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“Добруджа - момиче сред полето....земя богата, необятна и безкрайна...  
Но най-голямото богатство на Добруджа са нейните хора. Добруджанецът е 

от особена българска закваска - трудолюбив и несломим. Добруджанецът е човек 
обърнат към себе си – човек, който не шуми за това, че живее в рая, а тихо и 
скромно работи и пее. Добруджанецът не иска да спечели от теб, не иска да се 
облажи на твой гръб. Той иска да го изработи. С труд. С душа и сърце. Да го изоре, 
засее, тори, полива, плеви, пази, събере...“ 
 Настоящото издание има за цел да представи местни производители от 
територията на МИГ Добричка, подкрепени финансово от Стратегиите за местно 
развитие, реализирани през текущия и предходен програмни периоди. Ние, от МИГ 
Добричка вярваме, че като подкрепяме и популяризираме местното производство 
и местните производители, подкрепяме устойчивото развитие на малкия бизнес 
и допринасяме за растежа на местната икономика. Нека със задружни усилия на 
местната общност да подобрим живота и да съхраним богатствата на Добричка 
за бъдещите поколения!

“Dobrudzha - a girl in the field.... a land rich, vast and endless... 
Тhe greatest wealth of this land are their own people. The man from Dobrudzha is 

special Bulgarian leaven - hardworking and unbreakable, who does not roister about 
living in paradise, but works and sings quietly and modestly. The man from Dobrudzha 
does not want to win from you; he does not want to rely on your back.  He wants to produce 
it. Hard-working. With soul and heart. To plow, sow, fertilize, water, weed, keep, gather...”  
 This edition aims to present local producers from the territory of LAG Dobrich-
ka, financially supported by the Local Development Strategies, implemented during 
the current and previous programming periods.We, LAG Dobrichka team believe that 
by supporting and promoting local 
production and local producers, we keep up the sustainable 
development of small businesses and contribute to the 
growth of the local economy. Let us try to improve life and preserve 
riches of Dobrichka municipality for future generations, with the joint 
efforts of the local community!
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ЗС ЕНЧО ДОНЕВ ПАНЧЕВ
с. Свобода - отглежда череши, сливи, ябълки, круши и орехи. 

Енчо Панчев обработва около 40 дка земеделска земя в 
землищата на село Свобода и Божурово, върху която отглежда 
трайни насаждения. 
През 2019г.  кандидатства за финансово подпомагане по 
под-мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 
земеделски продукти” към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка 
за закупуване на оборудване за производство на плодови сокове 
от ябълки и круши собствена продукция. 
Инвестицията ще позволи на кандидата да оползотвори почти 
100% от добивите си от ябълки и круши. По предварителни данни 
планираното количество за преработка е около 9 тона круши и 
приблизително 10 тона ябълки. Капацитетът на линията ще бъде 
до 10 000 литра/ годишно.
Общата стойност на инвестицията е в размер на 41 658, 54 лв.. ЗС 
Панчев кандидатства за финансово подпомагане в размер на  20 
784,27 лева, представляващо 50% от стойността на инвестицията.
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AGRICULTURAL PRODUCER 
ENCHO DONEV PANCHEV
Svoboda village - grows cherries, plums, apples, pears and wal-
nuts.

Аgricultural producer Encho Panchev cultivates about 40 de-
cares agricultural land in terrains of villages Bozhurovo and 
Svoboda, on which he grows perennial crops. 
In 2019 Encho Panchev applied for financial support under 
sub-measure 19.2-4.2 “Investments in processing / marketing 
of agricultural products” to the CLLD Strategy of LAG Dobrich-
ka for the purchase of equipment for the production of fruit 
juices from apples and pears own production. The investment 
will allow the applicant to utilize almost 100% of its apple and 
pear yields. According to preliminary data the planned amount 
for processing is about 9 tons of pears and approximately 10 
tons of apples. The capacity of the line will be up to 10,000 liters 
/ year.
The total value of the investment amounts to BGN 41,658.54. 
The producer applies for financial support in the amount of 
BGN 20,784.27 ( or 50% of the value of the investment).
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    ЗС АТАНАС ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ 
     с. Орлова могила – отглежда пчели, 
      произвежда пчелни продукти – крем мед

Атанас Атанасов отглежда 142 бр. пчелни семейства и 520 м2 калифорнийски 
червеи. 
ЗС Атанасов кандидатства за финансово подпомагане по под-мярка 19.2-4.2 
„Инвестиции в преработка/ маркетинг на земеделски продукти” към Стратегията 
за ВОМР на МИГ Добричка за изграждане на работилница за вторична преработка 
на пчелен мед и производство на крем-мед по метод на Дайс в село Орлова 
Могила, общ. Добричка. Чрез този метод медът придобива кремообразна гъстота, 
превръща се в гъста приличаща на коприна маса която може да се маже. 
Проектното предложение предвижда изграждане на нова работилница (сграда) 
за вторична преработка на пчелен мед (собствена продукция) и производство на 
крем – мед. 
Общата стойност на инвестицията възлиза на 147 868.24 лв. 
Безвъзмездната финансова помощ, която ЗС Атанасов планира да получи е в 
размер на 73 934.12 лв.
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AGRICULTURAL PRODUCER 
ATANAS YORDANOV ATANASOV
Orlova Mogila village - raises bees, produces bee products - cream-honey

