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Стртаегия за местно развитие 

Територия „Високи Западни Родопи” 2011-2015г. 

Резюме 

1. Територия на прилагане на СМР  

Територия „Високи Западни Родопи” е с непрекъснати граници и обхваща цялата площ на общините Доспат и Борино, които 
имат обща граница помежду си. Двете общини  Доспат и Борино географски са позиционирани в югозападната част на 
област Смолян, Южен централен район за планиране. На юг територия „Високи Западни Родопи” граничи с Република 
Гърция, на изток с община Девин, на север с община Батак, а на запад с община Сатовча.  

Общата площ на територия „Високи Западни Родопи ” е 455.9 км2. Площта на двете общини влизащи в територията  
поотделно е:  

• Община Борино – 173.2 км2 
• Община Доспат - 282.7 км2 

Населението в Територия „Високи Западни Родопи” е 13 144  човека. Гъстотата на населението за територия  „Високи 
Западни Родопи” според населението за 2009г. е  28.8 човека/ км2.  

2. Седалище, адрес и органи на МИГ 

Седалище: гр. Доспат, община Доспат, област Смолян, ул. „Орфей” № 12  

Адрес: гр. Доспат, община Доспат, област Смолян, ул. „Орфей” № 12 

Органи на МИГ: Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет, Изпълнителен директор 

3. Цели, приоритети, специфични цели мерки на СМР 

Визия за развитие на територията 

«Постигане на висок жизнен стандарт за населението и превръщане на територия «Високи Западни Родопи» в желано 
място за живот и почивка чрез устойчиво и конкурентно-способно развитие при  съхраняване на природните и 

културно-исторически ресурси»  

МИГ «Високи Западни Родопи» планира да постгне конкурентноспособно развитие на теритроията като насочи усилия и 
ресурси за работа по две Стратегически цели:  

Стратегическа цел  „Развитие на устойчив туризъм” 

Приоритет 1  Изграждане на цялостния 
имидж на територия „Високи Западни 

Родопи” 

Приоритет 2 Развитие  на туристическия 
потенциал на територия „Високи Западни 

Родопи” 

Приоритет 3 Подобряване на качеството на живот и 
разнообразяване на услугите в територията 

Специфич-на цел 1 

Изграждане на 
капацитет 

Специфична цел 2 

Маркетинг и 
реклама  на 
територията 

 

Специфична цел 1 

Разнообразяване на  
туристически атракции 

и възможности 

 

Специфична цел 2 

Запазване на 
културно-

историческото 
наследство и местната 

идентичност 

Специфична цел 1 

Създаване и развитие на 
услуги, които 

подпомагат и развитието 
на туризма в територията 

Специфична цел 2 

Подобряване на облика 
на населените места в 

територията  

Мярка 331 
“Професионаоно 

обучение и 
предоставяне на 
информация за 
икономическите 

субекти” 

Мярка 313 
„Насърчаване на 
туристическите 

дейности” 

Мярка 312  „Подкрепа 
за създаване и развитие 
на микропредприятия” 

Мярка  311 
„Разнообразяване към 

неземеделски 
дейности» 

Мярка 312 „Подкрепа за 
създаване и развитие на 
микропредприятия” 

Мярка 322 „Обновяване и

 развитие на селата” 
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 Мярка 312 

 „Подкрепа за 
създаване и 
развитие на 

микропредприятия” 

Мярка 313 
„Насърчаване на 
туристическите 

дейности” 

Мярка 323 „Опзване и 
подобряване на 

селското наследство” 

Мярка 311 

«Разнообразяване към 
неземеделски дейности» 

Мярка 323 „Опзване и 
подобряване на селското 

наследство” 

 Мярка 323 
„Опзване и 

подобряване на 
селското 

наследство” 

Мярка 
311«Разнообразяване 
към неземеделски 

дейности» 

Мярка 322 
„Обновяване и 

развитие на селата” 

  

  Мярка 323 „Опзване и 
подобряване на 

селското наследство” 

