
                   
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 
 

Този документ е създаден за оценка на процеса на  изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

сдружение „Местна инициативна група Добричка” и подмярка 19.2  "Прилагане на операции в рамките на Стратегии за ВОМР", 

по Споразумение № РД 50-27/05.04.2018 г.,  и финансиран по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията 

за ВОМР” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 

 

 

 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ДОБРИЧКА ЗА 

2020 Г. ОТНОСНО 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.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил Д. Димитрова, външен експерт 
 

 

 

 



                   
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 
 

Този документ е създаден за оценка на процеса на  изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

сдружение „Местна инициативна група Добричка” и подмярка 19.2  "Прилагане на операции в рамките на Стратегии за ВОМР", 

по Споразумение № РД 50-27/05.04.2018 г.,  и финансиран по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията 

за ВОМР” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ  

 

 
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ .................................................................................................................. 2 

І. ВЪВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................. 3 

ІI. ЦЕЛИ НА ОЦЕНКАТА .............................................................................................................................. 3 

ІІІ. МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ........................................................................... 5 

ІV. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОМР НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОБРИЧКА ..... 6 

V. УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ ДОБРИЧКА ................................................................................................... 7 

VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР ПРЕЗ ПРЕДХОДНИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ ................................. 10 

VI.1 2018 ГОДИНА ......................................................................................................................................... 10 

VI.2  - 2019 ГОДИНА...................................................................................................................................... 13 

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР ПРЕЗ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 2020 ГОДИНА .................................. 16 

VIII. НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР НА МИГ ДОБРИЧКА ................................. 23 

IX. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ......................................................................................................... 26 

X. ИЗВОДИ ...................................................................................................................................................... 32 

 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ  
 

 

 

ЕК  Европейска комисия 

МЗХГ  Министерство на земеделието, храните и горите 

МИГ  Местна инициативна група 

ПРСР  Програма за развитие на селските райони 

СВОМР Стратегия за Водено от общностите местно развитие   

УО  Управляващ орган 

ДФЗ  Държавен фонд „Земеделие” 

РА  Разплащателна Агенция 



                   
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 
 

Този документ е създаден за оценка на процеса на  изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

сдружение „Местна инициативна група Добричка” и подмярка 19.2  "Прилагане на операции в рамките на Стратегии за ВОМР", 

по Споразумение № РД 50-27/05.04.2018 г.,  и финансиран по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията 

за ВОМР” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 

 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

На  05.04.2018г. Сдружение МИГ  Добричка подписа Споразумение с Управляващия орган на 

ПРСР 2014-2020 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ Добричка. 

Анализът, мониторингът и оценката на настоящото изследване относно изпълнението на ВОМР 

на Местна инициативна група  Добричка имат за цел да покажат дали  заложените в Стратегията  

цели, политики  и стимули за развитие на  територията на МИГ са приемливи за 

бенефициентите,  дали са отчетени възможните рискове, както и какъв е напредъка по 

изпълнението на мерките от СВОМР. Посредством направените анализи, оценка и изводи 

относно изпълнението на  Стратегията за посочения период ще се допринесе за подобряване 

управлението на процеса на прилагане на ВОМР както до края на настоящия програмен период, 

така и за  по-ефективното планиране и  изпълнение на Стратегия за местно развитие през 

следващия програмен период. Настоящият документ се изготвя във връзка със 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). 

 

 

ІI. ЦЕЛИ НА ОЦЕНКАТА 
 

Оценката и мониторинга на изпълнение на стратегическите документи представлява неразделна 

част от цикъла на стратегическо планиране. Тя има за цел не само да констатира нивото на 

постигане на залегналите цели, приоритети и мерки в стратегическия документ, но и да послужи 

като коректив на цялостния процес на развитие и управление на територията.         

Целта на настоящия междинен мониторингов доклад е да представи оценка на изпълнението на  

Стратегията за ВОМР до края на трудната 2020г., през която голяма част от дейностите, особено 

за популяризиране на Стратегията в условията на пандемия от КОВИД 19 се извършваха в 

нетипична обстановка при спазване на задължителни хигиенни мерки и мерки за дистанция. 

Дейността се извършва в  изпълнение на задълженията на сдружение МИГ Добричка  по чл. 34, 

параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013. 
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❖ Осигуряване на  прозрачност – дали процедурите,  информацията и всички други 

дейности, свързани с изпълнението на Стратегията са директно достъпни за всички 

заинтересовани страни  и широката общественост, като предоставят достатъчно 

информация, за да бъдат разбирани, наблюдавани и оценявани публичните политики и 

проекти. Прозрачността дава възможност на заинтересованите страни да предоставят и  

получават информация, която има решаващо значение за разкриването на злоупотреби и 

защита на интересите им. Прозрачната система на управление има ясни процедури за 

публично вземане на решения и отворени канали за общуване между заинтересованите 

страни и обществените служители. 

 

❖ Отговорност на управлението - необходимо е институциите да се опитват да отчитат 

интересите на всички заинтересовани страни при реализацията на проектите и 

политиките, свързани с изпълнението на Стратегията за местно развитие. Обществените 

служители следва да отговарят пред заинтересованите за упражняването на техните 

правомощия, да вземат мерки при критика или изисквания, поставени от гражданите, 

както и да поемат отговорност за грешки и некомпетентност. 