Atanas Atanasov is growing 142 bee colonies and 520 m2 California worms. The pro-
ducer applied for financial support under sub-measure 19.2-4.2 “Investments in pro-
cessing / marketing of agricultural products” to the CLLD Strategy of LAG Dobrichka 
for the construction of a manufactory for secondary processing of honey and produc-
tion of cream-honey according to the method of Dyce in Orlova mogila village, Do-
brichka municipality. Through this method the honey acquires a creamy density, turns 
into a thick silk-like mass that can be smeared. 
The project proposal envisages the construction of a new manufactory (building) for 
secondary processing of honey (own production) and production of cream - honey. 
The total value of the investment amounts to BGN 147,868.24. 
The grant that agricultural producer Atanasov plans to receive amounts to 
BGN 73,934.12.
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ЗС КАДИР ТАИР БАСРИ 
с. Стожер – отглежда лавандула и зеленчуци

Кадир Басри  отглежда 51 декара лавандула и 23 
дка зеленчуци.  През 2019г. ЗС Басри кандидатства 
за финансово подпомагане по под-мярка 19.2-
4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” 
към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 
закупуване на Трактор марка LAMBORGHINI, модел 
Strike 100 T4 Модификация T4 FINAL – T4 DT MD LS 
E4, вариант - A – 1 брой с номинална мощност 97 к.с. 
и Машина за косене и прибиране на лавандула МПЛ 
„Магдалена“.  Общата стойност на инвестицията, 
която ЗС Басри планира да осъществи възлиза на 
133 900.00 лв. Безвъзмездната финансова помощ, 
която ЗС очаква да получи е в размер на 50% или 
66 950.00 лв.

AGRICULTURAL PRODUCER KADIR TAIR BASRI
Stojer village - grows lavender and vegetables 

Kadir Basri  is growing 51 decares with lavender and 23 decares  fruits and vegetables. In 2019 the farmer Kadir Basri applied 
for financial support under sub-measure 19.2-4.1 “Investments in agricultural holdings” to CLLD Strategy of LAG Dobrichka, 
funded under RDNP 2014-2020 for the purchase of Tractor brand LAMBORGHINI, model Strike 100 T4 Modification T4 FINAL - 
T4 DT MD LS E4, variant - A - 1 piece with nominal power of 97 hp. and Magdalena Lavender Mowing and Harvesting Machine. 
The total value of the investment that the applicant plans to make amounts to BGN 133,900.00. The grant that Basri expects to 
receive amounts to 50% or BGN 66,950.00.
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ЗС БЕРОЛ АХМЕД АЛИ 
с. Фелдфебел Дянково – отглежда пшеница, царевица, слънчоглед

ЗС Берол Али обработва над 1 500 дка земеделска земя в землищата на 
община Добричка. През 2014 г. Берол Али кандидатства за финансово 
подпомагане по Мярка 41/121 „Модернизиране на земеделски 
стопанства” към Стратегията за местно развитие (СМР) на МИГ Добричка, 
финансирана по ПРСР 2007-2013г. за закупуване на адаптер за царевица 
CLAAS Conspeed Linear 6-70 C с включено оборудване за слънчоглед. 
Общата стойност на инвестицията възлиза на 63 457,00 лв.. 
Безвъзмездната финансова помощ (БФП), която земеделецът е получил 
е в размер на 18 148,04 лв.

AGRICULTURAL PRODUCER 
BEROL AHMED ALI
Feldfebel Dyankovo Village – grows wheat, corn and sunflower

Berol Ali cultivates over 1,500 decares of agricultural land in the 
villages of Dobrichka municipality. In 2014 Berol Ali applied for 
financial support under Measure 41/121 “Modernization of ag-
ricultural holdings” to the Local Development Strategy of LAG 
Dobrichka, funded under the RDNP 2007-2013 for purchase of 
non-foldable corn adapter CLAAS Conspeed Linear 6-70 C - with 
sunflower equipment. 
The total value of the investment amounts to 
BGN 63,457.00. 
The grant received by the farmer amounts to 
BGN 18,148.04. 7



   ЕКОЕКС-М ЕООД 
   с. Плачи дол, представляващ Валентин Манолов – 
   отглежда биологични малини; замразяване,       
   маркетинг и търговия с плодове и зеленчуци

„Екоекс – М” ЕООД е регистрирано за преработка чрез 
замразяване и съхранение в хладилни бази на плодове, 
маркетиране и търговия на селскостопанска продукция в 
страната и чужбина. 
Дружеството кандидатства за финансово подпомагане по 
Мярка 41/123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски 
продукти” към СМР на МИГ Добричка за доставка и монтаж на 
хладилни камери за плодове на стойност 238 436,00 лв., като  
БФП, която дружеството е получило е в размер на 102 289,05 лв.

