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1. Управление на МИГ Добричка
1.1.

Органи на управление

МИГ Добричка има колективен върховен орган - общо събрание (ОС), в чийто състав е
включена общината от територията на действие на МИГ – Община Добричка. Всички членове на
ОС имат постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ (за физическите лица),
както и седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ (за юридическите
лица). В състава на ОС на МИГ Добричка има и клон на юридическо лице, като същият е
регистриран на територията на действие на МИГ – територията на Община Добричка, с решение №
277/ 2008г. на Добрички Окръжен Съд.
МИГ Добричка има колективен управителен орган - управителен съвет (УС) в състав от 7
юридически лица, които имат седалище и адрес на управление на територията. Изключение прави
само Община Добричка, която е включена в приложение № 3 от ПМС № 161 и е със седалище в
областния град Добрич.
Делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и
на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния
управителен орган на сдружението, не превишава 49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл.
28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.
Членовете на сдружение МИГ Добричка са 49 на брой от 36 села (52,94% от населените
места от територията на МИГ) разпределени по следния начин:
1 представител на публичния сектор – Община Добричка; 24 представители на стопанския
сектор; 24 представители на нестопанския сектор (НПО).
С решение на Общото събрание от 16.05.2018г., считано от 13.06.2018г. сдружението се
управлява и представлява заедно и поотделно от председателя на УС и Изпълнителния директор.
Промяната е вписана в Агенция по вписванията – регистър БУЛСТАТ по партидата на
Сдружението.
1.2.

Промяна в състава на управителния орган на МИГ Добричка - н/п

1.3.

Промени в Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка - н/п

2. Персонал на Местната инициативна група
Екипът на Сдружение МИГ Добричка се състои от трима души:
– изпълнителен директор – Надежда Василева;
– експерт по прилагане на стратегия за ВОМР – Нели Събева;
– асистент – Жени Йорданова.
През второто шестмесечие на 2019 г. няма промени в състава на екипа.
Счетоводно - консултантското обслужване на МИГ Добричка през отчетния период се
осъществяваше от счетоводна къща «Възход ГПМ» ООД по Договор № РД50-153/U-09 от
02.01.2019 г. (по бюджетно перо 2.1).

3. Реализирани дейности
3.1 ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА:
3.1.1 Мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията
За изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС)
1303/2013 (по чл.9, ал.2, т.17 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.), беше сключен Договор №РД50-27-U17 от 11.11.2019г. за изготвяне на „Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР“ за периода на
изпълнението й от датата на подписване на Споразумение №РД 50-27 - 05.04.2018 до края на
отчетния период (2019г.). Представената оценка се базира на специално събрана и анализирана
информация, за отчитане на напредъка, с цел да се идентифицират проблеми, както и да се
определят начините, по които да се подходи към тяхното разрешаване. Мониторингът на СВОМР
осигурява и удостоверява ефективното и ефикасно изпълнение на различните секторни и тематични
политики за развитие, които попадат в предметния обхват на местното самоуправление и гарантира
широк обществен достъп до тях, като напредъкът към текущия момент се сравнява с
първоначалните очаквания.
Договор №РД50-27/U-17 беше сключен с „Бизнес решения и иновации - консултантска
компания“ ЕООД (по бюджетно перо 11.1).
3.2 ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА
ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ:
През периода бяха изпълнени следните планирани дейности
информиране и публичност:

за популяризиране,

3.2.1 Проучвания и анализи
- Проучване на тема: "Иновации за кръгова икономика и ресурсна ефективност,
приложими на територията на община Добричка, на базата на добри европейски практики".
Цел на проучването беше да се даде информация и да се подпомогне създаването на нов,
иновативен бизнес модел, базиран на повторната употреба, рециклирането и намаляването на
употребата на суровини. Информацията от проучването ще подпомогне прехода на бизнеса и
потребителите към по-силна и по-ефективна икономика, в която ресурсите се използват поустойчиво. В рамките на проучването са предложени действия, които допринасят за „затваряне на
кръга“ в рамките на жизнения цикъл на продуктите чрез увеличаване на рециклирането и
повторната употреба, които ще бъдат от полза както за околната среда, така и за икономиката на
територията. В допълнение резултатите от проучването послужиха като учебна програма за
провеждане на еднодневно обучение за заинтересовани лица от местния бизнес, както за
повишаване на информираността им по темата, така и за прилагането на добрите практики като
печеливш бизнес модел.
За изпълнение на дейността беше сключен Договор №РД 50-27/U-13 от 13.08.2019г. с
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ НОУ-ХАУ ТРАНСФЕР“ ЕООД (по бюджетно перо 1.1).
- Проучване на тема: "Изкуства и занаяти на територията на МИГ Добричка съхраняване и приобщаване на поколенията".
Проучването има за цел да открие и опише запазени местни произведения на изкуствата и
занаятите, както и техните живи създатели и/или последователи. Резултатите на проучването могат
да бъдат основа за провеждане на фестивал, където изкуствата да бъдат представени, а занаятите –
демонстрирани пред жители и гости на община Добричка. Проучването е посветено на актуална и

