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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  

„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ 

ПРИКЛЮЧИЛО ДОГОВОРИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО СМР на 

МИГ ВЗР програмен период 2007-2013 

/към 30 юни 2014г./ 

Одобрени проекти от ДФ „Земеделие” по мерки от Стратегия за местно развитие 

на МИГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ”, както следва: 

 

По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” 

- 2 проекта за изграждане на селскостопански сгради за съхранение на земеделска 

продукция и закупуване на земеделска техника в населени места:  с. Борино и с. 

Барутин 
-1  проект за създаване на овощна градина с  водоспестяваща поливна система и 

изграждане на складова база –с. Любча 

- 2 проекта за изграждане на мини мандри- с. Ягодина и с. Борино 

 

По мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” 

- 1 проект за изграждане на транжорна и закупуване на технологично оборудване за 

месопреработвателен цех- гр. Доспат 

- 1 проект за изграждане на работилница за преработка на диворастящи суровини- с. 

Ягодина 
 

По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” 

-2 проекта за изграждане на къщи за гости – с. Змейца и гр. Доспат 

 

По мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на мокропредприятия”  

- 1 проект за изграждане на къща за гости – гр. Доспат 

- 1 проект за оборудване на къща за гости- с. Борино 

- 1 проект довършителни СМР на къща за гости и закупуване на АТВ-с. Борино 

- 1 проект за създаване на студио за професионално фото и видео услуги-с. Борино 

- 1 проект за изграждане на дрогерия-с. Късак 

- 3 проекта за закупуване и оборудване на медицинска техника на три лекарски 

кабинета- два лекарски кабинета в с. Борино и   в Доспат 

- 1 проект за основен ремонт на къща за гости и закупуване на  оборудване –с. Ягодина   

 

По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” 

- 1 проект за изграждане на атракцион „Парк-музей на родопската чешма” –гр. Доспат 

- 1 проект за „Популяризиране на културно историческо наследство и природни 

забележителности на територията”-с. Барутин 

 



     

- 1 проект за „Създаване на еколого - образователен  туристически информационен 

център”-гр. Доспат 

- 1 проект за „Изграждане на туристически информационни  центрове и разширение на 

съществуваща туристическа инфраструктура”- с. Борино 

 

По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” 

- 1 проект за „Реконструкция и асфалтиране на улици”- гр. Доспат 

- 1 проект за „Реконструкция и ремонт на молитвен дом – джамия”-с. Борино 

 

По мярка 323 А „ Опазване и възстановяване на природно наследство” 

- 1 проект за „Опазване и възстановяване на земи с висока природна стойност” –

с.Борино 
 

По мярка 323 Б „ Опазване и подобряване на селското наследство” 

- 1 проект за създаване на „Културно - информационен център”- с. Барутин ,  

-1 проект за „Фестивал на Високите Западни Родопи” с четири събития по населени 

места Доспат, Борино, Ягодина и Любча 

 

По мярка 331 „Обучение и информация за икономическите субекти, които 

работят в  областите обхванати от ос 3”  

- 1 проект за „Обучение на специалисти по приготвяне на здравословна храна от местни 

продукти на територията на ВЗР Борино – Доспат”  -гр. Доспат 

 

  
 

От  екипа на МИГ Високи Западни Родопи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