През 2018 година „Екоекс – М” ЕООД кандидатства за втори 
път пред МИГ Добричка по подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции 
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от 
Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) 
на МИГ, финансирана от ПРСР 2014-2020г. за модернизация 
на предприятие за преработка, замразяване и съхранение 
на плодове и зеленчуци чрез въвеждане на иновативни и 
енергоспестяващи технологии за повишаване на енергийната 
ефективност, хигиената и качеството на крайния продукт и 
конкурентоспособността в предприятието. Общата стойност 
184 697.94 лв., а очакваната безвъзмездна финансова помощ 
92 348.97 лв.
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ECOEX-M LTD.
Plachi Dol village, represented by Valentin Manolov, grows organic raspberries, freezing, marketing and trade in fruits and veg-
etables

ECOEX - M Ltd. was registered for processing through freezing and storage in refrigeration bases of fruits, marketing and 
trade of agricultural products in the country and abroad. 
Ecoex - M Ltd. applies for financial support under Measure 41/123 “Adding value to agricultural and forestry products” to 
the LDS of LAG Dobrichka for delivery and installation of fruit refrigerators. The total value of the investment amounts to 
BGN 238,436.00. 
The grant received by the company amounts to BGN 102,289.05.

In 2018, Ecoex-M Ltd applied for the second time to Dobrichka local action group under sub-measure 19.2-4.2 “Invest-
ments in processing / marketing of agricultural products” of the Community Led Local Development Strategy (CLLD) of 
the LAG, funded by the RDNP 2014-2020 for modernization of an enterprise for processing, freezing and storage of fruits 
and vegetables by introducing innovative and energy-saving technologies to increase energy efficiency, hygiene and qual-
ity of the final product and competitiveness in the enterprise. 
The total value of the investment amounts to BGN 184,697.94. The grant that the company plans to receive amounts to 
BGN 92,348.97.
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    СИМ АГРО 1 ООД
     с. Вратарите, представляващ Кирил Киров,  
     произвежда сладки картофи

„Сим Агро 1“ ООД планира да инвестира своите ресурси в отглеждането на нова за района 
култура - сладки картофи (батати), първоначално върху 13 декара,  а след изпълнение 
на инвестицията - до 100 дка. Дружеството кандидатства за финансово подпомагане по 
под-мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” към Стратегията за ВОМР 
на МИГ Добричка за закупуване картофовадачка и машина за миене на картофи, чрез 
които да се подобри пазарната реализация на готовата продукция от батати и осигури 
добър търговски вид. 
Стойността на инвестиционните разходи е 109 648,98 лева, като размерът на одобрената 
от МИГ безвъзмездна финансова помощ е 50% или 54 824,49 лв.

SIM AGRO 1 LTD.
Vratarite village, represented by Kiril Kirov, produce sweet potatoes

Sim Agro 1 Ltd. plans to invest its resources in the cultivation of a new crop 
for the region - sweet potatoes, initially on 13 decares, and after the imple-
mentation of the investment - up to 100 decares. The company applies for 
financial support under sub-measure 19.2-4.1 “Investments in agricultural 
holdings” to CLLD Strategy of LAG Dobrichka, for potato digger and a potato 
washing machine will contribute to the improvement of the market realiza-
tion of the final products by preparing them in good commercial condition.
The value of the investment costs for which the company applied is BGN 
109,648.98, and the amount of the grant approved by the LAG is 50% or BGN 
54,824.49.
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ЗС ПЕЙО АЛЕКСАНДРОВ ПЕЕВ 
с. Златия, отглежда пшеница, царевица, слънчоглед

ЗС Пейо Пеев кандидатства за финансово подпомагане по Мярка 41/121 „Модернизиране на земеделски 
стопанства” към СМР на МИГ Добричка, финансирана по ПРСР 2007-2013г. за закупуване на трактор Кубота 
модел M9540 - 97 к.с. и сеялка “MaterMacc” модел MS-4100, 6 редова за окопни култури (пролетници) на 
стойност 119 100,00 лв., от които финансова помощ - 59 550,00 лв. През 2014 година ЗС Пеев обработва 
вече над 780 дка земеделска земя и разрастването на стопанството му поражда нужда и възможност от 
нови инвестиции в материални активи. В същата година ЗС Пеев подава втори проект за закупуване на 
навесен обръщателен плуг Марка “LEMKEN”, модел “EurОpal 5 3 N 90”, пръскачка Agromehanika, модел 
AGS 2500 EN HP, дискова брана ILGI модел ARAGON 300 и раздробител ALP, модел SPM 4200 на обща 
стойност 107 000,00 лв., от които са възстановени 42 800,00 лева (40%).

