (Приоритет 1). 

 – не са прилагани 

  Мерки насочени към повишаване качеството на живот на територията, развитие и 

             активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси 

             (Приоритет 2). 

             – не са прилагани 

 Мерки насочени към повишаване капацитета на човешките ресурси за генериране и 

управление на проекти, допринасящи за устойчиво развитие на територията (Приоритет 

3). 

– не са прилагани 

 

      7. Проблеми.  

Не са установени през периода  

      8. Информиране. 
         а) създаване и поддръжка на интернет страница: 

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

територията на МИГ Завет-Кубрат е разработеният  информационен интернет портал с адрес                         

www.mig-zavet-kubrat.eu.  От него може да бъде получена актуална информация за събития, 

новини, свързани с дейността на МИГ Завет-Кубрат и процеса на прилагане на Стратегията за 

водено от общностите местно развитие - бенефициенти; индикативни програми; актуални 

процедури (отворени покани) за набиране на предложения ( насоки за кандидатстване, 

формуляри за кандидатстване, информационни кампании, консултации и обучения на 

бенефициенти); приключили процедури; кандидатстване и договаряне (подадени проекти, 

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

договори по одобрени и финансирани проекти по Стратегията за водено от общностите  местно 

развитие ( указания за изпълнение на договори; документи, свързани с изпълнението на 

договорите, насоки за информация и публичност, контрол, сигнали за нередности); добри 

практики; документи; галерия; полезни връзки; 

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

навигация  и бързо обновяване на съдържанието. 

       През отчетния период в сайта бяха отразени необходимите елементи съгласно последните 

изменения на Наредба 22 от 14.12.2015 г., относно изискванията за публичност.   

 

  б)  През отчетния период  са подготвени и публикувани в печатни издания: 

            - публикация на тема: „МИГ Завет – Кубрат ще приема проекти за финансиране на 

различни дейности” – бр. 21/4028  от 20.02.2017 г. в регионален вестник „Екип 7“; 
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            -  тематична публикация относно общите условия за кандидатстване с проекти към 

Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат – бр. 20 (9842)от 17.02.2017 г. в регионален 

вестник „Гледища днес”; 

            -  обява за подбор на външни експерт – оценители – бр. 30/4037 от 15.03.2017 г. в   

регионален вестник „Екип 7“; 

            - публикация на тема: „МИГ Завет – Кубрат проведе двудневно обучение” – бр. 

100/4107, стр.3  от 4.09.2017 г. в регионален вестник „Екип 7“; 

            - публикация на тема „Двудневно обучение проведе МИГ Завет – Кубрат”– бр. 99 

(9921)от 4.09.2017 г. в регионален вестник „Гледища днес”; 

        в) Във връзка с провеждане на конкурс за подбор на външни експерт – оценители  бе 

публикувана обява в следните електронни издания:  

Единен портал на еврофондовете в България:  

www.eufunds.bg/razgrad/item/16487-mig-zavet-kubrat-nabira-vanshni-eksperti-otzeniteli  

 

Топновини:  

http://razgrad.topnovini.bg/node/755926  

 

Интернет Радио Разград: http://radiorazgrad.com 

 

Форум 24: http://forum24.  

    

         г) Публикации в електронни медии за популяризиране дейността на МИГ Завет - Кубрат: 

 

в-к Топновини -   

http://razgrad.topnovini.bg/node/748761  
 

www.facebook.com/Topnovinibg  
 

Единния портал на еврофондовете в България -  www.eufunds.bg/razgrad/item/16341-nabira-

populyarnost-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-mig-zavet-kubrat 

 

 www.eufunds.bg/razgrad/item/16607-mig-zavet-kubrat-provede-informatzionni-dni 

 

Единен портал на еврофондовете в България:  

www.eufunds.bg/razgrad/item/17227-2017-09-01-10-24-08  

 

Топновини:  

http://razgrad.topnovini.bg/node  

 

Интернет Радио Разград: http://radiorazgrad.com 

 

Форум 24: http://forum24.  

