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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.  

С решение на Управителния съвет на МИГ Добричка от 26.05.2020г., считано от 09.06.2020г. 

Сдружение МИГ Добричка се управлява и представлява заедно и поотделно от г-жа Соня Георгиева 

и г-жа Надежда Василева. 

Промяната е вписана в  Агенция по вписванията – регистър БУЛСТАТ по партидата на 

Сдружението.  

1.2. Промяна в състава на управителния орган на МИГ Добричка: 

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

управителен 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. 



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. 

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 2020г. 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-19 от 

06.01.2020 г. (по бюджетно перо 2.1).  

3. Реализирани дейности 

3.1 ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА: 

3.1.1. Изготвяне на указания за кандидатстване 

През 2019г. от външен експерт с релевантен опит бяха изготвени  указания за 

кандидатстване, документации и контролни листи по под-мерки 19.2-6.4, 19.2-7.5 и 19.2-7.6 от 

Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка, които обезпечиха приемите по гореописаните под-мерки. 

През 2020г., екипът на МИГ Добричка подготви в ИСУН проекти на процедури за прием на 

проектни предложения по подмерки 19.2-6.4 и 19.2-7.5 и 19.2-7.6 от СВОМР, които предостави на УО 

на ПРСР - МЗХГ за преглед, одобрение и активиране.  

3.1.2. Обявяване на процедури за подбор на проектни предложения 

Съгласно одобрения от УС на МИГ Добричка индикативен график за приеми по подмерките 

от Стратегията за ВОМР, през 2020 г. бяха планирани следните: 

- по подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции подкрепа на неземеделски дейности“ – два приема; 

- по подмярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ – два приема; 



- по подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопанските продукти“ 

– нова процедура 

- по подмярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ 

Добричка“ – първи прием. 

С решения на УС на МИГ Добричка, приемите бяха стартирани както следва: 

- по подмярка 19.2-6.4 - от 17 март до 11 май 2020г.  

- по подмярка 19.2-7.5. - от 07 май до 08 юни 2020г.  

- по подмярка 19.2-7.5 – втори прием от 01.11.2020г. до 02.12.2020г. 

- по подмярка 19.2-4.2 - от 20.11.2020г. до 21.12.2020г. 

- по подмярка 19.2-7.6 - от 04.12.2020г. до 05.01.2021г. 

 

За постигане на максимална степен на публичност и информираност на територията, обявите 

за прием на проектни предложения по подмерките бяха публикувани в регионален вестник -  в-к 

„Седмичен глас“, на електронната страница на МИГ, а така също и поставени на видно място в офиса 

на МИГ Добричка и на информационното табло на Община Добричка.  

След приключването на крайните срокове бяха приети следните проектни предложения по 

процедури, както следва: 

По процедура код BG06RDNP001-19.383 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4  „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“: 

Номер на ПП Наименование 

КП по 

КИД 

2008 

BG06RDNP001-19.383-0001 Детска кухня за алтернативно хранене 10.86 

BG06RDNP001-19.383-0002 Разширяване обхвата на дейност на „Омега Про” ЕООД 41.2 

BG06RDNP001-19.383-0003 Повишаване конкурентоспособността на Стуко 

Иновейшън ЕООД 

43.3 

BG06RDNP001-19.383-0004 Разширяване на дейността на „ЗОНА АртПРИНТ“ ЕООД 

с ново иновативно производство 

18.12 

По процедура код 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: 

Номер на ПП Наименование Кандидат 

BG06RDNP001-19.401-0001 Развиване на туристически продукт за образователен 

и развлекателен туризъм на територията на Община 

Добричка 

Община 

Добричка 



По процедура код  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: 

Номер на ПП Наименование Кандидат 

BG06RDNP001-19.401-0002 Развиване на туристически продукт за исторически, 

културен,образователен и развлекателен туризъм на 

територията на Община Добричка 

Община 

Добричка 

 

По процедура код BG06RDNP001-19.470 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – първи прием: 

