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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДРУЖЕНИЕТО 

Местна инициативна група Завет – Кубрат е правоприемник на Местна инициативна 

група Завет, която е учредена от 32 физически и юридически лица по реда и условията на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение за осъществяване на 

общественополезна дейност. Създадена като публично-частно партньорство във връзка с 

прилагане на Ос 4 ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013) 2 

рамките на изпълнявания от община Завет проект по мярка 431-2 „Придобиване на умения 

и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на 

територията на община Завет, област Разград. 

Вследствие изпълнение на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни 

дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие 

на селските райони 2014 – 2020 г. в партньорство с Местна инициативна група Кубрат, през 

2016 г. с Решения на общите събрания на двата МИГ-а, същите се преобразуват, като МИГ 

Кубрат се влива в МИГ Завет. На 19.04.2016 г. на Общо събрание сдружението променя 

наименованието си на Местна инициативна група Завет – Кубрат, избира нов управителен 

съвет и прави необходимите промени в Устава си. След преобразуването на двата МИГ-а, в 

Общото събрание на МИГ Завет – Кубрат  членуват общо 54 физически и юридически 

лица, от които 2-ма представители на публичния сектор, 26 – на стопански сектор и 26 – на 

нестопанския сектор. 

За отчетния период са проведени 3 заседания на Общото събрание и са приети 13 

решения. 

Управителен орган на сдружението е Управителен съвет, състоящ се от 7 члена, 

избрани на проведеното на 19.04.2016 г. Общо събрание. Същите са избрани, спазвайки 

изискванията на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2. 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Управителният съвет на МИГ Завет - Кубрат е заседавал 13 пъти през 2016 г. и е приел 

37 решения. Всички решения на колективния върховен орган и на колективния 

управителен орган на сдружението се публикуват съгласно изискванията на Наредба № 22/ 

14.12.2015 г. на сайта www.mig-zavet-kubrat.eu, в секцията "Документи", по календарни 

години. 

През 2016 г. основната дейност на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ бе насочена в две 

направления: 

- Изпълнение на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни 

дейности“  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 

2014 – 2020 г.; 

- Дейности след сключване на 21.10.2016 г. Споразумение за изпълнение на 

одобрената стратегия за ВОМР. 
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II. ДЕЙНОСТИ НА МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО 

ПОДМЯРКА 19.1. „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“  НА МЯРКА 

19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 г. 

МИГ Завет – Кубрат успешно реализира на територията си проекта по подмярка 19.1. 

„Помощ за подготвителни дейности“. Основната му цел бе подготовка на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие на територията на общините Завет и Кубрат и 

кандидатстване на сдружението по подмярка 19.2.  

Одобрените средства от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. по проекта са 48 895,75 лв.  

По подмярка 19.1., съгласно условията на Наредба № 16/30.07.2015 г. на МЗХ няма 

възможност за авансово плащане. Поради тази причина, Община Завет и Община Кубрат 

изпълниха съответно Решение № 348/ 28.08.2015 г.на Общински съвет - Завет и № 497/ 

26.08.2015 г. на Общински съвет - Кубрат за предоставяне на безлихвен заем на водещия 

бенефициент по проекта, МИГ Завет, за реализиране на дейностите по проекта. 

Благодарение на тези средства – 20 900 лв. от Община Завет и 20 000 лв. от Община 

Кубрат, проектът бе реализиран успешно. 

Реално изразходваните средства за извършване на дейностите по проекта, за които бе 

подадена Заявка за плащане пред ДФЗ – РА, са в размер на 41 845,28 лв. 

В подготвителния период бяха изпълнени заложените дейности, чрез които да се 

осигурят човешки, материални и информационни ресурси при прилагане на подхода 

ВОМР, както и най-висока степен на съответствие с предложенията, идващи от хората: 

Сформиран бе екип от координатори и експерти и бяха организирани офиси и 

комуникационни канали; Изготвени бяха информационни материали и планирани медийни 

публикации и оповестявания; Създадена и популяризирана бе интернет страница; 

Информирани бяха максимален брой представители на местната общност чрез 

информационни кампании и информационни срещи на територията на двете общини, които 

обхващаха всички населени места, но също и чрез индивидуални срещи и консултации в 

офис или на обществени места; Проведени бяха обучения на екипа и УС на МИГ и 

обучаване на местни лидери, с цел постигане на по-пълно и еднакво разбиране на процеса и 

подхода; 

 

       За установяване на нуждите и потенциала за развитие бяха проведени проучвания и 

изготвени анализи на териториите;  Подготвената стратегическа рамка с основните 

параметри на стратегията бе представена и обсъждана с местната общност, а в хода на 

обсъждане и консултиране е спазен подходът „отдолу-нагоре” като са правени промени, 

отразяващи предложенията и мнението на заинтересованите страни.  

