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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. 

За периода на доклада 01.01.2022 – 30.06.2022г. не са направени промени в състава на 

органите на управление на МИГ Добричка. 

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

За периода на доклада 2022г. не са направени промени в състава на управителния орган 

на МИГ Добричка. 

1.3. Промени в Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка  

За периода на доклада 2022г. не са направени промени в Стратегията за ВОМР на МИГ. 

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.  



За периода на доклада 2022г. не са направени промени в персонала на МИГ. 

Счетоводно - консултантското обслужване на МИГ Добричка през 2022г. се 

осъществяваше от счетоводна къща «Възход ГПМ» ООД  по Договор № РД50-27/U-37 от 

03.01.2022 г.. 

3. Реализирани дейности 

3.1 ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА: 

Дейностите, свързани с управление на стратегията през отчетния период, са изпълнени 

въз основа на Заповед №РД09-338/25.03.2022г., за одобрение на планираните дейности и 

разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“. 

3.1.1. Планирани приеми: 

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

подмерките от Стратегията за ВОМР, през 2022 г. бяха планирани приеми на проектни 

предложения, както следва: 

1)  подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с първи срок за 

кандидатстване от 02.05 до 17:00 часа на 30.06.2022г. 

2) подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, процедура № 

BG06RDNP001-19.641 с втори за 2022г. срок за кандидатстване от 01.09. до 17:00 

часа на 31.10.2022г.; 

3) подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“, процедура № BG06RDNP001-19.470 с трети пореден срок за 

кандидатстване от 12.09., удължен до 17:00 часа на 07.11.2022г.; 

4) подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, 

процедура № BG06RDNP001-19.680 - първи прием 2022г., със срок за 

кандидатстване от 12.09. до 17:00 часа на 23.10.2022г.; 

5) подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - първи 

прием 2022г., със срок за кандидатстване от 19.09. до 17:00 часа на 21.11.2022г. 

3.1.2. Обявяване на приеми и подготовка на процедури за прием и подбор на 

проектни предложения 

През 2022г., екипът на МИГ Добричка подготви в ИСУН проекти на процедурите за 

прием на проектни предложения по подмерките от СВОМР, които предостави на УО на ПРСР 

- МЗХГ за преглед, одобрение и активиране. 

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

обявите за прием на проектни предложения 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.  

 

 

 

 



1. Подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с първи срок за 

кандидатстване от 02.05 до 17:00 часа на 30.06.2022г. 

 

По процедура с код BG06RDNP001-19.641-S1 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1, в 

рамките на обявения първи срок бяха подадени 2 проектни предложения: 

 

Номер на ПП Наименование 

BG06RDNP001-19.641-0001 Закупуване на дискова брана 

BG06RDNP001-19.641-0002 Закупуване на трактор 

 

В резултат от работата на КППП, и двете подадени по първи прием проектни предложения 

бяха класирани и предложени за финансиране.  

 

2. Подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, процедура № 

BG06RDNP001-19.641 с втори за 2022г. срок за кандидатстване от 01.09. до 17:00 часа 

на 31.10.2022г. 

 

По процедура с код BG06RDNP001-19.641-S2 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1, в 

рамките на обявения втори срок бяха подадени 6 проектни предложения: 

 

Номер на ПП Наименование 

BG06RDNP001-19.641-0003 Закупуване на земеделска техника 

BG06RDNP001-19.641-0004 Закупуване на прикачен инвентар 

BG06RDNP001-19.641-0005 Закупуване на селскостопанска техника 

BG06RDNP001-19.641-0006 „Закупуване на преместваем фургон и оборудване за 

центрофужене на мед" 

BG06RDNP001-19.641-0007 Закупуване на машина за пълнене и съхранение на  груби фуражи, и 

компостиране на оборска тор в полиетиленови ръкави 

BG06RDNP001-19.641-0008 Модернизация на земеделско стопанство 

 

В резултат от работата на КППП, пет от шестте подадени по втори прием проектни 

предложения бяха класирани и предложени за финансиране. Проектно предложение с № 

BG06RDNP001-19.641-0006 беше оттеглено от кандидата на етап оценка на административно 

съответствие и допустимост.  