Номер на ПП Наименование Кандидат 

BG06RDNP001-19.470-0001 Закупуване на технологично оборудване за 

производство на ябълков оцет от ЗП Христо Недков 

Христо Василев 

Недков 

BG06RDNP001-19.470-0002 „Инвестиции в обект за производство на месни 

заготовки и месни продукти от птиче месо“ 

НАСТО-ПЕТ 

ЕООД 

По процедура код BG06RDNP001-19.478 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.6 „Съхранение 

и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка“ – първи прием:  

В рамките на срока, определен с обявата – 17:00 часа на 05.01.2021г. не е регистрирано нито 

едно подадено проектно предложение.  

Изискванията на ДФЗ по отношение на обявяване и осигуряване на публичност на приема са 

изпълнени, както следва: 

✓ oбявата за прием на проектни предложения беше публикувана на електронната страница на 

МИГ Добричка (https://www.mig-dobrichka.org/?page_id=1768); в областния вестник „Глас“ – 

бр. 48/ 07.12.2020г.; поставена на общодостъпно място в офиса на МИГ Добричка, както и на 

информационното табло на Община Добричка; 

✓ пакета документи, свързани с кандидатстването бяха публикувани на електронната 

страница на МИГ Добричка (www.mig-dobrichka.org/кандидатстване); 

✓ срокът, посочен в обявата за прием, е не по-кратък от 30 дни (от 04.12.2020г. до 17:00 часа 

на 05.01.2021г.). 

3.1.4 Назначаване на комисии за подбор и оценка на постъпилите проектни 

предложения 

А) На основание решение на УС на МИГ Добричка от 10.01.2020г. и 01.05.2020г., със заповед 

№19.2-6.4-1/13.05.2020г. на заместник - председателя на УС беше назначена Комисия за подбор на 

проектни предложения (КППП), със задача да разгледа и оцени подадените проектни предложения по 

първи прием на процедура с код BG06RDNP001-19.383 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4  

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. Комисията се състоеше от пет редовни членове, 

от които: председател и секретар – без право на глас, двама външни експерти-оценители на проекти 

избрани чрез проведен конкурс с право на глас и един член на ОС на МИГ – оценител с право на глас, 

http://www.mig-dobrichka.org/кандидатстване


избран от ОС на база формално съответствие с изискванията за заемане на длъжността и от УС – за 

участие в конкретната КППП на базата на опита му в изпълнението на проекти с европейско 

финансиране. Бяха определени и трима резервни членове на КППП, като двама от тях са външни 

експерти-оценители на проекти с право на глас и един член на ОС – оценител с право на глас.  

В рамките на 30 работни дни КППП приключи работата си по оценката на подадените по 

процедурата общо 4 (четири) проектни предложения, включваща: оценка за административно 

съответствие, оценка за допустимост, техническа и финансова оценка. В резултат от работата на 

КППП, всички подадени 4 проектни предложения бяха предложени за финансиране. На 29.06.2020г. 

на свое заседание УС на МИГ Добричка одобри предложените от КППП за финансиране проектни 

предложения с размер на БФП 491 949,83 лв.  

Процедурата е предвидена с два срока за кандидатстване, като вторият прием е планирано да 

се осъществи в периода от 01.11.2020 до 17:00 часа на 02.12.2020г. Предвид наличния остатък в 

размер на 50,17 лв., УС на МИГ Добричка взе решение втори прием по процедурата да не бъде 

обявяван, като разчита, че ДФ „Земеделие“ ще обяви така проведената оценителна сесия като 

законосъобразна и ще договорира проектните предложения в одобрения от МИГ Добричка размер 

на БФП. 

Бюджет по подмярка 19.2 – 6.4 от СВОМР 492 000,00 лв. – изчерпан. 