 

❖ Създаване механизми за участие – до каква степен гражданите получават възможност 

да участват във вземането на решения по отношение на оценката и промените при 

реализацията на публичните политики и проекти - пряко или чрез легитимните 

институции, които представляват техните интереси. 

 

❖ Оценка ефективността и ефикасността на проектите/политиките по изпълнение ан 

Стратегията – институциите постигат резултати, които отговарят на обществените 

нужди, като използват наличните ресурси по най-добрия начин. Лидерите и 

обществеността изграждат широка и дългосрочна перспектива за добро управление и 

човешко развитие, както и разбиране за това, което ще осигури такова развитие. 
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Основната цел на настоящата оценка  е да се проследи напредъка в прилагането на Стратегията 

за ВОМР на МИГ Добричка през 2020 г., чрез: 

• Анализ на постигнатите резултати; 

• Анализ на изпълнението по мерки на Стратегията за местно развитие; 

• Оценка на изпълнението на Стратегията в сравнение със заложените индикатори за 

изпълнение. 

При извършването  на мониторинга и оценката са приложени общоприетите стандартни 

критерии за оценяване на програми и проекти: 

❖ Релевантност – съответствие на проектните цели и дейности на проблемите, които се 

решават и на нуждите на целевите групи и социалната среда.  

❖ Ефективност, т..е. до каква степен интервенциите по СВОМР и в частност одобрените 

проекти са ефективни и какви са потенциалните ползи за целевите групи;  

❖ Оценка на въздействието на СВОМР върху преките бенефициенти по мерките и върху 

по-голямата целева група -  общността в дългосрочен план;  

❖ Устойчивост, т.е. създадени ли са условия за устойчивост и надграждане на постигнатите 

резултати;  

❖ Преглед на човешките фактори за управлението и изпълнението на Стратегията за 

местно развитие 

ІІІ. МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

 

• Кабинетно проучване – съдържателен анализ на документацията 

Извършване на преглед на  База данни на МИГ – базата данни на МИГ е най-основният източник 

на информация, което включва  протоколи от заседания на органите на МИГ (ОС, УС, КППП и 

др.),  изготвени шестмесечни, годишни доклади и др., преглед на електронния регистър на 

подадените проекти към МИГ Добричка, преглед на информацията от публичния регистър 

ИСУН и др.  

• Събиране, обобщаване и анализиране на информация от интернет-сайта на МИГ, 

публикации, ТВ изяви и др.  
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ІV. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОМР НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

ДОБРИЧКА 
 

Основна стратегическа цел на разработената Стратегия за местно развитие е: 

Задружни усилия на местната общност за подобряване на живота и съхраняване 

богатствата на територията на миг добричка за бъдещите поколения 

Приоритети за постигане на основната цел: 

• Приоритет 1 - Създаване на поминък, който опазва богатствата на територията 

• Приоритет 2 - Подобряване и разнообразяване на живота и привличане интереса към 

територията 

 

 

Специфични цели: 
 

По приоритет 1: 

 

✓ Специфична цел 1.1. Екологосъобразно управление на ресурсите и иновации за развитие 

на балансирана икономика 

 

Мерки по постигане на подцел 1.1 

❖ 19.2-4.1. ”Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”,  

❖ 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”,  

❖ 19.2-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, 

 

✓ Специфична цел 1.2. Утвърждаване на местния продукт и подобряване Организацията 

на хранителната верига 

 

Мерки по постигане на подцел 1.2 

❖ 19.2-4.1.”Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”  

❖ 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 
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По приоритет 2: 

✓ Специфична цел 2.1. Подкрепа за социално приобщаване и намаляване на бедността 

 

Мерки по постигане на подцел 2.1 

❖ 19.2-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”  

❖ 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура 

 

✓ Специфична цел 2.2. Повишаване атрактивността и интереса към Територията 

 

Мерки по постигане на подцел 2.2 

❖ 19.2-7.5. „Инвестиции за публично ползване на инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” 

❖ 19.2-7.6. „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ 

Добричка“ 

 

 V. УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ ДОБРИЧКА 
 

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 
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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.  

С решение на Общото събрание от 15.05.2020г., и поради изтичане на мандата на управителния 

орган (УС), е извършена промяна в състава на управителния съвет, според която считано от 

09.06.2020г. членовете на УС на сдружение МИГ Добричка са както следва: 

❖ Община Добричка, ЕИК/ПИК 000852188, представител на публичния сектор; 

❖ Търговско-промишлена палата - клон Добричка, ЕИК/ПИК 124035007, представител на 

гражданския сектор; 

❖ СНЦ "Читалища Добричка - огнища на духовността", ЕИК/ПИК 124722357, 

представител на гражданския сектор; 

❖ НЧ "Груди Филипов-1940г.", ЕИК/ПИК 000843488, представител на гражданския 

сектор; 

❖ ЗК "Сплотеност", ЕИК/ПИК 834054564, представител на стопанския сектор; 

❖ ЗК с. Орлова могила, ЕИК/ПИК 834019015, представител на стопанския сектор; 

❖ "Ризови 64-65" ООД, ЕИК/ПИК 201040430, представител на стопанския сектор. 



                   
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 
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На заседание, проведено на 26.05.2020г., новоизбраният УС избра измежду членовете си нов 

Председател на УС. С пълно единодушие за председател на УС на МИГ Добричка беше избрана 

г-жа Соня Георгиева, представляваща Община Добричка. 