 

 

3. Подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“, процедура № BG06RDNP001-19.470 с трети пореден срок за 

кандидатстване от 12.09., удължен до 17:00 часа на 07.11.2022г.; 

 



По процедура с код BG06RDNP001-19.470-S2 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2, в 

рамките на обявения срок беше подадено едно проектно предложение: 

 

 

Номер на ПП Наименование 

BG06RDNP001-19.470-0003 „Преработка на остатъци от ароматни и медицински култури до 

пелети за покриване на енергийните нужди на предприятие за 

производство на етерични масла“ 

 

В резултат от работата на КППП, проектното предложение беше предложено за 

финансиране.  

 

4. Подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, процедура 

№ BG06RDNP001-19.680 - първи прием 2022г., със срок за кандидатстване от 12.09. до 

17:00 часа на 23.10.2022г. 

 

По процедура с код BG06RDNP001-19.680-S1 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4, в 

рамките на обявения първи срок беше подадено едно проектно предложение: 

 

Номер на ПП Наименование 

BG06RDNP001-19.680-0001 Закупуване на селскостопански дрон за въздушно пръскане 

 

В резултат от работата на КППП, проектното предложение беше предложено за 

финансиране.  

 

5. Подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - първи прием 2022г., със срок 

за кандидатстване от 19.09. до 17:00 часа на 21.11.2022г. 

 

 

По процедура с код BG06RDNP001-19.681-S1 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.2, в 

рамките на обявения първи за 2022г. срок бяха подадени две проектни предложения: 

 

Номер на ПП Наименование 

BG06RDNP001-19.681-0001 Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в 

селата Плачидол, Карапелит и Дончево, община Добричка. 

BG06RDNP001-19.681-0002 Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в 

селата Божурово, Царевец и Опанец, община Добричка 

 

 

 



3.1.3 Назначаване на комисии за подбор и оценка на постъпилите проектни 

предложения: 

А) На основание решение на УС на МИГ Добричка от 01.08.2022г., със заповед №19.2-

641/01.08.2022г. 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 BG06RDNP001-19.641-S1 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-

4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства”. 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 (две) проектни предложения. В срок от 30 

работни дни КППП приключи работата си, включваща оценка за административно съответствие, 

оценка за допустимост, техническа и финансова оценка. На 19.09.2022г. на свое заседание УС на 

МИГ Добричка одобри предложените от КППП за финансиране проектни предложения с размер 

на БФП 149 759,35 лв..  

 

Одобрена 

БФП (лв.) 

Номер на 

ПП 
Наименование Кандидат Обобщена оценка 

74 809,35 BG06RDNP0

01-19.641-

0001 

Закупуване на дискова 

брана 

 АГРО ТЕРА БГ 

ЕООД 
Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 40 
 

74 950,00 BG06RDNP0

01-19.641-

0002 

Закупуване на трактор  ЗС Дженел Етем 

Яшар 
Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 40 
 

 

Б) На основание решение на УС на МИГ Добричка от 01.11.2022г., със заповед №19.2-

641/01.11.2022г. на 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 BG06RDNP001-19.641-S2 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-

4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства”. 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 6 (шест) проектни предложения. В срок от 

30 работни дни КППП приключи работата си, включваща оценка за административно 



съответствие, оценка за допустимост, техническа и финансова оценка. На 19.12.2022г. на свое 

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

предложения с размер на БФП 355 987,48 лв..  

 

Одобрена 

БФП (лв.) 
Номер на ПП Наименование Кандидат Обобщена оценка 

59 050,00 BG06RDNP001

-19.641-0007 

Закупуване на машина за пълнене и 

съхранение на  груби фуражи, и 

компостиране на оборска тор в 

полиетиленови ръкави 

ЗС Радослава 

Станчева Рогова-

Стефанова 

Тип Преминава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 55 
 

74 976,56 BG06RDNP001

-19.641-0008 

Модернизация на земеделско 

стопанство 

 Младен Николаев 

Денев 
Тип Преминава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 55 
 

74 250,00 BG06RDNP001

-19.641-0004 

Закупуване на прикачен инвентар "МОТО КОНСУЛТ 

ДОБРИЧ" ЕООД 
Тип Преминава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 45 
 

74 960,92 BG06RDNP001

-19.641-0005 

Закупуване на селскостопанска техника  ЕТ СТАНИМИР 

ТОДОРОВ 08 
Тип Преминава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 40 
 

72 750,00 BG06RDNP001

-19.641-0003 

Закупуване на земеделска техника   ЗКПУ СЪЗНАНИЕ Тип Преминава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 35 
 

 

В) На основание решение на УС на МИГ Добричка от 01.11.2022г., със заповед №19.2-

470/08.11.2022г. на председателя на УС беше назначена Комисия за подбор на проектни 

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

процедура с код BG06RDNP001-19.470-S2 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции 

в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти” – трети прием с удължен срок. 