AGRICULTURAL PRODUCER PEYO ALEXANDROV PEEV
Zlatiya village, grows wheat, corn, sunflower

Producer Peyo Peev applied for financial support under Measure 41/121 “Modern-
ization of agricultural holdings” of the LDS of LAG Dobrichka to buy a Kubota tractor 
model M9540 - 97 hp and seeder “MaterMacc” model MS-4100, 6 rows for trench 
crops in the amount of BGN 119,100.00, of which financial assistance - BGN 59,550.00.
In 2014, Peyo Peev cultivated over 780 decares of agricultural land and the expan-
sion of his property created a need and opportunity for new investments in tangible 
assets. In the same year Peev submitted a second project for purchase of a mounted 
reversible plow Brand “LEMKEN”, model “EurOpal 5 3 N 90”, sprayer Agromehani-
ka, model AGS 2500 EN HP, disc harrow ILGI model ARAGON 300 and ALP shredder, 

model SPM 4200 in the total amount of 
BGN 107,000.00. of which BGN 42,800.00 
were reimbursed (40% from the total eli-
gible costs).
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    М-АГРО ЕООД
    с. Стожер, представляващ Мариана Стоянова – отглежда лозя, 
    планира изграждане на бутикова винарна за бяло вино и розѐ

„М-АГРО” ЕООД оглежда 19,999 дка лозя от сортовете Пино ноар, Мерло, 
Совиньон блан, Шардоне, Италиански ризлинг, Каберне фран, Рубин, които 
планира да увеличи с около 30 дка, насяти с: Вионие, Траминер, Пино гри, 
Сира, Каберне фран, Рубин.
„М-АГРО” ЕООД кандидатства за финансово подпомагане по под-мярка 
19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на земеделски продукти” към 
Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за изграждане на бутикова винарна 
в село Стожер, за преработка на собствената продукция грозде във вино, 
което да се реализира на вътрешния пазар. Капацитетът за преработка 
на входящата суровина е 35 000 кг. грозде. Планираният производствен 
капацитет е 20 343 литра вино – предимно бяло и розѐ.
Общата стойност на инвестицията възлиза на 199 925,90 лв.. Безвъзмездната 
финансова помощ, която дружеството планира да получи е в размер на 99 
962,95 лв.
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M-AGRO LTD 
Stojer village, represented by Mariana Stoyanova, grows vineyards, plans to 
build a boutique winery for white wine and rosé

M-AGRO Ltd. Is growing 19,999 decares vineyards of the varieties Pinot Noir, 
Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Italian Riesling, Cabernet Franc, and 
Rubin, which plans to increase by about 30 decares with Viognier, Traminer, 
Pinot Gris, Syrah, Cabernet Franc, and Ruby.
M-AGRO Ltd., Stojer village, is applying for financial support under sub-mea-
sure 19.2-4.2 “Investments in processing / marketing of agricultural prod-
ucts” to CLLD Strategy of LAG Dobrichka, financed under RDNP 2014-2020 
for construction of a boutique winery for processing of own production of 
grapes into wine to be sold on the domestic market. The processing capac-
ity of the input raw material is 35,000 kg grapes. The planned production 
capacity is 20,343 liters of wine - mostly white and rosé.
The total value of the investment amounts to BGN 199,925.90. 
The grant that the company plans to receive amounts to BGN 99,962.95.
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     ЕТ НЕДЯЛКА МИХОВА – МЕДЕНА КЪЩА МИХОВИ 
     с. Прилеп, отглежда пчели и произвежда пчелни продукти, 
     посреща посетители в атрактивен пчелин

ЕТ „Недялка Михова – Медена къща Михови“  кандидатства за финансово подпомагане по Мярка 41/311 „Разнообразяване 
към неземеделски дейности” към СМР на МИГ Добричка за създаване на Медена къща  в с. Прилеп, община Добричка,  

на 5 км от курортен комплекс Албена. Проектната идея 
обединява създаване на атрактивен пчелин, изграждане 
на зала за дегустация с 50 места и закупуване на 
демонстрационен инвентар. В изградената „Медена къща“ 
пред посетителите се представят нагледно процесите на 
вадене и преработка на мед до получаването на пчелни 
продукти.  
Собственичката демонстрира добронамереното отношение 
на пчелите към хората, като осъществява пряк контакт с 
пчелните семейства. 
Посещението включва и дегустация на чисти продукти 
от пчелен мед - домашно приготвени таханови бонбони, 
медено блокче, медена ракия, както и високо - енергиен 
меден коктейл - амброзия, направен от пчелен прашец и 
прясно изцеден цитрусов сок. 
„Медената къща“ се превърна в местна туристическа 
атракция, която привлича много български и чуждестранни 
гости. Финансовият ресурс, използван за осъществяване 
на инвестицията е в размер на 68 924,18 лв., а получената 
от бенефициента субсидия е в размер на 48 246,93 лв.
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SOLE TRADER  NEDYALKA MIHOVA -  
HONEY HOUSE MIHOVI
Prilep village, raises bees and produces bee products, welcomes visitors in a attrac-
tive apiary