Считано от 09.06.2020г. сдружението се управлява и представлява заедно и поотделно от 

председателя на УС – г-жа Соня Георгиева и Изпълнителния директор – г-жа Надежда 

Василева.  

Съгласно изискванията на Наредба 22 от 2016г., надлежно са уведомени УО на ПРСР – МЗХГ 

и ДФ „Земеделие“ – РА. С писмо № 19-19-2-02-16 от 23.06.2020г., промяната в състава на КУО 

и представляващия МИГ Добричка е официално одобрена от д-р Лозана Василева, в качеството 

й на Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020г. 

Промените са вписани в  Агенция по вписванията – регистър БУЛСТАТ по партидата на 

Сдружението.  

С така извършените промени, съответствието с характеристиките на МИГ Добричка, които са 

били предмет на оценка по чл. 29 от Наредба №22 на МЗХГ се запазва. 

 

Екип  на Местната инициативна група 

Екипът на Сдружение МИГ Добричка се състои от трима души: 

– изпълнителен директор – Н. Василева; 

– експерт по прилагане на стратегия за ВОМР – Н. Събева; 

– асистент – Ж. Йорданова.  

Счетоводно - консултантското обслужване на МИГ Добричка през отчетния период се 

осъществяваше от  счетоводна къща «Възход ГПМ» ООД  по Договор № РД50-153/U-19 от 

06.01.2020 г. 
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VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР ПРЕЗ ПРЕДХОДНИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ 

VI.1 2018 ГОДИНА 
 

През календарната 2018 г. са обявени два приема на проектни предложения по под-

мерките включени в СВОМР, както следва: 

 

Процедура № BG06RDNP001-19.087 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – първи прием 2018г. 

  

Цели на процедурата: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност 

и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост 

чрез: 

❖ по-добро използване на факторите за производство; 

❖ въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на 

доставка; 

❖ подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; 

❖ постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); 

❖ подобряване опазването на околната среда. 

 

Бюджет на приема: 491 000,00 лв. 

Подадени проектни предложения по подмярка 19.2-4.2  – първи прием 2018 г. 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

подадени 

проектни 

предложения 

Обща стойност 

на подадените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG06RDN

P001-

19.087 

МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2  

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” 

3 441 328,90 лв. 220 664,45 лв. 
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Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-4.2  – първи прием 2018 г. 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой одобрени 

проектни 

предложения 

Обща 

стойност на 

одобрените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

одобрените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG06RDNP

001-19.087 

МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2  

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” 

3 440 937,18 лв. 220 468,59 лв. 

 

 

Процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ – първи прием 

 

 Цели на процедурата: 

❖ Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото 

развитие в района на община Добричка. 

❖ Подобряване достъпа на населението на територията на МИГ  Добричка до услуги в 

сферата на културата, на спорта, свързани със свободното време и отдиха; социални 

услуги; услуги, свързани с информационните и комуникационни технологии; 

❖ Подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към територията на 

МИГ. 
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Бюджет на приема: 850 000,00 лв. 

Подадени проектни предложения по подмярка 19.2-7.2. – първи прием 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

подадени 

проектни 

предложе

ния 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG06RDNP001

-19.098 

МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

2 433 032,95 лв. 433 032,95 лв. 

 

 

Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-7.2. – първи прием 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

одобрени 

проектни 

предложе

ния 

Обща 

стойност на 

одобрените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

одобрените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG06RDNP001

-19.098 

МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

2 433 032,95 лв. 433 032,95 лв. 
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VI.2  - 2019 ГОДИНА 

 

През календарната 2019 г. са обявени три приема на проектни предложения по под-

мерките включени в СВОМР, както следва: 

 

Процедура № BG06RDNP001-19.232 МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1  „Инвестиции в 

земеделски стопанства” 

 

Цели на процедурата: За разнообразяване на земеделската продукция, произвеждана на 

територията на МИГ Добричка,  и за повишаване качеството й чрез: 

❖ модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и 

технологии за производство, съхранение и транспорт;  

❖ преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 

❖ насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на 

физическия капитал; 

❖ опазване на компонентите на околната среда; 

❖ спазване стандартите на ЕС и 

❖ подобряване на условията в земеделските стопанства. 

 

Бюджет на приема: 850 000,00 лв. 

Подадени проектни предложения по подмярка 19.2-4.1  - първи прием: 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой подадени 

проектни 

предложения 

Обща стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

подадените проектни 

предложения БФП 

(в лева) 

BG06RDNP001

-19.232 

МИГ Добричка подмярка 

19.2-4.1  „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ 

31 3 667 696.34 лв.   1 833 848.17 лв.  
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Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-4.1  - първи прием: 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой одобрени 

проектни 

предложения 

Обща стойност на 

одобрените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

одобрените проектни 

предложения БФП  

(в лева) 

BG06RDNP001

-19.232 

МИГ Добричка подмярка 

19.2-4.1  „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ 

14 1 658 320.04 лв. 839 660.03 лв.  

 

Процедура № BG06RDNP001-19.087 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – втори прием 2019 г. 

Остатъчен бюджет на приема: 270 531,41 лв. 

Подадени проектни предложения по подмярка 19.2-4.2  – втори прием 2019 г. 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

подадени 

проектни 

предложения 

Обща стойност 

на подадените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

подадените проектни 

предложения БФП  

(в лева) 

BG06RDNP001

-19.087 

МИГ Добричка подмярка 19.2-

4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” 

3 386 474.82 лв. 193 237.41 лв. 