Б) На основание решение на УС на МИГ Добричка от 09.06.2020г., със заповед №19.2-7.5-

1/09.06.2020г. на заместник - председателя на УС беше назначена Комисия за подбор на проектни 

предложения (КППП), със задача да разгледа и оцени подадените проектни предложения по първи 

прием на процедура с код 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”. Комисията се състои от пет редовни членове, от които: председател и 

секретар – без право на глас, двама външни експерти-оценители на проекти избрани чрез проведен 

конкурс с право на глас и един член на ОС на МИГ – оценител с право на глас, избран от ОС на база 

формално съответствие с изискванията за заемане на длъжността и от УС – за участие в конкретната 

КППП на базата на опита му в изпълнението на проекти с европейско финансиране. Бяха определени 

и трима резервни членове на КППП, като двама от тях са външни експерти-оценители на проекти с 

право на глас и един член на ОС – оценител с право на глас.  

В рамките на 30 работни дни КППП приключи работата си по оценката на подаденото по 

процедурата проектно предложение, включваща: оценка за административно съответствие, оценка за 

допустимост, техническа и финансова оценка. В резултат от работата на КППП, проектното 

предложение беше предложено за финансиране. На 24.07.2020г. на свое заседание УС на МИГ 

Добричка одобри предложеното от КППП за финансиране проектно предложение с размер на БФП 

185 281,84 лв..   

Процедурата е предвидена с два срока за кандидатстване, като вторият прием е планирано да 

се осъществи в периода от 01.11.2020 до 17:00 часа на 02.12.2020г.  

В) На основание решение на УС на МИГ Добричка от 07.12.2020г., със заповед №19.2-7.5-

2/07.12.2020г. на заместник - председателя на УС беше назначена Комисия за подбор на проектни 

предложения (КППП), със задача да разгледа и оцени подадените проектни предложения по втори 

прием на процедура с код 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”. Комисията се състоеше от пет редовни членове, от които: 

председател и секретар – без право на глас, двама външни експерти-оценители на проекти, избрани 

чрез проведен конкурс, с право на глас и един член на ОС на МИГ – оценител с право на глас, избран 



от ОС на база формално съответствие с изискванията за заемане на длъжността и от УС – за участие в 

конкретната КППП на базата на опита му в изпълнението на проекти с европейско финансиране. Бяха 

определени и трима резервни членове на КППП, като двама от тях са външни експерти-оценители на 

проекти с право на глас и един член на ОС – оценител с право на глас.  

За периода на приема беше подадено само едно проектно предложение. В рамките на 30 

работни дни КППП приключи работата си по оценката на подаденото по процедурата 1 (едно) 

проектно предложение, включваща: оценка за административно съответствие, оценка за допустимост, 

техническа и финансова оценка. Работата на КППП във връзка с оценителната сесия по процедурата 

приключи на 06.01.2021г., като подаденият проект беше предложен за финансиране. На 11.01.2021г. 

на свое заседание УС на МИГ Добричка одобри предложеното за финансиране проектно 

предложение с размер на БФП 14 718,00 лв.  

Бюджет по подмярка 19.2 – 7.5 от СВОМР 200 000,00 лв. – изчерпан. 

Г) На основание решение на УС на МИГ Добричка от 07.12.2020г., със заповед №19.2-4.2-

470/22.12.2020г. на председателя на УС беше назначена Комисия за подбор на проектни предложения 

(КППП), със задача да разгледа и оцени подадените проектни предложения по първи прием на 

процедура с код BG06RDNP001-19.470 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопанските продукти”. Комисията се състои от пет редовни 

членове, от които: председател  и секретар – без право на глас, двама външни експерти-оценители на 

проекти, избрани чрез проведен конкурс с право на глас и един член на ОС на МИГ – оценител с 

право на глас, избран от ОС на база формално съответствие с изискванията за заемане на длъжността 

и от УС – за участие в конкретната КППП на базата на опита му в изпълнението на проекти с 

европейско финансиране. Бяха определени и трима резервни членове на КППП, като двама от тях са 

външни експерти-оценители на проекти с право на глас и един член на ОС – оценител с право на глас.  

В рамките на обявения прием бяха подадени 2 проектни предложения. Към датата на 

изготвяне на настоящия доклад, оценителната сесия по процедурата е в процес, на етап ОАСД. 