 

https://www.eufunds.bg/razgrad/item/17448-2017-10-30-09-02-03 в Единния портал на 

Еврофондовете за проведено обучение в МИГ Завет – Кубрат на тема „Запознаване с 

измененията в ЗОП и неговото прилагане”; 

http://www.eufunds.bg/index.php/bg/razgrad/item/17566-otzenyavaneto-na-proekti-kam-strategiyata-

za-mestno-razvitie-raziskvaha-v-mig-zavet-kubrat  в Единния портал на Еврофондовете за 

http://www.eufunds.bg/razgrad/item/16341-nabira-populyarnost-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-mig-zavet-kubrat
http://www.eufunds.bg/razgrad/item/16341-nabira-populyarnost-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-mig-zavet-kubrat
http://www.eufunds.bg/razgrad/item/16607-mig-zavet-kubrat-provede-informatzionni-dni
https://www.eufunds.bg/razgrad/item/17448-2017-10-30-09-02-03
http://www.eufunds.bg/index.php/bg/razgrad/item/17566-otzenyavaneto-na-proekti-kam-strategiyata-za-mestno-razvitie-raziskvaha-v-mig-zavet-kubrat
http://www.eufunds.bg/index.php/bg/razgrad/item/17566-otzenyavaneto-na-proekti-kam-strategiyata-za-mestno-razvitie-raziskvaha-v-mig-zavet-kubrat
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проведено обучение в МИГ Завет – Кубрат на тема „Техническа експертна оценка на 

проекти, подадени по мерки към СВОМР на МИГ Завет – Кубрат”; 

http://www.eufunds.bg/index.php/bg/razgrad/item/17661-mig-zavet-kubrat-provede-dvudnevno-

obuchenie в Единния портал на Еврофондовете за проведеното обучение в гр. Кубрат на 

тема: „Предотвратяване на възникването на конфликт на интереси при прилагане на Стратегия 

за водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат”.  

 

         д) Изготвени са 4 бр. информационни плакати във връзка с провеждане на 2 бр. 

информационни срещи на територията на МИГ Завет – Кубрат (една в с. Брестовене и една в с. 

Севар). 

 

         е) Изготвени и поставени са 25 бр. идентификационни табла с цел популяризиране и 

осигуряване публичност на дейността на МИГ Завет – Кубрат. Едно табло е поставено на видно 

място пред офиса на МИГ Завет – Кубрат, а останалите 24 бр. са разпределени във всяко 

населено место от територията на МИГ. 

 

         ж)  Изготвени и поставени са 2 бр. билборда на централно и видно за местната общност 

место (един в гр. Завет и един в гр. Кубрат) с цел популяризиране и осигуряване публичност на 

дейността на МИГ Завет – Кубрат. 

 

         з)    Отпечатани са 400 бр. еднолистни и 100 бр. настолни календари за 2018 г. В дизайна 

са включени снимки от различни дейности на МИГ Завет – Кубрат. 

        

9. Планирани дейности.  

 

          Планираните дейности, свързани с изпълнението на СВОМР и придобиването на умения 

и обществена активност са в съответствие с одобрената Стратегия за водено от общностите 

местно развитие, Договор № РД50 – 139/ 21.10.2016 г. и Заявлението за  планирани дейности и 

разходи за 2018 година за управление на местната инициативна група, придобиване на умения 

и постигане на обществена активност и включват 

 

№
 п

о
 р

ед
 

ДЕЙНОСТ 

 

2018 ГОДИНА – МЕСЕЦИ 

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

Дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие” 
 1. Изготвянe, приемане и публикуване на 

насоки за кандидатстване по мерките, 

заложени в индикативната програма 

            

2. Изготвяне и приемане на формуляри 

за кандидатстване и приложенията 

към тях 

            

3. Публикуване на покани и прием на 

проектни предложения по мерките на 

СВОМР за 2017 

            

5. Назначаване на комисия за избор на 

проекти 
            

6. Оценка и избор на проекти             

7. Сключване и изпълнение на договори             

8. Мониторинг на изпълнението на 

сключените договори 
            

http://www.eufunds.bg/index.php/bg/razgrad/item/17661-mig-zavet-kubrat-provede-dvudnevno-obuchenie
http://www.eufunds.bg/index.php/bg/razgrad/item/17661-mig-zavet-kubrat-provede-dvudnevno-obuchenie
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Дейности по подмярка 19.4  „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“ 
1. Провеждане на процедури за избор  на 

изпълнител по реда на  ЗОП  

 и сключване на договори с 

изпълнители на доставки и услуги. 