 

Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-4.2  – втори прием 2019 г. 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

одобрени 

проектни 

предложения 

Обща стойност 

на одобрените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

одобрените проектни 

предложения БФП  

(в лева) 

BG06RDNP001-

19.087 

МИГ Добричка подмярка 

19.2-4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” 

3 386 474.82 лв. 193 237.41 лв. 
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Процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ – втори прием 

  

Остатъчен бюджет на приема: 416 967,05 лв. 

 Подадени проектни предложения по подмярка 19.2-7.2. – втори прием 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

подадени 

проектни 

предложе

ния 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG06RDNP001

-19.098 

МИГ Добричка подмярка 19.2-

7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

2 421 463.67 лв. 421 463.67 лв. 

 

Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-7.2. – втори прием 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

одобрени 

проектни 

предложе

ния 

Обща 

стойност на 

одобрените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

одобрените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG06RDNP001

-19.098 

МИГ Добричка подмярка 19.2-

7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

2 421 463.67 лв. 421 463.67 лв. 
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VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР ПРЕЗ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 2020 ГОДИНА 
 

VII.1 Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР 

на МИГ – 2020 г. 

През календарната 2020 г. бяха обявени пет приема на проектни предложения по под-

мерките включени в СВОМР, както следва: 

 

Процедура № BG06RDNP001-19.383 МИГ Добричка, подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности” 

Цели на процедурата: 

Подкрепа за земеделски производители и микропредприятия от територията за инвестиции в 

установяването и развитието на неселскостопански дейности, които водят до: 

❖ създаване и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и/ или иновация; 

❖ осигуряване на липсващи или недостатъчно развити услуги на територията в 

отдалечените населени места; 

❖ развитие на туризъм и привличане на интерес към територията; 

❖ осигуряване на допълнителни и стабилни доходи и създаване на нови работни места за 

населението. 

 

Бюджет на приема: 492 000,00 лв. 

Подадени проектни предложения по подмярка 19.2-6.4 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

подадени 

проектни 

предложе

ния 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG06RDNP001

-19.383 

МИГ Добричка подмярка  19.2-

6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” 

4 690 125,57лв 517,594.19 лв. 
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Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-6.4 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

одобрени 

проектни 

предложе

ния 

Обща 

стойност на 

одобрените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

одобрените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG06RDNP001

-19.383 

МИГ Добричка подмярка  19.2-

6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” 

4 690 125,57лв 491 949,83 лв. 

 

 

Процедура №  BG06RDNP001-19.401 МИГ Добричка, подмярка 19.2 -7.5  „Подкрепа за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура” – първи прием 

 

 

Цели на процедурата: 

  

❖ Повишаване на атрактивността на места със съхранено природно, културно, 

образователно и историческо наследство от територията на община Добричка чрез 

разнообразяване и подобряване на съществуващата инфраструктура, изграждане на 

атракции и съоръжения за посетители и адекватното им експониране и популяризиране, 

подобряване на маркетинга за привличане интереса към територията. 

❖ Създаване на заетост чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм на 

територията на МИГ Добричка. 

 

Бюджет на приема: 200 000,00 лв. 

Подадени проектни предложения по подмярка 19.2-7.5 – първи прием 
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за ВОМР” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

подадени 

проектни 

предложения 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG06RDNP001

-19.401 

Подкрепа за публично 

ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа информация 

и малка по мащаб 

туристическа 

инфраструктура 

1 185 281,84 лв. 185 281,84 лв. 

 

Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-7.5 – първи прием 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

одобрени 

проектни 

предложения 

Обща 

стойност на 

одобрените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

одобрените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG06RDNP001-

19.401 

Подкрепа за публично 

ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка по 

мащаб туристическа 

инфраструктура 

1 185 281,84 лв. 185 281,84 лв. 

 

 

Процедура BG06RDNP001-19.401 МИГ Добричка подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура” – втори прием 
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Остатъчен бюджет на приема: 14 718,60 лв. 

Срок за подаване на проектните предложения: 01.11.2020-02.12.2020 г. 

 

Подадени проектни предложения по подмярка 19.2-7.5 - втори прием 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

подадени 

проектни 

предложения 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG06RDNP001

-19.401 

Подкрепа за публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура 

1 14 718,00 лв. 14 718,00 лв. 

 

 

Процедура № BG06RDNP001-19.478 МИГ  ДОБРИЧКА подмярка 19.2- 7.6 „Съхранение и 

приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка“ 

 

Цели на процедурата  

 

❖ Развитие на териториална идентичност на база на специфичния териториален 

потенциал и продукти от местен характер; 

❖ Насърчаване включването на местното население в общи инициативи за изучаване и 

съхраняване на наследството и природните дадености, и интензифициране връзките 

между различни групи от територията; 

❖ Разкриване на богатството на местното културно, историческо и природно 

наследство и повишаване обществения интерес към неговото опазване; 

❖ Повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на стойност 

към околната среда, пейзажа и разнообразяване на свободното време. 
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Бюджет на приема: 50 000,00 лв. 

Първи прием за подаване на проектни предложения: 04.12.2020-05.01.2021 г. 

Към датата на изготвяне на настоящата оценка няма подадени проектни предложения 

по процедурата. 