Участието на общността в подготовката на СВОМР бе активизирано, мотивирано и 

поддържано като заинтересованост чрез провеждане на:  

- 2 информационни конференции за над 50 участника; 

- информационни кампании в населени места от териториите на двете общини – в 

периода 13-17 февруари в 10 населени места от община Кубрат, а в периода 23-27 

февруари в 5 населени места от община Завет; 

- две еднодневни информационни срещи - семинари с над 20  участници в гр. Завет и в 

гр. Кубрат; 

- двудневно обучение за Екипа на МИГ и представители на партньорите; 
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- работни срещи с представители на заинтересованите страни; 

- три информационни срещи за консултиране на стратегията на МИГ с над 20 участника; 

- три обществени обсъждания на разработваната стратегия за ВОМР през м. април. 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на общините 

Завет и Кубрат, бе приета от Общото събрание на МИГ „Завет-Кубрат” на 27 май 2016 г.,  в 

нейния окончателен вид, съобразен с предложенията от обсъжданията и становището по 

екологичната оценка. 

Финансовата ѝ стойност възлиза на 2 933 700,00 лв. и е разпределена по 7 включени 

мерки в нея, както следва: 

- Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства, с общ бюджет за периода 792099,00 лв. 

- Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти, с общ 

бюджет за периода 249364,50 лв. 

- Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности, с общ бюджет за периода 

836104,50 лв. 

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

видове малка по мащаби инфраструктура, с общ бюджет за периода 528066,00 лв. 

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

инфраструктура, с общ бюджет за периода 176022,00 лв. 

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

търговията на горски продукти, с общ бюджет за периода 117348,00 лв. 

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

и природа”, с общ бюджет за периода 234696,00 лв. 

 Обединявайки хората, ресурсите и териториите на двете съседни общини, Сдружение 

„Местна инициативна група Завет – Кубрат“ формулира своята мисия така:  

Активизиране на местната общност на територията на общините Завет и Кубрат като 

основен двигател за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие.  

 

МИГ Завет - Кубрат кандидатства със Заявление за одобрение на Стратегията за ВОМР 

по подмярка 19.2. на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР 2014 – 2020 г. на 30.05.2016 г.  

 

 

III. ДЕЙНОСТИ НА МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ 

ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.   
 

Със Заповед № РД 09-627/31.08.2016 г.   на ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. 

Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат бе одобрена и на 21.10.2016 г. бе сключено 

Споразумение № РД 50-139 между УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и СНЦ „МИГ Завет – 

Кубрат“ на стойност 2 933 700 лв.  

На същата дата бяха назначени и служителите на МИГ–а: г-н Пламен Консулов – 

изпълнителен директор, Галя Драганова – експерт СВОМР и Гюлджан Касим – 

административен сътрудник.  

На 21.11.2016 г. със Заповед № РД 09-932 на министъра на земеделието и храните бе 

одобрен общият бюджет на МИГ-а по подмярка 19.4 в размер на 977 900 лв. за периода на 

изпълнение на стратегията.  
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През периода 21.10.2016 – 31.12.2016 г. действията на   МИГ Завет - Кубрат бяха 

основно насочени към: 

 Укрепване на оперативния екип на МИГ Завет-Кубрат; 

  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. 

       Във връзка с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода сред 

местни лидери бяха проведени две информационни конференции, както следва:  в гр. Завет 

на 14.12.2016 г. и в гр. Кубрат на 15.12.2016 г. на тема: "Генериране на идеи и прилагане на 

иновативни проекти, допринасящи за устойчиво развитие на територията". 

        През изминалия период офиса на МИГ Завет-Кубрат бе посетен от 11 лица от местната  

общност с конкретни въпроси във връзка с  кандидатстване  по мерките, заложени в 

индикативната програма за 2017 г. Те бяха консултирани и насочени съобразно заявените 

интереси и възможностите заложени в СВОМР на МИГ Завет-Кубрат. 

 

IV. УЧАСТИЕ НА МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ В ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

С Решение № 23 от 28.10.2016 г. на УС, МИГ Завет-Кубрат стана член на Сдружение с 

нестопанска цел „Асоциация „Българска Национална Лидер Мрежа”“. 

 

 

V. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. 

 
През 2016 г. сдружението е получило безлихвен заем от Община Завет и Община Кубрат за 

реализиране на проектни дейности по подмярка 19.1 и подмярка 19.4. на обща стойност от 

62 900.00 лв., от които 31 900.00 лв. от Община Завет и 31 000.00 лв. от Община Кубрат.  

Същите, поради забавяне от страна на ДФЗ – РА,  към момента все още не са възстановени и 

това  затруднява много дейността на сдружението.  

Постъпилите приходи от членски внос са в размер на 1276.00 лв. 

Приходи от други дейности за набиране на средства и дарения няма. 

През 2016 г. МИГ Завет – Кубрат не е осъществявало стопанска дейност. 

 

Уважаеми дами и господа, членове на сдружението, 

Предстои първата година от изпълнението на нашата стратегия за ВОМР. Предизвикателствата 

пред нас към момента са много. Имам  впредвид най-вече динамично променящите се изисквания 

на УО на ПРСР към изпълнението на стратегиите.  
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От екипа на сдружението разчитаме на пълната ви подкрепа и активното ви участие в 

мероприятията по популяризирането на нашата стратегия за ВОМР. 

От наша страна, екипът на МИГ Завет – Кубрат отговорно заявяваме, че ще работим с 

максимални усилия за общата цел през идните години – успешно изпълнение на стратегията за 

ВОМР на територията на МИГ Завет - Кубрат. 

 

 

Дата: 27.02.2017 г. 

 

Председател на УС на МИГ Завет-Кубрат:  

                                                                            /Халиме Добруджан/ 