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 беше подадено 1 (едно) проектно предложение. В срок от 

30 работни дни КППП приключи работата си, включваща оценка за административно 

съответствие, оценка за допустимост, техническа и финансова оценка. На 23.12.2022г. на свое 

заседание УС на МИГ Добричка одобри предложеното от КППП за финансиране проектно 

предложение с размер на БФП 99 998,50 лв..  

 



Одобрена 

БФП (лв.) 
Номер на ПП Наименование Кандидат Обобщена оценка 

99 998,50 BG06RDNP001-

19.470-0003 

„Преработка на остатъци от 

ароматни и медицински култури до 

пелети за покриване на енергийните 

нужди на предприятие за 

производство на етерични масла“ 

 „РЕДЖИНА 

ХЕРБАЛ“ ЕООД Тип 

Премина

ва Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 60 
 

 

Г) На основание решение на УС на МИГ Добричка от 24.10.2022г., със заповед №19.2-

680/26.10.2022г. 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 BG06RDNP001-19.680-S1 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-

6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 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 беше подадено 1 (едно) проектно предложение. В срок от 

30 работни дни КППП приключи работата си, включваща оценка за административно 

съответствие, оценка за допустимост, техническа и финансова оценка. На 02.12.2022г. на свое 

заседание УС на МИГ Добричка одобри предложеното от КППП за финансиране проектно 

предложение с размер на БФП 22 199,25 лв..  

 

Одобрена 

БФП (лв.) 
Номер на ПП Наименование Кандидат Обобщена оценка 

22 199,25 BG06RDNP001-19.680-0001 Закупуване на 

селскостопански дрон за 

въздушно пръскане 

НАВАЛИЦА ЕООД 

Тип 

Премина

ва Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 40 
 

 

Д) На основание решение на УС на МИГ Добричка от 22.11.2022г., със заповед №19.2-

681/22.11.2022г. 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 BG06RDNP001-19.681-S1 МИГ ДОБРИЧКА 

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

видове малка по мащаби 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 обявения прием бяха подадени 2 (две) проектни предложения. В срок от 30 

работни дни КППП приключи работата си, включваща оценка за административно съответствие, 

оценка за допустимост, техническа и финансова оценка. На 11.01.2023г. на свое заседание УС на 

МИГ Добричка одобри предложените от КППП за финансиране проектни предложения с размер 

на БФП 364 583,60 лв..  

 

Одобрена 

БФП (лв.) 
Номер на ПП Наименование Кандидат Обобщена оценка 

195 906,50 BG06RDNP001-19.681-0001 Инвестиции в подобряването 

на малка по мащаби 

инфраструктура в селата 

Плачидол, Карапелит и 

Дончево, община Добричка. 

ОБЩИНА 

ДОБРИЧКА Тип 

Премина

ва Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 35 
 

168 677,10 BG06RDNP001-19.681-0002 Инвестиции в подобряването 

на малка по мащаби 

инфраструктура в селата 

Божурово, Царевец и Опанец, 

община Добричка 

ОБЩИНА 

ДОБРИЧКА Тип 

Премина

ва Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 35 
 

 

3.1.4 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-61 от 10.11.2022г. 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 2022г. За целите на изготвяне на проучването е използвана методология, отчитаща 

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

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

синтезиране на наличната документация. В допълнение бяха проучени публикации на 

официални институции (МЗм, 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-61, сключен с Диана Аладжова - Димитрова 

(по бюджетно перо 9), беше направена оценка и анализ на резултатите от изпълнението на 

СВОМР към декември 2022 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 2022г. 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 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 10.1) 

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 предстоящ прием, документация за обществено обсъждане, протоколи от 

проведени заседания на УС и ОС и други документи, свързани с изпълнението на Стратегията. 