Sole trader “Nedyalka Mihova - Honey House Mihovi” applies for financial sup-
port under Measure 41/311 “Diversification into non-agricultural activities” to 
CLLD Strategy of LAG Dobrichka for the establishment of a Honey House in Pri-
lep village, Dobrichka municipality - about 5 km from Albena resort. The project 
idea combines the creation of an attractive apiary, the construction of a tasting 
room with 50 seats and the purchase of demonstration equipment. In the “Honey 
House” the visitors are visually introduced to the processes of extraction and pro-
cessing of honey to obtain bee products. The owner demonstrates the benevolent 
attitude of bees towards people by making direct contact with bee families. The 
visit also includes a tasting of pure honey products: homemade tahini candies, 
honey bar, honey brandy, as well as high-energy honey cocktail - ragweed, made 
from bee pollen and freshly squeezed citrus juice. 
The Honey House has become a local tourist attraction for many Bulgarian 
and foreign guests. The financial resource used for the investment amounts to 
BGN 68,924.18, and the subsidy received from the beneficiary amounts to BGN 
48,246.93.
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     ЗС МИРОСЛАВ     
     НИКОЛОВ МАРКОВ
      с. Врачанци, кравеферма

ЗС Мирослав Марков кандидатства по мярка 
41/121 „Модернизиране на земеделските 
стопанства” от СМР на МИГ Добричка за 
закупуване на техника за отглеждане на 
животни за нуждите на говедовъдната ферма:  
Трактор KUBOTA, 32 к.с., с товароподемност 906 
кг. и челен товарач LA 463, с товароподемност 
460 кг.
Стойност на инвестицията: 45 389,00 лв., 
получена субсидия: 22 694, 50 лв.

AGRICULTURAL PRODUCER  
MIROSLAV NIKOLOV MARKOV 
Vrachantsi village, dairy farm

Agricultural producer Miroslav Nikolov Markov, Vrachantsi village, dairy farm
The farmer, Miroslav Markov applied under measure 41/121 “Modernization of ag-
ricultural holdings” of the LDS of LAG Dobrichka for the purchase of equipment for 
breeding animals for the needs of the cattle farm: KUBOTA tractor, 32 hp, with a 
load capacity of 906 kg and front loader LA 463, with a load capacity of 460 kg.
Value of the investment: BGN 45,389.00, subsidy: BGN 22,694.50.
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ЗС СТЕФАН АНГЕЛОВ ДЕМИРЕВ
с. Пчелино, отглежда зеленчуци – дини, пъпеши, тикви, праз, 
боб

Понастоящем ЗС Стефан Демирев обработва над 140 
дка, насяти с дини, пъпеши, тикви, праз, боб. През 
2013г. кандидатства за финансиране по Мярка 41/121 
„Модернизиране на земеделските стопанства” от СМР на МИГ 
Добричка за закупуване на трактор КУБОТА модел M9540, 97 
к.с.. С осъществяването на инвестиционния проект успява да 
намали себестойността  на произвежданата продукция и да 
повиши качеството й. Стойност на инвестицията: 97 320,00 
лв., от които 32 760,00 лв.са възстановени. increased the qual-
ity of its products. Value of the investment: BGN 97,320.00, of 
which BGN 32,760.00 have been reimbursed.

AGRICULTURAL PRODUCER STEFAN  
ANGELOV DEMIREV
Pchelino village, grows vegetables - watermelons, melons, pump-
kins, leeks, beans

Currently, the producer cultivates over 140 decares with water-
melons, melons, pumpkins, leeks, beans. In 2013 he applied for 
financing under Measure 41/121 “Modernization of agricultural holdings” of LDS of LAG Dobrichka for the purchase of a trac-
tor KUBOTA model M9540, 97 hp. With the implementation of the investment Demirev managed to reduce the cost of produc-
tion and to increased the quality of its products. Value of the investment: BGN 97,320.00, of which BGN 32,760.00 have been 
reimbursed.
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ОМЕГА ПРО ЕООД
с. Полк. Свещарово, представляващ Светлана Колева, 
произвежда изделия от ковано желязо, лазерно рязане на метали

„Омега про“ ЕООД е създадено през 2013 г. и кандидатства за финансово 
подпомагане по мярка 41/312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия“ от СМР на МИГ Добричка, подкрепена от ПРСР 2007-2013г. 
за изграждане и оборудване на производствен цех на изделия от ковано желязо 
в село Полк. Свещарово на стойност 99 968,91 лв., от които бяха възстановени 68 
646,13 лв.
През 2020 „Омега про“ ЕООД кандидатства за втори път за финансиране пред 
местната общност с проектно предложение по подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции 
в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР за закупуване 
на машина за разкрой на листов материал с фибро – оптичен лазерен източник 
(машина за лазерно рязане на метали). Основната цел на дружеството е чрез 
реализиране на проектното си намерение да повиши способността си да реагира 
на пазарните нужди и изискванията на клиентите за качество, при оптимални 
цени. 
Обща стойност на инвестициите по проекта: 197 343,25 лв.. Очакваната субсидия 
е в размер на 75% от допустимите разходи, или 148 007,44 лв.
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OMEGA PRO LTD
Polkovnik Sveshtarovo village, represented by Svetlana Koleva, 
manufactures wrought iron products, laser cutting of metals