Работата на КППП във връзка с подадените по процедурата проектни предложения следва да 

приключи в срок до 05.02.2021г. Искана БФП на подадените 2 проектни предложения е в размер на 

53 414,92 лв. Планиран е втори прием по процедурата, в периода от 01.03 до 07.04.2021г.  

Бюджетът за втори прием по процедурата е остатъчен и е в размер на 23 879,08 лв. 

3.1.5 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/GD-36 от 02.11.2020г. за изготвяне на „Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР“ за 

периода на изпълнението й от датата на подписване на Споразумение № РД 50-27-05.04.2018г. до 

края на 2020г. За целите на изготвяне на проучването е използвана методология, отчитаща 

особеностите на темата, както и спецификата на дейността на организацията. За нуждите на 

разработката беше използван инструментариумът на кабинетен анализ за проучване, анализиране и 

синтезиране на наличната документация. В допълнение бяха проучени публикации на официални 

институции (МЗХГ, ДФЗ), а така също справки, статистики, публикации в медии и друга публична 

информация по темата. Чрез метода на интервюто бяха получени допълнителни данни от екипа на 

МИГ-а.  

В изпълнение на Договор № РД50-27/GD-36, сключен с Диана Аладжова - Димитрова (по 

бюджетно перо 11.1), беше направена оценка и анализ на резултатите от изпълнението на СВОМР 

към декември 2020 г. и определена степента на тяхното въздействие върху територията на МИГ 



Добричка. Направена е оценка и на степента на постигане на целите и приоритетите на СВОМР към 

декември 2020г. Обобщени са изводи и препоръки, целящи успешното прилагане на Стратегията. 

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. 

3.2 ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

През периода бяха изпълнени следните планирани дейности  за популяризиране, 

информиране и публичност:  

3.2.1 Проучвания и анализи 

- Проучване на тема: "Устойчивост на проектите, финансирани от МИГ Добричка 

през предходния програмен период 2007 – 2013 г., в рамките на Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-27/05.04.2018г." 

Целта на проучването е да се оцени ефективността на средствата, отпуснати по Стратегията 

за местно развитие (СМР) на МИГ Добричка за периода 2010-2013г., според устойчивостта на 

резултатите от изпълнените проекти. Анализът проследява пътя на проектните идеи след 

реализацията им, постигнатите резултати, както за конкретния бенефициент, така и за населеното 

място и/или общината като цяло. Проучването отговоря на въпроси по отношение на това колко 

оправдан е рискът от кандидатстване и колко „тежат“ ангажиментите, които се поемат с 

финансиране на дадена проектна инвестиция; какви трудности и предизвикателства са срещнали 

ползвателите и как са ги преодолели; до колко предоставените средства са дали решение на 

икономически, социални, екологични или други проблеми на територията и в какви още 

направления би могла да бъде насочена помощта от МИГ-а. Направеното проучването е 

изключително важно за потенциалните бенефициенти. То е източник на вдъхновение и 

информация, представяща нови практики и подходи за разрешаването на съществуващи проблеми. 

За изпълнение на дейността беше сключен Договор РД50-27/U-24 от 21.09.2020 г. с „ПД 

Проджект Дивелопмънт“ ЕООД (по бюджетно перо 1.1). 

- Проучване на тема: "Ролята на МИГ Добричка за подобряване на чувството за 

принадлежност на местната общност към територията й" 

Проучването има за цел да предложи нови възможности и пътища за изграждане на 

позитивен образ на община Добричка, да акцентира върху уникалността на дестинацията, да открие 

и предложи характеристика, която я отличават. Това включва управление на голямо разнообразие 

от взаимодействия с околната среда, инвестициите и търговията, социалните, медийните въпроси и 

др. Проучването дава нови гледни точки по отношение на възможностите за подобряване на 

чувството за принадлежност и гордост на местната общност и показва подходящи добри практики 

за получаване на конкурентно предимство и разпознаваемост на територията. 