На електронната страница се представя и отчита информация за планирани / проведени 

мероприятия и инициативи на сдружението, както и снимков материал от проведени обучения 

и семинари. 

 За изпълнението на гореописаните задачи беше сключен Договор №РД50-27/U-38 от 

04.01.2022г. с изпълнител „Ди Ком“ ООД - гр. Добрич. 

- Публикация в регионални медии (по бюджетно перо 10.3): 

През 2022г. бяха изпълнени десет платени публикации в областния вестник „Седмичен 

глас“ (бр. 16 от 02.05.2022г., бр. 34/ 05.09.2022г.; бр. 35/ 12.09.2022г. (2 бр.) и бр. 36/ 

19.09.2022г.). Публикувани са обяви за прием на проектни предложения по подмерките от 

СВОМР - 19.2-4.1 (първи и втори прием); 19-2-4.2; 19-2-6.4 и 19.2-7.2. Тъй като размерът на 

обявите надвишава 3 страници А4 (съгл. приложение към Заповед №РД 09-338 от 25.03.2022г.) 

всяка от тях е изпълнена и платена за 2 бр..  

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

на Сдружението, раздел „Инфоматериали”. 

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

чрез регионални медии (по бюджетно перо 10.4) 

За изпълнение на дейностите по излъчване в регионални медии на 20.06.2022г. беше 

сключен договор № РД 50-27/U-41 със „Сити Инфо БГ” ЕООД – гр. Добрич. В рамките на 

предмета на договора, през първото шестмесечие на 2022 г. изпълнителят записа, монтира и 

излъчи в ефира на Радио 99+, рубрика „Бизнес Добруджа“ за региона на Община Добричка 15 

минутно интервю с екипа на МИГ Добричка, представящо актуална информация за степента на 

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


усвояване на средствата по Стратегията за ВОМР, както и за новите възможности, предоставени 

на МИГ по силата на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 

декември 2020 година. 

През второто шестмесечие на 2022г., изпълнителят записа, монтира и излъчи в ефира на 

новинарска медия „Добрич онлайн“ за региона на Община Добричка, рубрика Новини, секция 

„Бизнес и икономика“, както и в ефира на новинарска медия „Агро България ТВ“ – рубрика 

„Интервюта“ 45 минути, включващи запис на част от изпълнената информационна 

конференция, както и интервю с екипа на МИГ Добричка, представящо актуална информация 

за степента на усвояване на средствата по Стратегията за ВОМР към края на 2022година, както 

и планирани приеми и дейности за 2023г. 

- Доставка на дигитална система (по бюджетно перо 10.5-1)  

По силата на Договор № РД50-27/ D-3 от 15.04.2022г. избраният за изпълнител на 

дейността „Сити Инфо БГ” ЕООД, гр. Добри ч, достави на МИГ Добричка следните активи: 

№ Артикул / описание Количество 

броя 

1. Дигитална система за 24 часово възпроизвеждане на рекламно 

съдържание, позволяваща дистанционно управление чрез интернет  

2 бр. 

Дигиталната система използваме за рекламиране на дейността си, чрез 24 часови 

излъчвания на рекламен клип, филм, интервюта, снимки и друга информация, свързана с МИГ 

Добричка, бенефициентите и Стратегията, популяризираща приноса й за развитието на 

територията. 

- Заснемане и монтаж на рекламен клип (по бюджетно перо 10.5-2)  

 

По силата на Договор № РД 50-27/U-41 от 20.06.2022г. със „Сити Инфо БГ” ЕООД – гр. 

Добрич беше заснет и предоставен на възложителя рекламен клип с продължителност 15 мин. 

В изпълнение на договора беше изготвен сценарий, осигурен снимачен екип, техника (камери, 

звук, осветление и др.), дейности по монтаж, постпродукция и субтитриране  на български език, 

осигуряване на музика, аудио дизайн. Предоставеният рекламен клип с излъчва посредством 

закупената дигитална система и служи за популяризиране на стратегията за ВОМР, МИГ и 

подхода ЛИДЕР/ВОМР. 