Omega Pro Ltd. was established in 2013 and applied for financial support under measure 41/312 “Support for the estab-
lishment and development of micro-enterprises” of the LDS of LAG Dobrichka, supported by the RDNP 2007-2013 for 
construction and equipment of a production factory of wrought iron products in Polkovnik Sveshtarovo village. The total 
value of the expenses that company applies - BGN 99,968.91. of which BGN 68,646.13 were reimbursed.
In 2020, Omega Pro Ltd. applied for the second time for funding to the local community with a project proposal under 
sub-measure 19.2-6.4 “Investments in support of non-agricultural activities” of the CLLD Strategy of LAG Dobrichka for 
purchase of a machine for cutting sheet material with a fiber-optic laser source (machine for laser cutting of metals). 
The main goal of the company is by realizing its project intention to increase its ability to respond to market needs and 
customer requirements for quality at optimal prices. 
Total value of the investments under the project: BGN 197,343.25. The expected subsidy amounts to 75% of the eligible 
costs, or BGN 148,007.44.
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ЗС РИЗОВИ 64-65 ООД 
с. Стефаново, представляващ Шенол Ризов, отглежда пшеница, царевица, слънчоглед

През 2012г. ЗС „Ризови 64-65” ООД обработва над 4 000 дка земеделска земя в землища от община Добричка и  вземат 
решение да кандидатстват за финансово подпомагане по Мярка 41/121 „Модернизиране на земеделските стопанства” 
от СМР на МИГ Добричка, подкрепена от ПРСР 2007 – 2013 за изграждане на склад за съхранение на селскостопанска 
продукция на стойност 119 981,11 лв., като изплатената субсидия по проекта е 47 030,88 лева. 
През 2019г. ЗС „Ризови 64-65” ООД  обработва над 4220 дка, и съдружниците отново решават да кандидатстват пред 
местната общност за финансово подпомагане. Този път проектното предложение е подадено по под-мярка 19.2-4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства” към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка, финансирана по ПРСР 2014-2020 и 
включва закупуване на хедер за царевица марка Geringhoff, модел RD670 на стойност 78 333,20 лв., с очаквана БФП 39 
766,60 лв.
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AGRICULTURAL COMPANY RIZOVI 64-65 LTD 
Stefanovo village, represented by Shenol Rizov, grows wheat, corn, sunflower

As of 2012 “Rizovi 64-65” Ltd. cultivates over 4,000 decares of agricultural land in the fields Dobrichka municipality and the 
partners decided to apply for financial support under Measure 41/121 “Modernization of agricultural holdings” of LDS of LAG 
Dobrichka, supported by the RDNP 2007-2013 for the construction of a warehouse for storage of agricultural products in the 
amount of BGN 119,981.11, and the paid subsidy under the project - BGN 47,030.88.
In 2019 “Rizovi 64-65” Ltd. cultivates over 4220 decares, and the partners decide to apply again to the local community for 
financial assistance. This time the project proposal was submitted under sub-measure 19.2-4.1 “Investments in agricultural 
holdings” to the CLLD Strategy of LAG Dobrichka, for purchase of a header for corn brand Geringhoff, model RD670 in the 
amount of BGN 78,333.20. The grant that the company expects to receive amounts to BGN 39,766.60.
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    ЗС РАДОСЛАВА СТАНЧЕВА РОГОВА-      
    СТЕФАНОВА
     Мандра „Рогови“ - с. Котленци, кравеферма и мандра 
     за преработка на сурово краве мляко

В стопанството на Рогови се отглеждат 224 броя млечни крави, като за 
изхранването им се обработват около 2500 дка. земеделска земя. През 2015 
г. се изгражда Цех за преработка на сурово мляко в село Котленци, където 
произвеждат сирене, кисело мляко и прясно пастьоризирано мляко. 
През 2018г. ЗС Рогова кандидатства за финансово подпомагане по под-мярка 
19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на земеделски продукти” 
към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за технологично оборудване 
за преработка на краве мляко, посредством което ще се произвеждат 
още: сирене, сирене с маслини, кашкавал, кашкавалено роле, кисело 
мляко, прясно пастьоризирано мляко и масло. Продуктите на фермата са с 
постоянно високо качество и вкус, с гарантирана хигиена на производството 
и проследяемост на продукта, тъй като 100% от суровината е собствено 

производство. 
Общата стойност 
на инвестицията 
възлиза на 108 
371.00 лв., като 
планираната БФП 
е в размер на 54 
185.50 лв.
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AGRICULTURAL PRODUCER RADOSLAVA STANCHE-
VA ROGOVA-STEFANOVA
Dairy “Rogovi” – Kotlentsi village, cow farm and dairy for processing raw milk

224 dairy cows are raised on the Rogovi farm, and about 2,500 decares agri-
cultural land are cultivated for the production of roughage for their feeding. In 
2015 a dairy production workshop was built for processing raw milk on her own 
property in Kotlentsi village, where cheese, yogurt and fresh pasteurized milk 
are produced.
In 2018 Rogova applied for financial support under sub-measure 19.2-4.2 “In-
vestments in processing / marketing of agricultural products” to the CLLD Strat-
egy of LAG Dobrichka for technological equipment for processing cow’s milk 

through which will be produced 
else: cheese, cheese with olives, 
yellow cheese, yellow cheese 
roll, yogurt, fresh pasteurized 
milk and butter. The products 
are of consistently high quality 
and taste, with guaranteed pro-
duction hygiene and traceability 
of the product, as 100% of the 
raw material is company’s own 
production.
The total value of the investment 
amounts to BGN 108,371.00, 
and the planned grant is BGN 
54,185.50.