широко разработвана в етнографската наука проблематика. Осъществено е в резултат на
задълбочена, обстойна
и компетентна изследователска и аналитична работа; представен,
систематизиран и интерпретиран е богат емпиричен и теоретичен материал, което позволява да се
постигне успешно набелязаната цел, да се обогатят съществуващите знания в рамките на зададените
параметри и тематика, както и да се дадат някои насоки за бъдещо развитие и съвременно
приложение на местното културно наследство.
За изпълнение на дейността беше сключен граждански Договор № РД 50-27/ GD-26 от
07.10.2019г. с експерт – етнолог г-жа Лена Кирилова (по бюджетно перо 1.2).
3.2.2 Популяризиране, информиране и публичност
Екипът на МИГ ДОБРИЧКА провежда активна информационна кампания за популяризиране
на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие и за визуализация на хода на
изпълнението й. Кампанията използва различни форми за информиране на населението на Община
Добричка и потенциалните бенефициенти на МИГ-а за възможностите за финансиране на
проектните им идеи, както и за предстоящите дейности в изпълнение на Стратегията. За постигане
на максимално високо ниво на информираност и публичност на процесите по изпълнение на
СВОМР на територията на МИГ, бяха изпълнени следните дейности:
Поддържане и актуализиране съдържанието на интернет страницата на МИГ
ДОБРИЧКА www.mig-dobricka.org (по бюджетно перо 2.1)
Актуална информация за дейността на сдружението се публикува в сайта на МИГ:
www.mg-dobrichka.org. В изпълнение на договора в сайта на Сдружението е публикувана
информация за предстоящи приеми, документация за обществено обсъждане, подробна
информация по отворени приеми и обяви за прием на проектни предложения, насоки и документи
за кандидатстване, правила за работа и други документи, свързани с изпълнението на Стратегията.
На сайта се представя и информация за планирани мероприятия и инициативи на сдружението,
както и снимков материал от проведени обучения и семинари.
За изпълнението на гореописаните задачи беше сключен Договор № РД 50-27/U-10 от
02.01.2019г. с изпълнител «Добрич нет» ЕООД – гр. Добрич.
- Публикации и излъчвания в медиите (по бюджетно перо 2.3)
В рамките на отчетния период беше изпълнен една платена публикация в областния вестник
„Седмичен глас“ (бр.46 от 02.12.2019г.). Публикувана беше обява за втори прием по подмярка
19.2-4.1 от СВОМР. Линк към електронния брой на изданието, съдържащо обявата, е поместен и в
сайта на Сдружението, раздел „Инфоматериали”.
-

Отпечатване на информационни и рекламни материали, свързани с популяризиране
дейността на МИГ (по бюджетно перо 2.4)

По силата на Договор № РД 50-27/U-14 от 05.09.2019 г. избраният за изпълнител на
дейността „Зона АртПРИМ“ ЕООД, гр. Добрич, изготви и предаде на възложителя МИГ Добричка
следните информационни и рекламни материали:

№

Артикул/ описание

Количество
броя

1.

Рекламна чанта за лаптоп с лога на ЕС, ЛИДЕР, МИГ и ПРСР

50

2.

Чадър - сгъваем, с калъф, с лога на ЕС, ЛИДЕР, МИГ и ПРСР

50

3.

Рекламна керамична чаша с картонена подложка - със снимка от
територията, лога на ЕС, ЛИДЕР, МИГ и ПРСР

50

4.

Рекламна тениска, тип "поло"
с лога на ЕС, ЛИДЕР, МИГ и ПРСР, различни размери

50

5.

Рекламна шапка /тип бейзболна/
с лога на ЕС, ЛИДЕР, МИГ и ПРСР

50

6.

Рекламни тефтери - тип луксозни с твърди корици, с лога на ЕС,
ЛИДЕР, МИГ и ПРСР

50

7.

Комплект химикал с ключодържател, с лога на ЕС, ЛИДЕР, МИГ
и ПРСР

50

8.

Рекламен пъзел - карта/ колаж от снимки от територията с
отбелязани финансирани от МИГ обекти

100

9.

Календар: работен, едносекционен

100

Взитки за екипа на МИГ

200

10.