 

- Изработка на стикери с QR кодове и маркиране на проектите, финансирани от 

МИГ Добричка (по бюджетно перо 10.5-3) 

Във връзка с популяризиране на финансовото подпомагане от Стратегията, по силата 

на Договор РД 50-27/ U-43 от 19.09.2022г. сключен с «Идеа вижън» ЕООД бяха изготвени QR 

кодове, с които да се маркират подкрепените от МИГ Добричка проекти. Веднъж сканиран, QR 

кода отвежда потребителя до уеб страница, която предоставя информация за подкрепения 

бенефициент. Сканирайки кода, потребителят е насочен към информация за проекта, като: име 

на бенефициента, име на проекта, одобрена стойност, изплатена субсидия, вид на 

инвестицията, данни за контакт и др. Услугата включва създаване на 20 бр. QR кодове, 

подготовка на информацията за проектите и маркиране на обектите.  



- Изработване на рекламни материали и други, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ (по бюджетно перо 10.5-4)  

По силата на Договор № РД50-27/U-39 от 18.04.2022г. избраният за изпълнител на 

дейността „Зона АртПРИНТ“ ЕООД, с. Стефаново, изготви и предаде на МИГ Добричка 

следните информационни и рекламни материали: 

 

№ Артикул / описание Количество 

броя 

1. Тениски, 100% памук 100 бр. 

2. Чанта от нетъкан текстил  100 бр. 

3. Тефтер с химикал 100 бр. 

4. Табела - тип пирамида, със снап рамка, двустранна, размер на 

постер 50/70 

1 бр. 

5. Транспарант:  едностранен, цветност 4+4, материал - винил, 

размери  600 х 80 см. с джобове по късата страна 

2 бр. 

6. Календар - работен, едносекционен, за стена 100 бр. 

Изготвените рекламни материали популяризират финансовия принос на Общността в 

процеса на изпълнение на Стратегията, а така също ЛИДЕР/ВОМР, ПРСР 2014-2020 и МИГ 

Добричка. 

- Организиране и провеждане на еднодневно изложение на местни производители от 

територията на МИГ (по бюджетно перо 10.6) 

 

В рамките на отчетния период, на 27-ми юли с начален час 9:30 беше организирано и 

проведено еднодневно изложение на местни производители от територията на МИГ Добричка. 

Дейността беше възложена на Сдружение „Черноморски център за развитие“ от гр. Добрич по 

силата на Договор № РД 50-27/U-42 от 01.07.2022г.. Изложението се проведе край с. Гешаново, 

община Добричка. В него участие взеха 10 местни производители. С цел промотиране и 

реклама на събитието бяха подготвени и разпространени рекламни материали, оповестяващи 

изложението, публикувани бяха електронни информационни материали. Логистично 

събитието беше подсигурено с големи високи шатри, където на изложителите бяха 

предоставени 12 на брой масивни маси с пейки. Изложението беше обособено на удобно и 

достъпно за посетители и гости място, като предвид изключително горещото време беше 

осигурена слънцезащита и за клиентите. Поради спецификата на продукцията на Млекарница 

„Милкана“ и „Насто – Пет” бяха осигурени хладилник и хладилна витрина.  

Изпълнено беше озвучаване и проведена богата музикална програма с участието на 

фолклорна група "Пъстроцвет", в която изпълнители са читалищните секретари на 10 читалища 

от територията на Община Добричка с ръководител Виолета Петкова, и танцов състав от 

самодейци при НЧ "Просвета - 1940" – село Царевец. За участници и гости беше осигурен и 

кетъринг. 

Посетителите на изложението имаха възможност да опитат от чудесните местни 

продукти, да се доближат до Добруджанския бит, гостоприемство и култура. Добрата реклама 

и отличната организация превърнаха изложението на МИГ Добричка в емоционално събитие, 

изпълнено с много настроение и обещания за нови бъдещи съвместни дейности. 

 



3.2.2 Обучения, семинари и информационни срещи  

- Информационни срещи, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти 

и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода 

(по бюджетно перо 11.1) 

 

По силата на Договор № РД 50-22/U-40 от 03.05.2022г. избраният за изпълнител на 

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

публични информационни срещи в 10 населени места от територията на МИГ Добричка. Общо 

116 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. 