 

Процедура № BG06RDNP001-19.470 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  

 

Цели на процедурата:  

Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността 

на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез: 

❖ по-добро използване на факторите за производство; 

❖ въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на 

доставка; 

❖ подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; 

❖ постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); 

❖ подобряване опазването на околната среда. 

 

Остатъчен бюджет на приема 77 294,00 лв. 

Подадени проектни предложения по подмярка 19.2-4.2, трети прием  

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

подадени 

проектни 

предложения 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG06RDNP001

-19.470 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

2 106 829,84 53 414,92 
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VII.2 Действия по информиране и публичност от страна на МИГ – 2020 г. 

VII.2.1 Информационни семинари, конференции и обучения 

 

В табличен вид по-долу са представени дейностите извършени от МИГ Добричка по 

информиране и публичност за 2020 г.  

Еднодневна конференция 

Дата Място Бр. участници Тема  

14.10.2020г. 

29.10.2020г. 
Сградата на Община Добричка 53 

Представяне на резултатите от 

изпълнението на Стратегията 

за ВОМР на МИГ Добричка  

Еднодневно изложение за местни производители от територията на МИГ 

15.10.2020 с. Карапелит н/п 

Изложение на местни 

продукти, концерт на 

детска певческа и танцова 

група при СУ „Н. Й. 

Вапцаров“ – село Карапелит 

Информационни семинари 

01.07.2020 с.  Фелдфебел Дянково 

Представяне на възможностите за кандидатстване 

по мерките от СВОМР 

 

 

Брой участници – 111 души, живеещи и/или 

работещи на територията на МИГ Добричка 

01.07.2020 с. Воднянци 
 

02.07.2020 с. Бенковски 
 

02.07.2020 с. Енево 
 

03.07.2020 с. Дончево 
 

03.07.2020 с. Драганово 
 

06.07.2020 с. Козлодуйци 

06.07.2020 с. Паскалево 

07.07.2020 с. Плачи дол 

07.07.2020 с. Одърци 
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VII.2.2 Поддържане на електронната страница на МИГ 

 

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, конференции, семинари и изложения. 

 

VII.2.3 Публикации и излъчвания в медиите от доклада на добричка и актуализирани 

В рамките на отчетния период бяха изпълнени четири платени публикации в областния вестник 

„Седмичен глас“ (бр.10 от 16.03.2020г., бр. 18 от 11.05.2020г., бр. 43 от 02.11.2020г и бр. 46 от 

23.11.2020г ). Публикувани бяха обяви за прием на проектни предложения по подмерки 19.2-

6.4, 19.2-7.5 първи и втори прием и 19.2-4.2  от СВОМР. Линк към електронните броеве на 

изданията, съдържащи обявите, са поместени и в сайта на Сдружението, раздел 

„Инфоматериали”. 

За изпълнение на дейностите по излъчване в регионални медии на 30.04.2020 г. беше сключен 

договор № РД 50-27/U-21 със „Сити Инфо БГ” ЕООД – гр. Добрич. В рамките на предмета на 

договора, и съгласно предварително одобрен от страните медиен план, бяха излъчени:  

❖ информационен филм за МИГ Добричка, представящ дейността на сдружението 

възможностите за финансиране на проектни идеи чрез Стратегията за ВОМР с 

времетраене 20 мин.; 

❖ информация от екипа на МИГ Добричка и член на УС на Сдружението, интервю 

с времетраене 10 мин. и 35 сек. 

❖ информация от кандидати за финансова помощ, подали проектни предложения по 

мерките от Стратегията за ВОМР  на МИГ Добричка, интервю с времетраене 09 

мин. и 27 сек. 

http://www.mg-dobrichka.org/
http://www.mg-dobrichka.org/
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VIII. НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР НА МИГ ДОБРИЧКА 

 

В таблицата по-долу е представен напредъка по изпълнението на индикаторите за цялостното 

прилагане на СВОМР. Предвид факта, че Стратегията е финансирана само от един фонд – 

ЕЗФРСР и забавянето в оценката от страна на ДФЗ на класираните от МИГ и подадени в срок 

проекти, за по-голямата част от индикаторите, свързани с договориране и отчитане на 

въздействието от проектите върху целевата територия, не може да се отчете напредъка по 

обективни причини. 

Поради тази причина, към настоящия момент не може да се направи и оценка на изпълнението 

на индикаторите за резултат по всяка една от подмерките, като единствено могат да се отчетат 

изходните индикатори за брой бенефициенти и проекти, подпомогнати по конкретната 

подмярка.  

Всички проектни предложения, подадени през 2018, 2019 и 2020 г. са оценени и класирани от 

МИГ в законоустановения срок и са подадени за одобрение към Разплащателната агенция, но 

до този момент са одобрени едва 10 проекта, а сключените договори са само 3: 

❖ „Закупуване на оборудване за Цех за преработка на сурово мляко“, с кандидат ЗС 

Радослава Рогова, кравеферма „Рогови“ - село Котленци на стойност 54185,50 лв. 

(24.02.2020г.), по подмярка 19.2-4.2 

❖ „Закупуване на оборудване за винарска изба в с. Стожер, общ. Добричка“, с кандидат 

«М-Агро» ЕООД с. Стожер на стойност 99962,95 лв. (23.09.2020г.), по подмярка 19.2-4.2 

❖ Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево и 

Драганово, община Добричка, на стойност 164 574,20 лв. (13.05.2020г.) по подмярка 

19.2-7.2. 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СВОМР 

Изпълнение 

към 

31.12.2019 г. 