23



ЗС СИМЕОН ЖЕЛЯЗКОВ ГАНЕВ 
с. Славеево, отглежда лавандула

През 2013г. ЗС Симеон Ганев отглежда 53,684 
дка с лавандула и кандидатства за финансово 
подпомагане по Мярка 41/121 „Модернизиране на 
земеделските стопанства” от СМР на МИГ Добричка 
за закупуване на машина за косене на лавандула 
МКЛ 3Р и култиватор тип SKK на обща стойност 40 
351,00  лева, като 20 175,50 лв. от тях са възстановени 
на земеделеца. 
През 2019г. предприемчивият земеделец обработва 
вече 193 дка с лавандула и кандидатства за 
втори път пред местната общност за финансово 
подпомагане по под-мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в 
земеделски стопанства” към Стратегията за ВОМР за 
закупуване на специализирана земеделска техника, 
необходима за обработването на насажденията от  
лавандула - прикачен комбайн за лавандула марка 
MADARA, модел KL. 
Общата стойност на инвестицията възлиза на 75 
000,00 лв.. Безвъзмездната финансова помощ, 
която ЗС Симеон Ганев очаква да получи е в размер 
на 37 500,00 лв.
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AGRICULTURAL PRODUCER SIMEON 
ZHELYAZKOV GANEV
Slaveevo village, grows lavender 

In 2013, Simeon Ganev cultivates 53,684 decares with 
lavender and applied for financial support under Mea-
sure 41/121 “Modernization of agricultural holdings” of 
LDS of LAG Dobrichka for the purchase of a lavender 
mower MKL 3P and cultivator type SKK. The total val-
ue of the equipment is BGN 40,351.00, of which BGN 
20,175.50 were reimbursed to the producer.
In 2019 the enterprising farmer cultivates 193 decares 
with lavender and applied for second time to the lo-
cal community for financial support under sub-mea-
sure 19.2-4.1 “Investments in agricultural holdings” to 
CLLD Strategy for the purchase of specialized agricul-
tural machinery, necessary for the cultivation of laven-
der plantations - attached combine for lavender brand 
MADARA, model KL.
The total value of the investment amounts to BGN 
75,000.00. The grant that the producer Simeon Ganev 
expects to receive amounts to BGN 37,500.00.
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    ЗС ХРИСТО ВАСИЛЕВ НЕДКОВ
     с. Стожер, отглежда ябълки от сортовете Грени Смит, 
    Златна резистентна, Флорина, Муцу, Мелроуз и  
               Шарден, орехи 

През 2012 година ЗС Христо Недков подава заявление за финансово 
подпомагане по мярка 41/121 „Модернизиране на земеделските 
стопанства” от СМР на МИГ Добричка за закупуване на земеделска 
техника за отглеждане на съществуващите 40 дка овощни градини 
– ябълки и орехи. Инвестицията по проекта включва закупуване 
фреза с отклоняваща секция CALDERONI, модел FPF 80 на стойност 
14 200,00 лв.. и БФП 7 100,00 лв.
През времето до 2020 година кандидатът реализира самостоятелно 
своите инвестиционни намерения, като понастоящем произвежда 
студено пресовани сокове от ябълки, както и домашен оцет. Във 
връзка с тази добавена стойност ЗС Недков планира повторно 
кандидатстване - по подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ 
маркетинг на земеделски продукти” към Стратегията за ВОМР 
закупуване на технологично оборудване за производство на оцет 
на стойност 62 000,00 лв., от които ще разчита на безвъзмездна 
финансова помощ от МИГ в размер на 50% или 31 000 лв.

26



AGRICULTURAL PRODUCER  
HRISTO VASILEV NEDKOV
Stozher village, grows apples of the varieties Granny Smith, Golden 
Resistant, Florina, Mutsu, Melrose and Chardin, walnuts

In 2012 agricultural producer Hristo Nedkov submitted an ap-
plication for financial support under measure 41/121 “Modern-
ization of agricultural holdings” for the purchase of agricultur-
al machinery for growing the existing 40 decares of orchards 
- apples and walnuts. The investment under the project includes 
the purchase of a milling cutter with a diverting section CAL-
DERONI, model FPF 80 in the amount of BGN 14,200.00 and a 
grant of BGN 7,100.00.
In the period until 2020, the applicant realizes its investment 
intentions on its own, currently producing cold-pressed apple 
juices, as well as homemade vinegar. In connection with this 
added value the producer plans to re-apply - under sub-mea-
sure 19.2-4.2 “Investments in processing / marketing of agricul-
tural products” to the Strategy for CLLD for purchase of tech-
nological equipment for vinegar production in the amount of 
BGN 62,000.00, of which will rely on a grant from the LAG in the 
amount of 50% or BGN 31,000.
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ЗС  ТЕОДОРА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
с. Бранище, отглежда сини сливи сорт „Стенлей“, планира да обособи 
цех за сушени сливи