За изпълнение на дейността беше сключен Договор РД50-27/U-25 от 24.09.2020 г. с „ЕС ЕМ 

ПЛЕЙС“ ООД (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-20 от 

06.01.2020г. с изпълнител „Ди Ком“ ООД– гр. Добрич.  

- Публикации и излъчвания в медиите (по бюджетно перо 2.3) 

В рамките на отчетния период бяха изпълнени пет 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., бр.46 от 

23.11.2020 и бр.48 от 07.12.2020г.). Публикувани бяха обяви за прием на проектни предложения по 

подмерки 19.2-6.4, 19.2-7.5 – първи прием, 19.2-4.2, 19.2-7.5 - втори прием и 19.2-7.6 от СВОМР. 

Линк към електронните броеве на изданията, съдържащи обявите, са поместени и в сайта на 

Сдружението, раздел „Инфоматериали”. 

- Отпечатване на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността на МИГ  

(по бюджетно перо 2.4)  

По силата на Договор № РД 50-27/U-27 от 28.09.2020 г. избраният за изпълнител на 

дейността „Зона АртПРИМ“ ЕООД, гр. Добрич, изготви и предаде на МИГ Добричка следните 

информационни и рекламни материали (по бюджетни редове 2.4.1 – 2.4.4): 

№ Артикул / описание Количество 

броя 

1. 
Рекламна торбичка от плат, с лога на ЕС, ЛИДЕР, МИГ и ПРСР 

100 бр. 

2. Папка с блокнот, с лога на ЕС, ЛИДЕР, МИГ и ПРСР 100 бр. 

3. Флаш памет, с лога на ЕС, ЛИДЕР, МИГ и ПРСР (16 GB) 100 бр. 

4. Календар:работен, едносекционен 100 бр. 

 

http://www.mg-dobrichka.org/


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 брандиране. 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. 

- Отпечатване на рекламна брошура, включваща снимки и кратка информация за 

подкрепени от МИГ местни производители (по бюджетно перо 2.4.5) 

- Отпечатване на фотопътеводител, включващ снимки и кратка информация за местни 

забележителности за представяне и популяризиране на територията на МИГ (по 

бюджетно перо 2.4.6) 

 

За изготвяне и отпечатване на гореописаните рекламни/ информационни материали, 

свързани с популяризиране дейността на МИГ Добричка, на 24.08.2020г. беше подписан договор № 

РД 50-27/U-23 с изпълнител «ИДЕА ВИЖЪН» ЕООД. По силата на Договора бяха изработени, 

отпечатани и предадени следните материали: 

 

№ Артикул и техническа спецификация: Количество: 

1.  Рекламна брошура (каталог), включващ  снимки и кратка информация 

за подкрепени от МИГ местни производители (А4, 30 стр., отделно 

корица цветна, луксозна, двуезична вкл. дизайн, предпечат и осигурен  

актуален снимков материал) 

100 бр. 

2.  Фотопътеводител, включващ снимки и кратка информация за местни 

забележителности, за представяне и популяризиране на територията 

на МИГ (А4, 30 стр., отделно корица цветно, луксозно, двуезично 

издание, вкл. дизайн, предпечат и осигурен  актуален снимков 

материал) 

100 бр. 

 

Услугата включваше разработване на проекти, редактиране и коригиране на текстовете (на 

български и английски език), дизайн и предпечатна подготовка (графична обработка на текст, 

илюстрации, графики и диаграми), отпечатване и брандидране. 

Изготвените материали са поместени в електронен вариант и в сайта на Сдружението, 

раздел „Инфоматериали”. 

 

- Писмени преводи (по бюджетно перо 2.5) 

 

В изпълнение на Договор № РД50-27/GD-35 от 02.11.2020г. от г-жа Марина Веселинова, 

бяха извършени преводи от български на английски език на текстовете от планираните за 

отпечатване рекламни/информационни материали по бюджетни пера 2.4.5  – Рекламна брошура 

(каталог), и 2.4.6 – Фотопътеводител. Изготвените преводи бяха предадени на електронен 

носител, за да могат да бъдат директно нанесени на страниците на печатните издания.  