            

2. Доставка на офис оборудване 

-работни и посетителски столове; 

-документален скенер; 

-дигитален фотоапарат; 

-вертикални щори.  

            

3. Обучения на екипа и членовете на 

колективния върховен орган във 

връзка с прилагането на стратегията за 

местно развитие: 

-Едно двудневно обучение със 

следната тема: "Прилагане на 

стратегията за ВОМР в съответствие с 

приложими нормативни изисквания. 

Процедура за подбор на проектни 

предложения“ ;                                                                       

-Две еднодневни обучения  (1 в 

Община Завет и 1 в Община Кубрат) 

със следната тема:  „Оценка на 

проектни предложения по включените 

мерки в стратегията за ВОМР на МИГ 

Завет-Кубрат в системата ИСУН 

2020“. 

            

4. Популяризиране, информиране и 

публичност – текуща поддръжка и 

актуализация  на интернет страницата 

на МИГ Завет-Кубрат. 

            

5. Популяризиране, информиране и 

публичност - създаване и реализиране 

на публикации в печатни и електронни 

медии и излъчвания в радио- и 

телевизионни медии на покани за 

организирани събития и други, 

свързани с популяризиране дейността 

на МИГ Завет-Кубрат. 

Излъчване на видеофилм в регионална 

и/или национална ТВ медия. 

            

6. Популяризиране, информиране и 

публичност - изготвяне на материали, 

подпомагащи потенциалните 

получатели на финансова помощ при 

разработването на дейности и 

подготовката на заявления - издаване 

на брошури, рекламни материали, 

формуляри за кандидатстване,  насоки 

за кандидатстване, CD, материали за 

обучение. 

            

7. Популяризиране, информиране и 

публичност: 

- CD популяризиращо МИГ Завет-

Кубрат, СВОМР и територията; 

- Изработка на видеофилм за 

дейността на МИГ Завет-Кубрат с 

минимална продължителност 8 мин; 

- Дизайн, предпечат и печат на  

информационни плакати, свързани с 

дейностите по информиране на 

потенциалните кандидати с проекти 

по СВОМР; 

- Изработка на мобилен банер. 

            

8. Писмени преводи  на материали, 

свързани с популяризирането на 
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територията и МИГ – за интернет 

страницата и  за нуждите на други 

информациионни издания 

9. Информационни срещи по населени 

места ( 4 бр. в Община Кубрат и 4 бр. 

в Община Завет) за активизиране 

участието на общността да 

кандидатства с проекти към СВОМР 

след отваряна на първа и втора покана 

за кандидатстване 

            

10. Организиране на 2 бр. еднодневни 

обучения (1 бр.в гр.Кубрат и 1 бр. в 

гр.Завет) с тема „Изясняване на 

процедурата за оценка и подбор на 

проектни предложения към 

стратегията за ВОМР на МИГ Завет-

Кубрат”. 

            

 11. Организиране на 2 бр. двудневни 

обучения (1 бр.в гр.Кубрат и 1 бр. в 

гр.Завет) със следната тема: „Начин за 

кандидатстване с проектни 

предложения към стратегията за 

ВОМР на МИГ Завет-Кубрат в 

система ИСУН 2020”. 

            

12. Организиране на еднодневна годишна 

конференция на тема „Отчитане на 

резултатите, свързани с напредъка по 

изпълнение на стратегията за ВОМР 

на МИГ Завет-Кубрат. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Финансово изпълнение на СВОМР  
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Код на 

мярката  

 

Име на мярката 

 

За периода на доклада 

2016 година 

Подадени 

заявления 

Отхвърлени 

/оттеглени/ 

анулирани 

заявления 

Сключени 

договори 

Изплатени 

 

брой лева брой лева брой лева брой лева 

Приоритет 1: Развитие и укрепване на конкурентоспособни традиционни и нови 

икономически дейности, производства и услуги 

Мерки насочени към насърчаване 

производството и преработката на 

висококачествени селскостопански 

и горски продукти по традиционна 

или екологична технология 

(Специфична цел 1). 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 

4.1 

 

 Инвестиции 

 в земеделски 

стопанства  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 

4.2 

 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 

8.6 

 

Инвестиции в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти от мярка 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки насочени към подкрепа за 

развитие на местни неземеделски 

икономически дейности 

(Специфична цел 2). 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 

6.4 

 

Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 2: Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране 

на местните човешки, природни, материални и културни ресурси 

Мерки насочени към  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 

(Специфична цел 1). 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка Инвестиции в 0 0 0 0 0 0 0 0 
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                                                                                                                                                 Таблица 11 

 

 

 

 

 

7.2 

 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

Подмярка 

7.5 

 

Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки насочени към 

възстановяване, опазване и 

развитие на местните природни и 

културни ресурси (Специфична 

цел 2). 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 

19.2-05, 

извън 

ПРСР 

Партньорства за 

насърчаване на 

селската природа, 

самобитност, 

традиции и култура. 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

         

ОБЩО: 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Код на 

мярката  

 

Име на мярката 

 

За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия 

доклад 

Подадени 

заявления 

Отхвърлени 

/оттеглени/ 

анулирани 

заявления 

Сключени 

договори 

Изплатени 

 

брой лева брой лева брой лева брой лева 

Приоритет 1: Развитие и укрепване на конкурентоспособни традиционни и нови 

икономически дейности, производства и услуги 

Мерки насочени към насърчаване 

производството и преработката на 

висококачествени селскостопански 

и горски продукти по традиционна 

или екологична технология 

(Специфична цел 1). 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 

4.1 

 

 Инвестиции 

 в земеделски 

стопанства  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 

4.2 

 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 

8.6 

 

Инвестиции в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти от мярка 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки насочени към подкрепа за 

развитие на местни неземеделски 

икономически дейности 

(Специфична цел 2). 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 

6.4 

 

Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 2: Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране 

на местните човешки, природни, материални и културни ресурси 

Мерки насочени към  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 

(Специфична цел 1). 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка Инвестиции в 0 0 0 0 0 0 0 0 
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                                                                                                                                                 Таблица 12 

 

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка 

от СВОМР 

Код на 

мярката 

Име на 

мярката 

Име на 

бенефиц

иента 

Общ размер 

на разходите, 

за които се 

кандидатства 

със 

заявлението 

за 

подпомагане, 

лв. 

Одобрена 

сума (общо 

допустими 

разходи по 

проекта), 

лв. 

Процент на 

субсидията 

по проекта, 

% 

Одобре

н 

размер 

на 

субсид

ията, 

лв. 

Размер 

на 

изплате

ните от 

РА 

средств

а, лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

ОБЩО: 0 0 0 0 0 

                                                                                                                                                 Таблица 13 

7.2 

 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

Подмярка 

7.5 

 

Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки насочени към 

възстановяване, опазване и 

развитие на местните природни и 

културни ресурси (Специфична 

цел 2). 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 

19.2-05, 

извън 

ПРСР 

Партньорства за 

насърчаване на 

селската природа, 

самобитност, 

традиции и култура. 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

         

ОБЩО: 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление по мярка от СВОМР и неодобрен за 

подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления) 

Код на 

мярката 

Име на 

мярката 

Име на 

бенефициента 

Размер на 

разходите, за 

които 

кандидатства 

със 

заявлението 

за 

подпомагане, 

лв. 

Отхвърлено/

оттеглено/ан

улирано 

заявление 

 

(Моля, 

посочете 

вярното) 

Мотиви за 

отхвърляне на 

заявлението 

 

(Посочва се мотивът 

за всеки бенефициент 

с отхвърлено 

заявление за 

подпомагане) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

ОБЩО: 0 0 0 

                                                                                                                                              Таблица 14 

 

*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.  

 

11. Мониторинг и оценка. 

 

      Екипът на МИГ Завет-Кубрат изготви вътрешна текуща годишна оценка за напредъка по 

прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие и изпълнението на 

заложените в СВОМР индикатори. Тази оценка послужи и като основа за изготвянето на 

настоящия доклад. 

       Описаната в Стратегията за водено от общностите местно развитие система за мониторинг 

и оценка е приложена в ограничен обхват, предвид на това, че все още не са стартирали 

същинските дейности по прилагане на СВОМР, свързани с набирането и оценката на проекти, 

сключването на договори, тяхното изпълнение и отчитане.  

 

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

  -- 

 

13. Приложения                                                                                                                                                       

- 

Дата:  24.01.2018 г. 

Халиме Добруджан 

Председател на УС на МИГ Завет - Кубрат 