Услугата включваше: разработване на проекти, редактиране и коригиране на текстовете (на
български език), дизайн и предпечатна подготовка (графична обработка на текст, илюстрации,
графики и диаграми) и отпечатване или брандидране. Изготвените рекламни и информационни
материали популяризират финансовия принос на Общността в процеса на изпълнение на
Стратегията, а така също ЛИДЕР/ВОМР, ПРСР 2014-2020 и МИГ Добричка.
-

Филм за ЛИДЕР/ ВОМР и МИГ (мин. продължителност 15 мин.) (по бюджетно перо 2.5)

В обхвата на услугата се включва изработването на информационен филм с формат на
видеоматериала Full High Definition, качен на DVD диск и продължителност не по–малко от 15
минути краен продукт, изготвяне на сценарий, осигуряване на снимачен екип, техника (камери,
звук, осветление и др.), дейности по монтаж, постпродукция и субтитриране на английски език,
осигуряване на музика, аудио дизайн и диктор на български език.
В изпълнение на задачата, на 20 декември 2019г. изпълнителят предаде на възложителя МИГ
Добричка изработения в изпълнение на Договора информационен филм за представяне на
ЛИДЕР/ВОМР и МИГ, с формат на видеоматериала Full High Definition, качен на DVD диск; с
продължителност на видеоматериала – 19:35 минути краен продукт, озвучен от диктор на български
език, със субтитри на английски език и музикален съпровод.
За изпълнението на гореописаните задачи беше сключен Договор № РД 50-27/U-18 от
12.11.2019г. с изпълнител «Сити Инфо БГ» ЕООД – гр. Добрич.
-

Организиране и провеждане на еднодневна конференция за представяне на резултатите
от изпълнението на Стратегията за ВОМР (по бюджетно перо 2.8)

На 10.12.2019г. от 10:00 часа в заседателната зала на община Добричка на адрес: гр. Добрич,
ул. "Независимост" № 20 беше проведена еднодневна информационна конференция за представяне
на резултатите от изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие
(ВОМР) на МИГ Добричка пред широката общественост. На конференцията присъстваха 55 души
от 55 (от общо 68) населени места. Информационното събитие осигури изключително висока
представителност на населените места (81 %) от територията на МИГ.
Конференцията беше организирана и проведена в изпълнение на Договор №РД 50-27/ U-11
от 22.02.2019г. с «Идеа вижън» ЕООД – с. Победа. Снимки от проведеното мероприятие са
публикувани на електронната страница на МИГ, раздел „Галерия“.

3.2.3 Обучения, семинари и информационни срещи
-

Двудневно обучение (две еднодневни) за потенциални кандидати за запознаване с
процеса на кандидатстване с проекти в ИСУН (за не по-малко от 20 души) (по
бюджетно перо 3.2)

В изпълнение на гореописаната дейност, на 02 октомври и на 11 декември 2019г. бяха
проведени две еднодневни обучения с потенциални кандидати за запознаване с процеса на
електронно кандидатстване в средата на ИСУН 2020. Обученията бяха проведени в зала в община
Добричка, с начален час 10:00. В проведеното на 02.10.2019 г. обучение бяха поканени да участват
представители на читалищните настоятелства, във връзка с възможността им да кандидатстват по
подмярка 19.2-7.6 от СВОМР на МИГ. В обучението участие взеха 33 души. В проведеното на
11.12.2019 г. еднодневно обучение със същата тематика присъстваха 21 души представители на
публичния и неправителствен сектор - представители на училища и училищни настоятелства.
И двете обучения бяха проведени с една и съща програма, като в хода на изпълнение на
мероприятията беше представена презентация, визуализираща системата ИСУН 2020, електронния
формуляр за кандидатстване и основните моменти от самия процес на електронно кандидатстване.
На присъстващите беше дадена възможност да задават въпроси по темата така, че обучението се
превърна в диалог за по-добро усвояване и осмисляне на предадената информация.
Обучението беше организирано и проведено в изпълнение на Договор №РД 50-27/ U-15 от
10.09.2019г. с «ПД ПРОДЖЕКТ ДИВЕЛОПМЪНТ» ЕООД – гр. Добрич.
-

Двудневно обучение (или две еднодневни) за изпълнение и отчитане на проекти с
участници представители на одобрени от МИГ бенефициенти (за не по-малко от 20
души) (по бюджетно перо 3.3)