Изпълнение 

към  

12.2020 г. 

Изходен 
Консултирани потенциални 

бенефициенти 
Брой 150 

93  

(62%) 

Над 150  

(над 100%) 
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Подадени заявления за 

кандидатстване по СВОМР 
Брой 50 41 (82%) 49 (98%) 

Проекти, финансирани по 

СВОМР 
Брой 47 - - 

Бенефициенти, подпомогнати по 

СВОМР 
Брой 43 - - 

Участници в обучения Брой 100 147 (147%) 281 (281%) 

Участници в дейности/ 

инициативи/ мероприятия 

организирани от МИГ 

Брой 1000 953 (95,3%) 
1420 

 (142 %) 

Дейности за придобиване на 

умения и постигане на 

обществена активност 

Брой 20 17 (85%) 23 (115%) 

Резултатен 

Подпомогнати иновативни 

дейности/ продукти/ услуги/ 

технологии 

Брой 6 - - 

Работни места, създадени в 

подпомогнатите проекти 
Брой 32 - - 

Проекти за повишаване на 

интереса към територията 

(дейности и обекти) 

Брой 7 - - 

Проекти с принос за опазване на 

околната среда (директен) 
Брой 2 - - 

Население в територията, което 

се възползва от подобрените 

услуги/ инфраструктура 

Процент 

35% 

(сумарно 

по 

всички 

мерки) 

- - 
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Ползватели - уязвими групи от 

населението, в т.ч и малцинства 
Брой 1500 - - 

Таблица - Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР 

 

Одобреният бюджет по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка е изпълнен на 

94.80 % към извършването на настоящия анализ. Към декември 2020 са обявени още 3 

процедури с остатъчни бюджети по мярката: 

 

❖ Процедура BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура” – втори прием  

Остатъчен бюджет на приема: 14 718,60 лв. 

Срок за подаване на проектните предложения: 01.11.2020-02.12.2020 г 

 

❖ Процедура № BG06RDNP001-19.470 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – трети прием 2020 г. 

Остатъчен бюджет  в размер на 77 294,00 лв. 

Срок за подаване на проектните предложения: 20.11.2020-21.12.2020 г. 

 

❖ Процедура № BG06RDNP001-19.478 МИГ  ДОБРИЧКА подмярка 19.2- 7.6 „Съхранение 

и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка“ 

 

Бюджет  в размер на 50 000,00 лв. 

Срок за подаване на проектните предложения: 04.12.2020-05.01.2021 г. 

 

Обявените към декември 2020 три мерки са на обща стойност 142 012,60 лв., като при подаване 

на проектни предложения по тях, бюджетът ще бъде изпълнен на 100% 
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Таблица – Изпълнение на Стратегията ВОМР на МИГ Добричка към декември 2020 г.  

 

 

 

Постигнати резултати към декември 2020 г. 

 

Проектни предложения одобрени от МИГ Добричка към 12.2020 г. 2 780 597,70 лв. 

Проекти подадени в ДФЗ - РА (брой) 29 

Количествено и качествено измерение на изпълнението на Стратегията за 

ВОМР на МИГ Добричка 94,80 % 

Одобрени проекти от ДФЗ - РА (брой) 10 

Сключени договори с ДФЗ (брой) 3 

Изпълнени договори от бенефициенти по Стратегията за местно развитие 

на МИГ Добричка (бр.) 0 

Изплатени суми по договори от РА (сума субсидия/лева) 0,00 лв. 

 

IX. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

 

Оценката на прилагането на СВОМР разглежда три аспекта: 

Подмерки Бюджет 2018 2019 2020

19.2-4.1 850,000.00 лв. - 839660.03 - 839660.03 98.78%

19.2-4.2 491,000.00 лв. 220468.59 193237.41 77294.00 413706.00 84.26%

19.2-6.4 492,000.00 лв. - - 491949.83 491949.83 99.99%

19.2-7.2 850,000.00 лв. 433032.95 421463.67 - 850000.00 100.00%

19.2-7.5 200,000.00 лв. - - 185281.84 185281.84 92.64%

19.2-7.6 50,000.00 лв. - - 50000.00 0.00%

2,933,000.00 лв. 653501.54 1454361.11 804525.67 2,780,597.70 лв.

22.28% 49.59% 27.43% 94.80%

Стратегия за ВОМР на МИГ Добричка

% на изпълнение на СВОМР

Изпълнение на 

СВОМР към 

10.2020г.

%
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•  Процеса на прилагане – до каква степен се изпълнява СВОМР, с оглед планираните 

параметри; 

• Резултатите - съответствие и степен на постигнатите резултати с планираните резултати 

по съответните мерки на СВОМР; 

• Въздействието - степента на постигане на целите, а също и постигнатите действителни в 

сравнение с очакваните резултати от прилагането им. Към декември 2020 този аспект не 

може да бъде анализиран, поради закъснението от страна на РА при разглеждането на 

проектните предложения, одобрени от МИГ и предложени за финансиране. По мярка 

19.2-4.1 оценителната сесия е проведена през 2019 г. и все още няма одобрение на 

оценителните доклади.  