 

 

 



- Излъчвания в регионални медии - предоставяне на информация за МИГ и СВОМР чрез 

регионални медии (по бюджетно перо 2.6) 

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. 

 

- Организиране и провеждане на еднодневно изложение на местни производители от 

територията на МИГ (по бюджетно перо 2.7) 

 

В рамките на отчетния период беше организирано еднодневно изложение на местни 

производители от територията на МИГ Добричка. Дейността беше възложена на „Черноморски 

център за развитие“  ЕООД – гр. Добрич по силата на Договор № РД 50-27/U-28 от 01.10.2020г. 

Събитието се проведе на 15 октомври 2020г. в с. Карапелит, община Добричка с начален час 09:00, 

като в него участваха 10 местни производители. С цел промотиране и реклама бяха подготвени и 

разпространени рекламни материали, оповестяващи изложението. Публикувани бяха електронни 

информационни материали в сайта на МИГ Добричка и в информационния портал „Добрич 

онлайн“. По време на изложението бе организирана и концертна програма, която допринесе 

мероприятието да се превърне в празник за местните жители.  

 

- Организиране и провеждане на еднодневна конференция за представяне на резултатите 

от изпълнението на Стратегията за ВОМР (по бюджетно перо 2.8)  

 

Конференцията беше организирана и проведена в изпълнение на Договор №РД 50-27/ U-22 

от 01.07.2020г. с «Идеа вижън» ЕООД – с. Победа. Във връзка с въведените в Р. България 

противоепидемични мерки, събитието се проведе в рамките на два дни. На 14 октомври от 09:30 

часа в зала 108 на Община Добричка беше проведена първа част на планираното мероприятие за 

информиране на местното население за хода на изпълнение на СВОМР. Участници в събитието 

бяха 34 души – представители на гражданския сектор, НПО, както и членове на общинската 

администрация.  

Втората част на информационната конференция беше проведена на 29.10.2020 г. от 14:00 

часа в зала 108 на Община Добричка. Участници в конференцията бяха 19 души представители на 

публичния сектор - общински съветници към Добрички общински съвет. 

В хода и на двете събития бяха представени постиженията на МИГ в процеса на изпълнение 

на Стратегията от 2018г. до настоящия момент.  Предостави се информация за  изпълнението по 



подмерки, разходването на бюджета на Стратегията, изпълнените приеми, брой приети и одобрени 

проектни предложения по подмерки, брой договорирани проекти и налични разполагаеми 

финансови средства.  

Интересна за присъстващите беше информацията по отношение на статуса в етапа на оценка 

на проектите, подадени от Община Добричка от страна на ДФ „Земеделие“, както и 

договорирането на останалите проектни предложения предвид времето за изпълнение на проектите 

до края на програмния период. Във връзка със зададени въпроси беше представена и допълнителна 

информация по отношение на кандидатстването в ИСУН и предстоящите приеми по подмерки, 

публични дейности, планирани от МИГ до края на 2020г. 

Всички присъстващи на информационната конференция бяха единодушни, че екипът на 

МИГ Добричка е постигнал изключително високо ниво на изпълнението на Стратегията - 94,80 %, 

като е осигурен паритет във възможностите за подпомагане на трите сектора – публичен, бизнес и 

граждански. 

По време и на двете мероприятия на всички участници в конференцията бяха раздадени 

рекламни и информационни материали (изготвени по бюджетни пера 2.4.1 – 2.4.4), популяризиращи 

МИГ и дейностите в изпълнение на СВОМР.  

Сумарно, в изпълнение на договора в частта за организиране и провеждане на еднодневна 

информационна конференция, информация за хода на изпълнението на Стратегията достигна до 53 

души от 33 от населените места от територията на МИГ Добричка. 

Снимки от проведеното мероприятие са публикувани на електронната страница на МИГ, 

раздел „Галерия“. 