   

 
Стратегическа цел  „Развитие на конкурентноспособно земеделие и хранително-вкусова промишленост” 

Приоритет 1 Развитие на ефективно и екологично селско стопанство и 
запазване на местния бит и традиции   

Приоритет 2 Подобряване  реализацията и добавяне на 
стойност към земеделските продукти и хранително-

вкусова промишленост 

Специфична цел 1 

Развитие на устойчиво земеделие   

Специфична цел 2 

Подпомагане производството на 
биологични продукти и възраждане 

на традиционни местни 
производства и занаяти като 
туристически атракции 

Специфична цел 1 

Подобряване 
конкурентоспособността на  

земеделските продукти и ХВП 

и работата в клъстери 

Специфична цел 2 

Подпомагане 
сертифицирането на земи и 
продукти ирегистрирането на 
териториални и продуктови 

марки 

Мярка 121 «Модернизи-ране на 
земеделските стопанства» 

Мярка 311 «Разнообразяване към 
неземеделски дейности» 

Мярка 121 «Модернизиране на 
земеделските стопанства» 

Мярка 123 «Добавяне на 
стойност към земеделски и 

горски продукти» 

Мярка 123 «Добавяне на стойност към 
земеделски и горски продукти» 

Мярка 123 «Добавяне на стойност към 
земеделски и горски продукти» 

Мярка 123  «Добавяне на стойност 
към земеделски и горски 

продукти» 

Мярка 121  «Модернизиране на 
земеделските стопанства» 

  Мярка 311 «Разнообразяване към 
неземеделски дейности» 

 

 
4. Допустими дейности и допустими бенефициенти по мерки 

Заинтересованите страни от територия «Високи Западни Родопи» са определили и заложили в СМР 9 мерки, които могат да 
допринесат за постигане на заложените стратегически цели и приоритети за развитие и да ограничат въздействието на 
идентифицираните в SWOT анализа рискове и заплахи за територията: 

Мярка Допустими дейности по мярката Допустими бенефициенти по 
мярката 

 
 

Мярка 121 
 

„Модернизиране 
на земеделските 
стопанства” 

Ще се отпуска помощ за инвестиции в материални и нематериалани 
активи, които: 

1. Отговарят на стандартите на Общността, отнасящи се до 
съответната инвестиция (или са изпълнени в края на периода на 
подпомагане, в случаи на инвестиции за прилагане стандартите 
на Общността) 

2. Подобряват цялостната дейност на земеделското стопанство чрез: 
 Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и 

подобряване на наличните производствени материални и/или 
нематериални активи, и/или 

 Подобряване на вертикалното сътрудничеството с 
производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или 

 Опазване на околната среда, включително с намаляване на 
вредните емисии и отпадъци, и/или 

 Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и 
подобряване на ефективността на използваните при производството 
суровини, и/или 

 Подобряване условията на труд, и/или 
 Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фито-санитарните, 

• Земеделски производители  
• Организации на земеделски производители. 
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екологичните и другите производствени изисквания, и/или 
 Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, 

и/или 
 Подобряване на възможностите за производство, преработка и 

маркетинг на биологични земеделски продукти.  

 
 
 

Мярка 123 
 

„Добавяне на 
стойност към 
земеделски и 

горски 
продукти” 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните 
сектори: 
1. мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка 
и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни 
продукти; 
2. месо и месни продукти; 
3. плодове и зеленчуци, включително гъби; 
4. пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг 
на продукти,наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 
5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на 
производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 
6. растителни и животински масла и мазнини, с изключение на 
производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло; 
7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза и 
билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на 
тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия; 
8. готови храни за селскостопански животни (фуражи); 
9. гроздова мъст, вино и оцет; 
10. производство на енергия чрез преработка на първична и вторична 
биомаса от растителни и животински продукти. 
(2) Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори по ал.1, за 
чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в 
приложение № 1 по чл. 32 от Договора за създаване на ЕО, наричано за 
краткост приложение № 1. 
(3) Финансова помощ се предоставя и за преработка и/или маркетинг на 
горски продукти. 
(4) Финансовата помощ по ал. 3 е за инвестиции, свързани с използване на 
дървесината като суровина, и е ограничена до работни операции, 
извършвани преди индустриалната преработка и без производството на 
мебели, съгласно приложение № 2. 
(5) Финансова помощ по ал. 3 се предоставя само за микропредприятия. 