На 27 и на 30 декември 2019г. от 10:00 часа в зала в сградата на Кметството в село Бранище,
на адрес ул. „Първа“ 19-а беше проведено едно двудневно обучение за изпълнение и отчитане на
проекти с участници представители на одобрени от МИГ бенефициенти - 20 души, кандидати за
финансова помощ, подали проектни предложения по под-мерки 19.2-4.1 и 19.2-4.2 (два приема). В
рамките на обучението одобрените бенефициенти получиха знания и умения как да изпълнят
правилно проектите си, съгласно одобрените инвестиции, как да изготвят заявките си за плащане,
от какви документи следва те да бъдат придружени, какво трябва да се съблюдава при изготвяне на
документацията, какви срокове трябва да се спазват и други въпроси, свързани с темата. Част от
кандидатите се сблъскват за първи път с проектната терминология, с правилата и изискванията на
европейското финансиране. По тази причина се задаваха множество въпроси, свързани с темата на
обучението. В края на мероприятието участниците изразиха своята удовлетвореност и се обединиха
около мнението, че подобни обучения са много полезни и необходими, тъй като информацията,
която получават е от изключителна важност за правилното изпълнение и отчитане на проектите им,
от това зависи и изплащането на желания от тях размер субсидия.
Обучението беше организирано и проведено в изпълнение на Договор №РД 50-27/ U-16 от
14.10.2019г. с «Варна Каста» ЕООД – гр. Варна.
-

Двудневно обучение (или две еднодневни) за подготовка, изпълнение и отчитане на
проекти с участници представители на уязвими групи (вкл. роми) (за не по-малко от 10
души) (по бюджетно перо 3.4)

Две еднодневни обучения бяха проведени в два последователни дни (17 и 18 октомври
2019г.) в класна стая в обединено средно училище „Н. Й. Вапцаров“ - село Карапелит, община

Добричка, с участници ученици от 9 и 10-ти клас. От присъствалите общо 23-ма участници, 15 са
роми, а 3-ма са представители на друг малцинствен етнос. Поради редица фактори, на територията
на МИГ Добричка учениците от малцинствените етноси рядко завършват средното си образование.
Много често при тях се забелязва доста по-ниска степен на образованост, както и ранно отпадане от
образователната система. Това затваря вратите на ромските младежи към пазара на труда и е
основна пречка за успешното им социално приобщаване. СВОМР на МИГ Добричка идентифицира
потребности на тази малцинствена група, свързани със създаването на условия за социално
включване чрез образование и мотивиращи изяви за младежите и не на последно място насърчаване
към трудова заетост на работоспособните.
Предвид факта, че присъстващите съвсем скоро ще излязат от образователната система и се
предполага, че ще се „влеят“ в трудовия пазар считаме, че предоставената по време на обученията
информация разшири значително възможностите им за последваща реализация чрез самонаемане и
за развитие на дребен бизнес в собствените им населени места. Една част от младежите споделиха
за наличен, работещ семеен бизнес, който чрез европейско финансиране те биха могли да развият и
модернизират. Обученията осигуриха на участниците достъп до полезна информация, в синтезиран
вид и на достъпен език, като по този начин увеличиха значително уменията за изпълнение на
проекти на широк кръг местни жители.
По време на провеждане на обученията беше популяризиран приноса на Стратегията за
ВОМР на МИГ Добричка и възможностите, които тя предоставя на активните хора от тази
територия под формата на безвъзмездно финансиране на проектните им намерения по отделните
под-мерки, включени в нея.
Наред с останалото считаме, че обучението даде допълнителен стимул на присъстващите
младежи за продължаване на образованието им поне до степен „средно образование“.
Обучението беше организирано и проведено в изпълнение на Договор №РД 50-27/ U-15 от
10.09.2019г. с «ПД ПРОДЖЕКТ ДИВЕЛОПМЪНТ» ЕООД – гр. Добрич.
-

Двудневно обучение (или две еднодневни) на тема: "Иновации за кръгова икономика и
ресурсна ефективност, приложими на територията на община Добричка, на базата на
добри европейски практики" (за не по-малко от 10 души) (по бюджетно перо 3.5)

На 12 и 13 декември 2019г. от 10:00 часа в клуба на пенсионера в село Бранище беше
проведено едно двудневно обучение на тема: "Иновации за кръгова икономика и ресурсна
ефективност, приложими на територията на община Добричка, на базата на добри европейски
практики". Като учебна програма бяха представени резултатите от изпълнено проучване по темата
за кръговата икономика и приложимостта й на територията на община Добричка. В обучението
участие взеха заинтересовани лица от местния бизнес, представители на земеделието и
преработващата промишленост, и публичния сектор, както за повишаване на информираността им
по темата, така и за прилагането на добрите практики като печеливш бизнес модел.
Обучението беше организирано и проведено в изпълнение на Договор №РД 50-27/ U-16 от
14.10.2019г. с «Варна Каста» ЕООД – гр. Варна.

Дата: 27 януари 2020г.