 

3.2.3 Обучения, семинари и информационни срещи 

- Информационни семинари за представяне на възможностите за кандидатстване по 

мерките на СВОМР (по бюджетно перо 3.1) 

 

По силата на Договор № РД 50-22/U-27 от 01.07.2020 г. избраният за изпълнител на дейността 

„Идеа вижън“ ЕООД, организира и подсигури логистично провеждането на 10 публични 

информационни семинари в 10 населени места от територията на МИГ Добричка. Общо 129 души, 

представители на земеделските производители, бизнеса, услугите, социални дейности, местната 

власт и местни лидери; представители на уязвими групи и други заинтересовани страни, живеещи 

и/или работещи на територията на МИГ Добричка участваха в проведените информационни 

мероприятия. 

Подробна информация от проведените семинари е представена в приложените към доклада 

Протоколи по населени места. 

 

- Еднодневно обучение за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти с участници 

представители на уязвими групи (по бюджетно перо 3.3) 

За изпълнение на гореописаната дейност беше подписан Договор № РД50-27/U-29 от 

16.10.2020г. с изпълнител „ПАК - МАН” ЕООД. На 20 ноември 2020г. от 9:30 ч. в зала в кметството 

на село Стожер беше организирано и проведено еднодневно обучение на тема «Подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти». За участници бяха поканени представители на уязвими групи- 



предимно роми.  На присъстващите бяха подарени рекламни и информационни материали и 

сувенири, популяризиращи Стратегията и МИГ.  

В резултат на проведеното обучение, 16 души получиха нови знания, свързани с условията и 

начините за получаване на финансова помощ чрез МИГ. Голяма част от присъстващите показаха 

информираност по темата, но без да разбират същността на процесите. Като основни проблеми на 

собствената си общност те откроиха безработицата, социалната изолация, отпадането на младите от 

ромския етнос от образователната система, липсата на достъп до разбираема информация. Една част 

от присъстващите заявиха, че за да реализираш проект ти трябва сериозен капитал – земя или пари, 

които те нямат. Изразиха необходимост от директно субсидиране на млади хора, желаещи да 

развиват бизнес или земеделие в селата си.  

Обучението осигури на участниците достъп до полезна информация, в синтезиран вид и на 

достъпен език, като по този начин увеличи значително уменията за изпълнение на проекти на по-

широк кръг местни жители. 

По време на провеждане на обучението 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.  

На присъстващите бяха подарени рекламни и информационни материали и сувенири, 

популяризиращи Стратегията и МИГ. Участниците благодариха за представената им възможност да 

получат актуална информация, която обещаха да предадат на свои съселяни и заявиха готовност да 

присъстват в бъдещи мероприятия, организирани от МИГ Добричка. 

 

- Две еднодневни обучения за потенциални кандидати по подмярка 19.2-7.6 за запознаване 

с процеса на кандидатстване с проекти в ИСУН (по бюджетно перо 3.4) 

 

На 04 и 05 ноември 2020г. в къща за гости в село Бранище с начален час 09:30 бяха 

организирани и проведени две еднодневни обучения. За участници бяха поканени представители на 

потенциални кандидати по подмярка 19.2-7.6 от СВОМР на МИГ Добричка – читалищни секретари 

и председатели от действащите народни читалища на територията на МИГ. Тема на обучението 

беше «Запознаване с процеса на кандидатстване с проекти в електронната среда на ИСУН 2020». В 

резултат на проведените обучения, 12 души получиха знания и умения, необходими и достатъчни 

им във връзка с кандидатстване с проектно предложение в електронната среда на системата ИСУН 

2020. Обученията способстваха за преодоляване на бариерата от кандидатстване пред «машина» и 

страха, и притесненията на потенциалните кандидати от евентулни грешки поради липса на 

достатъчно познания и чисто технически умения. 