През 2013г. ЗС Теодора Василева кандидатства за финансово 
подпомагане по Мярка 41/121 „Модернизиране на земеделските 
стопанства” от СМР на МИГ Добричка, за създаване на сливови 
насаждения и закупуване на техника за поддръжката им. Общата 
стойност на проекта е 46 450,00 лв., а изплатената субсидия - 21 
875,00 лв.  
В годините ЗС Василева полага оптимални грижи за растежа 
и развитието на овошките си и когато настъпва периода на 
плододаване тя решава да инвестира в ново начинание. За да 
осъществи намеренията си кандидатства за финансиране отново 
пред МИГ Добричка за изграждане и оборудване на цех за сушене 
на сливи по под-мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ 
маркетинг на земеделски продукти” към Стратегията за ВОМР. 
В проекта са включени изграждане на сграда и закупуване 
на технологично оборудване. Предприятието ще произвежда 
сушени сливи без костилки. Проектното предложение предвижда 
изграждане и оборудване на ефективно преработвателно 
предприятие от съвременен тип, отговарящо на европейските 
изисквания за производство и преработка на храни. 
Планираната стойност на инвестицията е в размер на 144 890,39 
лв., а очакваната безвъзмездна финансова помощ - 72 445,19 лв.
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AGRICULTURAL PRODUCER 
TEODORA VESELINOVA VASILEVA
Branishte village, grows prunes variety “Stanley”, plans to set up 
a workshop for pitted prunes 

In 2013 Teodora Vasileva applied for financial support under 
Measure 41/121 “Modernization of agricultural holdings” of 
LDS of LAG Dobrichka for creation of plum plantations and the 
purchase of machinery for their maintenance. The total value 
of the project is BGN 46,450.00, and the paid subsidy - BGN 
21,875.00.
Over the years, Teodora Vasileva takes optimal care of the 
growth and development of her fruit trees and when the period 
of fruiting comes, the producer decides to invest in a new ven-
ture. In order to realize her intentions, Vasileva applied again 
for funding to LAG Dobrichka for construction and purchase of 
equipment of a plum drying factory under sub-measure 19.2-
4.2 “Investments in processing / marketing of agricultural 
products” to the CLLD Strategy. Investments in the project in-
clude construction of a building and purchase of technological 
equipment. The company will produce pitted prunes. 
The project proposal provides for the construction and equip-
ment of an efficient processing plant of modern type, meeting 
the European requirements for food production and process-
ing. 
The planned value of the investment amounts to BGN 144,890.39, 
and the expected grant - BGN 72,445.19.
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    ЗС СВЕТЛАН НИКОЛОВ ВЕЛИКОВ
     с. Хитово, отглежда лавандула

ЗС Светлан Великов обработва около 75 дка, насяти с етерично-маслената култура лавандула. През 2019г. той кандидатства 
за финансово подпомагане по под-мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” към Стратегията за ВОМР на 
МИГ Добричка, финансирана по ПРСР 2014-2020 за закупуване на трактор марка New Holland модел T5.110 EC T4B TMR 
– 1 брой с номинална мощност 107 к.с. и гуми с джанти за трактор New Holland T5.110 EC T4B TMR.
Общият нетен финансов ресурс за осъществяване на инвестицията е в размер на 133 328,93 лв. ЗС Светлан Великов 
кандидатства за 50% финансово подпомагане в размер на 68 664,47 лв.

AGRICULTURAL PRODUCER SVETLAN 
NIKOLOV VELIKOV
Hitovo village, grows lavender

The agricultural producer Svetlan Nikolov cultivates 77.5 de-
cares essential oil crop lavender. In 2019 he applied for finan-
cial support under sub-measure 19.2-4.1 “Investments in ag-
ricultural holdings” to CLLD Strategy of LAG Dobrichka, for the 
purchase of tractor New Holland model T5.110 EC T4B TMR - 1 
piece with a nominal power of 107 hp and tires with wheels for 
New Holland T5.110 EC T4B TMR tractor.
The total net financial resource for the investment amounts to 
BGN 133,328.93. Svetlan Velikov is applying for 50% financial 
support in the amount of BGN 68,664.47.
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА:
ПРСР  – Програма за развитието на селските райони
МИГ   – Местна инициативна група 
СМР   – Стратегия за местно развитие
ВОМР  – Водено от общностите местно развитие
ЗС   – Земеделски стопанин
ЗП   – Земеделски производител
дка   – Декари

LIST OF ABBREVIATIONS:
RDNP  - Rural Development National Program of Bulgaria
LAG   - Local Action Group
LDS   - Local Development Strategy
CLLD  - Community-led local development
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