• микро-, малки или средни предприятия; 
• междинни предприятия - предприятия, които 

не са микро, малки и средни, но са с по-малко 
от 750 работника или с оборот по-малък от 
200 милиона евро. 

 

 
 

Мярка 311 
 

„Разнообразяван
е към 

неземеделски 
дейности” 

Развитие на селски туризъм: 
• Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите 

(включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.); 

• Развитие на туристическите услуги, които предлагат на 
посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени 
към хобита и други дейности за свободното време (езда, 
колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за 
любители на природата – наблюдение на птици, животни, 
пеперуди, растения и т.н.);  

• Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на 
места с исторически, културен, природен или образователен 
интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и 
открито), и т.н.  

Местно занаятчийство:  

• Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, 
свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности).  

• Развитие на социални услуги за  населението в селските райони; 
- Грижи за деца, за възрастни хора и т.н.; 

• Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се 
подпомагат по мярка 123 и крайният продукт не е включен в  
Приложение І на Договора за създаване на ЕО; 

• Производство и продажба на възобновяема енергия: 
- слънчева, геотермална енергия и т.н. (с изключение 

производството на био-горива); 
- био-енергия, в случай на преработка на суровини от 

собственото земеделско стопанство ; 

 

Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски 
производители за инвестиции в неземеделски дейности. 
 
(1) За подпомагане могат да кандидатстват еднолични 
търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които: 

1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за 
кооперациите; 
2. са регистрирани като земеделски производители по 
реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 
създаване и поддържане на регистър на земеделските 
производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и/или като 
тютюнопроизводители по Закона за тютюна и 
тютюневите изделия; 
3. имат седалище или клон със седалище на територия 
„Високи Западни Родопи” 
 4. са микро-, малко или средно предприятие по смисъла 
на чл.3 от Закона за малките и 
средните предприятия; 
5. имат приход минимум 50 % през предходната година 
на кандидатстването от 
земеделска дейност, преработка на земеделска 
продукция и/или услуги, директно свързани със 
земеделски дейности, включително от получена 
публична финансова помощ, директно свързана с 
извършването на тези дейности и услуги; 
6. са вписани в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията. 
(2) За едноличните търговци по ал. 1, които не са 
регистрирани или са регистрирани през годината, 
предхождаща годината на кандидатстване, като 
земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 
1999 г. за създаване и поддържане на регистър на 
земеделските производители и/или като 
тютюнопроизводители, 
регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите 
изделия, се признават обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 5 и 
ал. 3 като физически лица. 

 
 

Мярка 312 
 

Мярката предоставя безвъзмездна помощ за инвестиции и съвети за 
маркетинг и мениджмънт за нови и съществуващи микропредприятия.  
Мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за 
създаване или развитие на неземеделски дейности 

За подпомагане могат да кандидатстват физически 
лица, еднолични търговци 
(ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които: 
1. са микропредприятия по смисъла на чл.3, ал.3 от 
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„Подкрепа за 
създаване и 
развитие на 

микропредприят
ия” 

Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и 
мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като:  
• Производство и продажба на възобновяема енергия: 

производство на био-енергия за посрещане на собствените енергийни 
нужди на микропредприятието; 

• Услуги – развитие на дейности свързани със селски туризъм от 
частни микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на 
консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, 
транспортни услуги и т.н.  