Оценката на процеса на прилагане е от особено важно значение при междинното оценяване на 

изпълнението на СВОМР с оглед необходимостта от установяване на проблемите, възникнали 

в процеса на реално прилагане на стратегията, и своевременна идентификация и  предприемане 

на съответните стъпки за тяхното преодоляване. Резултатите и въздействието на СВОМР се 

следят в текущата оценка и се формулират съответните препоръки, които да допринесат за 

постигането на целите на стратегията, но цялостен анализ, особено на въздействието, може да 

бъде направен на етапа на крайна оценка на база всички предприети интервенции. 

 

 

Изпълнението  на стратегията е балансирано според конкретните потребности, специфичните 

особености на територията и потенциалът за развитие на района.  Включени са мерки от ПРСР, 

защото усилията на екипът на проекта, местните лидери и местната общност, както и работата 

на работните групи са ги откроили като важни за социално-икономическото развитие на 

територията, реализирането  на които ще подпомогне изпълнението  на основната стратегическа 

цел. 

Изхождайки от факта, че територията на МИГ Добричка е утвърден земеделски  център, но са 

необходими допълнителни инвестиции за повишаване на конкурентоспособността на 

земеделските производители и преработвателите на земеделска продукция, СВОМР   отделя 

около 45 % от общия публичен принос за финансиране на проекти по мерките 19.2-4.1 и 19.2-
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4.2. Средствата по двете мерки към декември 2020 са почти напълно усвоени, като по мярка 

19.2-4.1 исканата субсидия по  подадените проектни предложения е над 215% от бюджета, а по 

мярка 19.2-4.2 в момента е наличен остатък в размер на 77 294,00 лв., за които вече е обявен 

прием. По мярката към момента има сключени два договора.  

 

Бюджетът по Подмярка 19.2-6.4. Инвестиции в неземеделски дейности е в размер на 16,77 % от 

СВОМР и към декември 2020 одобрените от МИГ проектни предложения по мярката са 99,99% 

от наличния бюджет. 

 

Бюджетът по публичната Подмярка 19.2-7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура е близо 29% от СВОМР, 

като към декември 2020 са подадени 4 проектни предложения от община Добричка на обща 

стойност 854 496,62 лв. (100,53% от бюджета по мярката). За едно от проектните предложения 

има сключен тристранен договор.  

По   Подмярка 19.2-7.5. Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура бюджетът е в размер 

на 6,82% от СВОМР, като от Община Добричка е подадено 1 проектно предложение на стойност 

185 281,84 лв. (92,64% от бюджета по мярката), а за остатъка е обявен втори прием, по който 

има подадено също едно проектно предложение на стойност 14 718,00 лв. Понастоящем е в ход 

оценката му от Комисия за подбор. 

 

Подмярка 19.2-7.6. Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ 

Добричка е с бюджет 50 000 лв., което е 1,70% от СВОМР. За подмярката е обявен прием до 

05.01.2021 г. 

Благодарение на активната си работа сред потенциалните бенефициенти и пълна ангажираност 

с информационна и консултантска дейност, осъществявани от екипа, МИГ успява да изпълни 

94.80 % от бюджета на СВОМР, като на практика до края на 2020 г. с обявените покани за прием 

на проектни предложения ще достигне 100%. 
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Бюджетът по мерките от Стратегията е разпределен балансирано, с отчитане на интереса на 

местната общност към отделните подмерки, като естествено предвид характеристиките на 

региона, бюджетът по мярка 19.2-4.1 се оказа недостатъчен за всички подадени проекти, 

отговарящи на изискванията.  
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Предвид закъснението при одобрението на проекти от страна на ДФЗ, към момента на извършване на оценката едва 10 от общо 29 

одобрени от МИГ проекти, са получили положително становище от  ДФЗ , а само за 3 от тях има сключени договори  

 

 

 

МИГ 

Бюджет по 

подмярка 19.2 

(лева) 

Подадени 

проекти/бюджет %  

Проекти 

подадени в 

МИГ (брой) 

Проекти подадени 

в МИГ (сума на 

исканата субсидия 

в лева) 

Проекти 

одобрени от 

МИГ (брой) 

Одобрени 

проекти/бюджет % 

Проекти 

одобрени от 

МИГ (сума на 

одобрената  

субсидия в 

лева) 

Проекти 

подадени в 

ДФЗ - РА 

(брой) 

Сдружение  "Местна 

инициативна група 

Добричка" 

2 933 000,00     128,60% 48 3 779 311,46 29 94.80 % 2 780 597,70 29 

Одобрени 

проекти 

от ДФЗ - 

РА (брой) 

Проекти 

оттеглени от 

бенефициентите 

(брой) 

Отхвърлени 

проекти от 

ДФЗ - РА 

(брой) 

Одобрени проекти 

от ДФЗ - РА (сума 

субсидия/лева) 

Сключени 

договори 

(брой) 

Сключени 

договори/одобрени 

проекти % 

Сключени 

договори 

(сума 

субсидия/лева) 

Сключени 

договори/бюджет 

по подмярка 19.2 

(%) 

Изпълнени 

договори (бр.) 