По време на информационните срещи беше представена презентация за дейността на 

МИГ и изпълнението на СВОМР към момента. Беше изложена подробна информация за брой 

подадени и одобрени проекти по мерки, размер на усвоения бюджет и субсидия, подписани 

договори и усвоени средства и др.. Засегна се и темата за допълнителното финансиране към 

СВОМР, което вече е отпуснато на МИГ Добричка през преходния период /2021 – 2022/, 

неговото разпределение по мерки и предстоящите през 2022г. приеми. 

Снимки от проведените мероприятия са публикувани на електронната страница на МИГ, 

раздел „Галерия“. 

 

- Организиране и провеждане на еднодневна конференция за представяне на 

резултатите от изпълнението на Стратегията за ВОМР (по бюджетно перо 11.2)  

 

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

40 от 03.05.2022г. с «Идеа вижън» ЕООД – с. Победа. Събитието се проведе на 26 октомври с 

начален час 10:00 в голяма заседателна зала на Община Добричка. Мероприятието има за цел 

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

бяха представители на Общински съвет към Община Добричка, кметове и кметски наместници, 

членове на общинската администрация и други заинтересовани лица.  

В хода на събитието 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. Основно място в презентацията на екипа, както и в 

приветствието от страна на председателя на УС на МИГ – г-жа Соня Георгиева беше отредено 

на допълнителното финансиране на Стратегията на МИГ Добричка, разпределението на тези 

средства по мерки, изпълнените през 2022 г. приеми, както и планираните приеми на проектни 

предложения през следващата 2023 година.  

По време на конференцията на всички участници бяха раздадени рекламни и 

информационни материали (изготвени по бюджетно перо 10.5), 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 55 души от 43 от населените места от територията на МИГ Добричка. 



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

раздел „Галерия“. 

- Едно еднодневно обучение тема: "Изпълнение и отчитане на проекти", участници: 

представители на одобрени от МИГ бенефициенти (по бюджетно перо 11.3) 

За изпълнение на гореописаната дейност беше подписан Договор № РД50-27/U-44 от 

01.12.2022г. с изпълнител „Варна Каста” ЕООД.  

На 14 декември 2022г. с начален час 09:30 часа, в зала в читалището на село Бранище 

беше проведено едно еднодневно обучение на тема «Изпълнение и отчитане на проекти» за 

одобрени от МИГ бенефициенти. В мероприятията участие взеха 12 души, представители на 10 

одобрени от МИГ Добричка кандидати.   

В самото начало на събитието изпълнителният директор на МИГ Добричка - г-жа 

Надежда Василева приветства присъстващите и им благодари за отделеното от тях време. След 

това даде думата на водещия лектор да стартира обучителния процес по същество. В рамките 

на обучението бяха представени, разискани и обсъдени следните теми: 

❖ Техническо изпълнение на проектите; 

❖ Финансово изпълнение на проектите; 

❖ Изменение на договор за БФП; 

❖ Прекратяване на договор за БФП; 

❖ Техническо и финансово отчитане;  

❖ Искане за авансово/ междинно плащане; 

❖ Финален технически и финансов отчет; 

❖ Документи, които удостоверяват изпълнението на дейностите и извършването на 

разходите по проекта; 

❖ Процедури за избор на изпълнител; 

❖ Мониторинг. 

 

През цялото време на присъстващите беше давана думата да коментират наученото и 

видяното, както и да споделят свои наблюдения, впечатления и информация, да зададат 

конкретни въпроси. Екипът на МИГ Добричка също участва активно в обучителния процес, 

предоставяйки конкретна информация и споделяйки опит и знания с обучаемите.  

Участниците в обученията изказаха благодарност за поканата, като изразиха полезността 

на представеното и изразиха желанието си за включване в бъдещи информационни и/ или 

обучителни мероприятия на МИГ Добричка. 

В края на обучението на всички участници бяха раздадени рекламни и информационни 

материали, предоставящи информация за изпълнението на СВОМР. За участниците бяха 

осигурени топли подкрепящи напитки, леки закуски и обяд. 

 

6. Разходвани средства по бюджета за 2022г. – в приложение. 

 

5.  Възникнали проблеми 

Неприложимо. 

 

7. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики  

 

Неприложимо. 



 

 

Дата: 25.01.2023г.                             

 

 

 

 

 