Участниците в обученията получиха възможност да зададат всички интересуващи ги въпроси 

по темата, а като особено полезно определиха практическото занятие, показващо им точно стъпките 

на кандидатстване – регистрация на потребителски профил, попълване на формуляр за 

кандидатстване, прикачване на изискуеми документи, до подписване на проектното предложение. 

Последната стъпка – подаване на проектното предложение беше детайлно обяснена и като 

последователност и като резултат след получаване на автоматичен е-мейл с регистрационен номер.   

Присъстващите получиха увереност, че експертите от «ПАК-МАН» ЕООД, както и 

членовете на екипа на МИГ Добричка на местно ниво ще бъдат на тяхно разположение в случай на 

възникнало затруднение или при нужда от помощ при кандидатстването.  



В края на събитието бяха подарени рекламни и информационни материали и сувенири, 

популяризиращи Стратегията и МИГ. Всички потвърдиха участието си в бъдещи мероприятия, 

организирани от МИГ Добричка. 

- Еднодневно обучение за представяне на резултатите от извършено проучване по 

бюджетно перо 1.1 (по бюджетно перо 3.5) 

За изпълнение на дейността беше сключен Договор РД50-27/U-24 от 21.09.2020 г. с „ПД 

Проджект Дивелопмънт“ ЕООД. На 13.11.2020г. от 09:00 часа в зала 102 в сградата на Община 

Добричка се проведе еднодневно обучение за представяне на резултатите от извършено проучване 

на тема "Устойчивост на проектите, финансирани от МИГ Добричка през предходния програмен 

период". В обучението взеха участие 11 души. Програмата започна с кратко представяне на 

Стратегията за местно развитие, изпълнявана през периода 2011-2013г. Лекторът на обучението г-

жа Правда Димова обоснова необходимостта от изготвянето на анализа, представи набелязаните 

цели и използваната методология. Интерес у присъстващите предизвика въпросникът, разработен за 

целите на проучването, като част от участниците дори изявиха желание да дадат и своите отговори. 

Бяха представени, обобщени и анализирани резултатите от проучването, научените уроци – добри 

и/ или лоши, идентифицирани от бенефициентите по време на кандидатстване, изпълнение или 

отчитане на проектите им. Във втората част на обучението бяха проведени модули за дискусия 

„Моят личен опит в изпълнение на проект“ и „Защо да кандидатствам отново пред МИГ?“, които 

предизвикаха оживление сред групата и станаха повод за продължителни разговори и споделяне на 

личен опит, мнение, усещания, възприятия. Опитът е безценен „учител“ и като такъв е 

изключително важно да бъде събиран и разпространяван, за да бъде полезно за всички 

заинтересовани. 

В края на мероприятието беше направено кратко обобщение, а присъстващите определиха 

събитието като изключително полезно, даващо им точна и ясна информация по пътя на реализация 

на идеите с помощта на европейско финансиране. Стана ясно, че темата е актуална и много от 

присъстващите изказаха благодарност за поканата в обучението и изразиха желанието си за 

включване в бъдещи информационни и/ или обучителни мероприятия на МИГ Добричка. 

- Еднодневно обучение за представяне на резултатите от извършено проучване по 

бюджетно перо 1.2 (по бюджетно перо 3.5) 

Изпълнението на дейността беше възложено на „ЕС ЕМ ПЛЕЙС“ ООД по силата на Договор 

РД50-27/U-25 от 24.09.2020 г.. Поради усложняващата се епидемична обстановка и наложените в 

тази връзка по-строги ограничителни и забранителни мерки, обучението не беше проведено. 

Въпреки това считаме, че изпълненото проучване ще добие достатъчно публичност на територията 

на МИГ Добричка посредством алтернативни информационни канали, в случая чрез сайта на МИГ. 

Изготвеното проучване е публикувано в секция „Инфоматериали“ и всеки, който се е запознал с 

текста му би могъл да се обърне към нас за повече информация по темата. От друга страна, при 

провеждане на бъдещи информационни събития екипът на МИГ ще създаде възможност за 

представяне на резултатите от проучването пред широката общественост.  

 

 

Дата: 25.01.2021г.                             