 

Закона за малките и средните 
предприятия; 
2. имат седалище или клон със седалище, или постоянен 
адрес за физическите лица на територия „Високи 
Западни Родопи” – общини Борино и Доспат  ; 
3. не са регистрирани като земеделски производители по 
реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и 
поддържане на регистър на земеделските производители 
(ДВ, бр.10 от 1999 г.), като земеделски стопани в 
Интегрираната система за администриране и контрол 
(ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за 
тютюна и тютюневите изделия и не извършват 
земеделска дейност; 
4. са регистрирани по Търговския закон, Закона за 
кооперациите или Закона за занаятите. 
(2) Едноличните търговци и юридическите лица са 
допустими за подпомагане само ако 
са вписани в търговския регистър към Агенцията по 
вписванията. 
(3) Като физически лица по реда на тази наредба могат 
да кандидатстват само 
регистрираните по Закона за занаятите и само за 
дейността, за която са регистрирани. 

 
 
 

Мярка 313 
 

„ Насърчаване 
на 

туристическите 
дейности ” 

Мярката подпомага инвестиции за изграждане или обновяване на 
туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за 
посетителите: 
а) атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски 
центрове за представяне и експониране на местното природно и културно 
наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; 
малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за 
временни изложения с туристическа цел; 
б) съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни 
пътеки; инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, 
планински туризъм и други спортове; 
в) съоръжения за обществената инфраструктура - информационни 
пунктове,информационни табла и пътепоказатели за туристическите места 
и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.; 
2. разработване и маркетинг на туристически продукти: 
а) разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и 
информационни материали; 
б) разработване на електронни системи на местно ниво за резервации в 
селските райони. 

Общини и юридически лица с нестопанска цел от 
територия „Високи Западни Родопи” – общини Борино и 
Доспат. 
 

 
 

Мярка 322 
 

„Обновяване и 
развитие на 
населените 
места” 

Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски 
площадки и съоръженията към тях; 
• Реконструкция и ремонт на обществени сгради с историческо и 

културно значение, и подобряване на прилежащите пространства, 
включително вертикална планировка;  

• Реконструкция и ремонт на сгради с местно религиозно значение и 
подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална 
планировка;  

• Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащи пространства, както 
и вертикална планировка (ако са включени в интегриран план за 
обновяване на населеното място).  

• Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, 
осветление на територията на населеното място; 

• Изготвяне на планове за обновяване на населеното място, ако планът 
включва някоя от инвестиционните дейности изброени по-горе. 

• Общини, юридически лица с нестопанска цел, 
читалища от територия „Високи Западни Родопи” – 
общини Борино и Доспат ;  

• Граждански сдружения на юридически и физически 
лица, основани с цел обновяване на фасадите на 
частни сгради и прилежащите им пространства; 

Местни поделения на вероизповедания, които могат да 
кандидатстват за обновяване и ремонт на сгради с 
религиозно значение. 

 
Мярка 323 от 
Регламент 1698 

 
„ Опазване и 

подобряване на 
селското 

наследство ” 

 

Подмярка 323 A  Опазване и възстановяване на  природно наследство 
Под мярка  323 Б Опазване и възстановяване на културното 
наследство 

• Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ;  
• Общини; 
• Музеи; 
• Читалища;  
• Браншови организации; 
• Университети, училища и други учебни заведения; 
• Кооперации; 
• Физически лица; 
• Земеделски производители и земеделски стопани; 
• Научни институти, изследователски звена; 
Граждански дружества по ЗЗД 

 
 

Мярка 331 
„  

Обучение и 
информация за 
икономическите 
субекти, които 

работят в  

• Обучения  в областта на информационните и комуникационни 
технологии в т.ч. за придобиване на компютърни умения; 

• Обучения по стартиране и управление на собствен бизнес 
(предприемачество, бизнес управление и планиране) в т.ч. на 
стартиращ бизнес. Обучението може да включва  една, няколко или 
всички от посочените по-долу области: 