Изпълнени 

договори 

(сума 

субсидия/лева) 

10 2 0 1 268 202,62 3 30 % 318 722,65 10,92 % 0 0,00     
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Изпълнение на изходните индикатори по подмерки  

 

Индикатори по подмярка 19.2-4.1 

Вид индикатор Индикатор Мерна единица Цел в СВОМР Одобрени от МИГ проекти 

Изходен 
Проекти, финансирани по мярката Брой 25 14 

Бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 25 14 

Индикатори по подмярка 19.2-4.2 

Изходен 
Проекти, финансирани по мярката Брой 3 6 

Бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 3 6 

Индикатори по подмярка 19.2-6.4 

Изходен 
Проекти, финансирани по мярката Брой 5 4 

Бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 5 4 

Индикатори по подмярка 19.2-7.2 

Изходен 
Проекти, финансирани по мярката Брой 5 4 

Бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 1 1 

Индикатори по подмярка 19.2-7.5 

Изходен 
Проекти, финансирани по мярката Брой 1  

Бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 1  

Индикатори по мярка 19.2-7.6. 

Изходен 
Проекти, финансирани по мярката Брой 6  

Бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 6  
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X. ИЗВОДИ  
 

 

Оценката на въздействието от  работата на МИГ-а по прилагането на СВОМР е ограничена  

поради липсата на одобрени от ДФЗ и стартирали проекти. Още по-трудно е да се оцени 

въздействието върху преките бенефициенти и техните целеви групи. 

Предвид постигнатия напредък по прием, оценка и одобрение от страна на МИГ на проектни 

предложения, изходните индикатори, заложени в СВОМР  са почти достигнати,  като е 

очевидно, че изпълнението на стратегията вероятно ще бъде постигнато с по-ниски стойности 

на някои индикатори, например общ брой проекти, основно поради високите бюджети на 

отделните проекти. При заложени за финансиране 25 проектни предложения по мярка 19.2-4.1, 

бюджетът е разпределен между 14 проекта, като има още 6 в резервния списък, по подмярка 

19.2-6.4 при заложени за финансиране 5 проекта, бюджетът е разпределен между 4 кандидати. 

В същото време по подмярка 19.2-4.2 при индикативна стойност от 3 проекта, са одобрени за 

финансиране 6. 

Броят на подадените проекти, броят на одобрените такива към момента на приключване на 

оценката, размерът на инвестициите, както и бюджетите на отделните проекти демонстрират 

наличие на достатъчен брой бенефициенти с необходимия капацитет като цяло, поне от сферата 

на земеделските производители и преработватели, стопанския и публичния сектори. Съответно 

може да се очаква успешно изпълнение на СВОМР и заложените резултати. 

Дейностите, проведени от екипа на МИГ по популяризиране на подмерките към Стратегията  

провокират интерес и подобряване на социалния капитал като цяло. Извършените дейности по 

популяризиране и информиране относно СВОМР, обученията, подготовката и 

кандидатстването с проекти основно допринасят за големия интерес на заинтересованите лица 

към подмерките на Стратегията.  

Екипът на МИГ е силно мотивиран да работи, професионално се справя с целия процес на 

работа и макар забавянето на одобрението от страна на ДФЗ на старта на проектите, да 
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предизвиква тревоги в  експертите, те споделят принципите на подхода ЛИДЕР и се опитват да 

ги прилагат максимално в работата си. 

Изводи относно въздействието на Стратегията върху слабите страни и възможностите, 

посочени в  SWOT – анализа по отношение изпълнението на СВОМР: 

❖ Броя и вида на инвестициите за финансираните от Стратегията проекти по мярка 19.2-

4.2, показват нарастващ интерес от  страна на преработвателните предприятия. По 

този начин въздействието на Стратегията е в положителна насока по отношение 

подобряване на конкурентноспособността на преработвателните предприятия 

(Продукцията от земеделието директно се изнася като суровина и Ограничен брой 

преработвателни предприятия са посочени като слаба страна в SWOT анализа), като 

в същото време се използва и една от възможностите (Създаване и укрепване на 

малки преработвателни предприятия и модернизация на леката и хранително- 

вкусовата промишленост); 

❖ Подаденото от община Добричка и одобрено от МИГ проектно предложение по 

мярка 19.2-7.5 Развиване на туристическия продукт за образователен и развлекателен 

туризъм увеличава предпоставките за туристическо предлагане на целевата 

територия  (Слаба валоризация на природно и културно наследство е посочено като 

слава страна в SWOT анализа). В същото време с  реализирането на проекта ще се 

използва една от възможностите, индикирани в SWOT анализа - Привличане на 

туристи от Черноморието и от областните центрове; 

❖ Одобрените от МИГ  проекти по подмярка 19.2-6.4 основно са в областта на услугите, 

като по този начин се допринася за преодоляване на една от слабите страни,  изведени 

в SWOT анализа - Неразвитост на сектора на услугите,  и се използват индикираните  

възможности (Развитие на услуги и разширяване техния обхват към всички населени 

места и Повишаване на инвестиционната активност и предприемачество); 

❖ Част от одобрените за финансиране проекти по подмярка 19.2-4.1 допринасят за 

преодоляването на една от слабите страни - Незавършена модернизация, особено при 
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дребните и средни земеделски стопанства. В същото време част от проектите, 

свързани с отглеждането на сладки картофи и биологични суровини са в унисон с 

констатираните възможности, свързани с Внедряване на иновации и разнообразяване 

на земеделските култури, и  Екологично земеделие; 

❖ Поредицата от одобрени за  финансиране  проекти на община Добричка по мярка 

19.2-7.2  за Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура, 

допринасят за преодоляване на една от заплахите, посочена в SWOT анализа, а 

именно Задълбочаване обезлюдяването на територията на МИГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


