
     
 „        Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи ”,  

  Договор № РД 50-91/13.06.2012г., 
  4831 гр.Доспат, ул. „Орфей“ № 12, 

  E-mail: mig_vzr@borino-dospat.com, web: www.borino-dospat.com  

 
 
 

 
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  

„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ 

 

СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПЪРВА ПОКАНА 
( 08.10.2012г. – 11.12.2012г. ) 

МЯРКА КАНДИДАТ  ИМЕ НА ПРОЕКТА 

123 „Добавяне на стойност към земеделски 
и горски продукти” 

ЕТ „ Салих Талипов – МексиМес”  

гр. Доспат 

 

„Преустройство на партерен етаж в 
транжорна и закупуване на необходимото 

технологично оборудване за функциониране 
на месопреработвателен цех” 

312- „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятие” 

ЕТ „ Джемиле Вели” с. Борино 

 
„Студио за професионално фото и видео 

услуги” 

312- „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятие” 

„ Зоница” ЕООД      с. Ягодина 

 
„Реконструкция и преустройство на 

фамилна къща в семеен хотел”Терзиеви” 

 

http://www.borino-dospat.com/
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312- „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятие” 

ЕТ „Медикус-70 д-р Митко Караилиев- 
АПМП- ИП”  с.Борино 

 

„За по добро и достъпно медицинско 
обслужване, чрез увеличаване обема на 

медицинските услуги” 

312-„Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятие” 

„ Кастракли” ЕООД  с.Борино 

 
„Изграждане на къща за селски туризъм в 

местност Подмолата с. Чала” 

312-„Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятие” 

ЕТ „ Сергей Джебиров- Медиана -3”  
с.Борино 

 
„Закупуване на автобус” 

313-„Насърчаване на туристическите 
дейности” Община Борино 

„Достъп до местни природни и исторически 
забележителности и атракции в Община 

Борино, чрез тематични колоездачи, 
опознавателни и пешеходни маршрути” 

322-„Обновяване и развитие на населените 
места” Община Борино „Изграждане на площадно- парково 

пространство в с. Борино” 

323Б-„Опазване и възстановяване на 
културното наследство” Читалище „Иван Вазов - 1926” гр. Доспат „Фестивал на Високите Западни Родопи – 

Борино- Доспат” 

331-„Обучение и информация за 
икономическите субекти, които работят в 
областите обхванати от ОС 3” 

Фондация за социални инвестиции и 
ресурси  гр.София 

„Предпоставки и перспективи за развитие 
на селски туризъм в с. Борино” 

http://www.borino-dospat.com/


     
 „        Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи ”,  

  Договор № РД 50-91/13.06.2012г., 
  4831 гр.Доспат, ул. „Орфей“ № 12, 

  E-mail: mig_vzr@borino-dospat.com, web: www.borino-dospat.com  

331-„Обучение и информация за 
икономическите субекти, които работят в 
областите обхванати от ОС 3” 

Професионална гимназия „Васил Левски” 
гр. Доспат 

„Обучение на специалисти по приготвяне на 
здравословна храна от местни продукти на 

територията на Високи Западни Родопи 
Борино- Доспат” 

331- „Обучение и информация за 
икономическите субекти, които работят в 
областите обхванати от ОС 3” 

Институт за трудови и социални 
изследвания – ИТСИ  гр.София 

„Предприемачески умения за 
диверсификация и бизнес управление на 
земеделските стопанства и развитие на 

иновации” 

 

ИЕ на МИГ ВЗР 
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