• Специализирани обучения, консултации и/или практически занятия 
за мениджърите и/или персонала на икономически субекти, работещи 
в областта на ос 3 (проекти, които съответстват на заявени 

• Организации, които провеждат обучения, курсове и 
информационни дейности и се определят като 
обучаващи организации за целите на  тази мярка 
(юридически лица с нестопанска цел, читалища, 
университети, научни институти, специализирани 
организации за обучение, юридически лица 
регистрирани по Търговския закон); 

• Специализирани предприятия, асоциации, задруги, 
браншови организации и кооперации, 
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областите 
обхванати от ос 

3” 

потребности на работодател/и или лица, стартиращи дейност в някоя 
от областите на ос 3 от ПРСР); 

Обучения,  подпомагащи създаването и популяризирането на атрактивни 
селски райони 

предоставящи услуги и/или обучения в областта на 
традиционни селски умения и/или занаяти 

Мярка 421 
„Вътрешно 
териториално и 
транснационалн
о  
сърудничество” 

А. Подготвителна техническа помощ, целяща установяването на 
партньорства за сътрудничество и подготовката на съвместен проект.  
Б. Прилагане на общи действия, които носят осезаеми ползи за селските 
райони.  
 

МИГ ”Високи Западни Родопи” 

Обхватът на всички заложени в СМР мерки е цялата територия „Високи Западни Родопи” – общини Борино и 
Доспат. 

5. Индикативно разпределение на средствата мерки по години 

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОСИ, МЕРКИ И ГОДИНИ - СМР за 
територия "Високи Западни Родопи" 

Общ 
публичен 
принос за 

Общ публичен 
принос за  

Общ публичен 
принос за  

Общ публичен 
принос за  

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Общо за периода на 

Стратегията  

Код на 
мярката  Име на мярката 

лева лева лева лева лева % 
4.1.1. Мерки насочени към 
конкурентоспособността (в това число 
мерките от ос 1 на ПРСР) 

0,00 230000,00 300000,00 160000,00 690000,00 17,64%

121 
Модернизиране на земеделските 
стопанства 

0 100000 150000 80000 330000,00 8,44%

123 
Добавяне на стойност към 
земеделски и горски продукти 

0 130000 150000 80000 360000,00 9,20%

4.1.2. Мерки насочени към околната 
среда/стопанисване на земята (в това 
число мерките от ос 2 на ПРСР) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

            0,00 0,00%
4.1.3. Мерки насочени към качеството на 
живота/ разнообразяване (в това число 
мерките от ос 3 на ПРСР) 

0,00 791000,00 915000,00 673280,00 2379280,00 60,83%

311 
Разнообразяване към 
неземеделски дейности 

  100000 100000 44000 244000,00 6,24%

312 
Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия 

  155000 150000 150000 455000,00 11,63%

313 
Насърчаване на туристическите 
дейности  

  250000 250000 175000 675000,00 17,26%

322 
Обновяване и развитие на 
населените места. 

  256000 250000 240000 746000,00 19,07%

323 
Опазване и подобряване на 
селското наследство 

    150000 50000 200000,00 5,11%

331 

Професионално обучение и 
предоставяне информация за 
икономическите субекти, които 
работят в  областите обхванати 
от ос 3  

30000 15000 14280 59280,00 1,52%

4.2.1. Между-териториално и транс-
гранично сътрудничество 

  25000 25000 10000 60000,00 1,53%

4.3.1.   Управление на МИГ, придобиване 
на умения и постигане на обществена 
активност на съответната територия 

  268688,00 128408,00 385224,00 782320,00 20,00%

1.  
Административни разходи 
(управление на МИГ) – до 60 % 
от разходите по М431 

  132888 84113 252339 469340,00 12,00%

2.   

Придобиване на умения и 
постигане на обществена 
активност на територията – 
минимум 40%  от разходите по 
М431 

  135800 44295 132885 312980,00 8,00%

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯТА:  0,00 1314688,00 1368408,00 1228504,00 3911600,00 100%
 


