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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 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

На 26-27  юли, 2014г., представители на екипа на МИГ Високи Западни Родопи 

и бенефициенти от Територията,  посетиха Източните Родопи в рамките на първото за 

годината двудневно обучение на тема „Добри практики в биологичното земеделие и 

устойчивото земеползване„ 

Участниците се срещнаха със земеделски производители  и фермери, 

реализирали най-мащабните проекти в областта на биологичното земеделие   и 

устойчивото земеползване у нас с помощта на външно финансиране. 

През първият ден се посетиха  ферма за производство на биологична мед при 

планински условия –с.Румелия, общ.Маджарово, както  и биологична животновъдна 

ферма в с.Тополово. 

Особен  и неочакван интерес представляваше посещението  на Цех за 

производство на сусам и тахан в с.Бориславци, изцяло на натурална основа. 

Също така  през  вторият ден, бе посетена  биологична ферма за производство на 

лимец, съпътстван от местно събитие  Фестивал на хляба в с.Рабово, община 

Стамболово. 

Установиха се полезни контакти с бенефициенти от Територията с активни 

фермери,развиващи боземеделие  от Източните Родопи, които ще бъдат полезни за 

нашите земеделски производители, имащи интерес да развиват биологичното 

земеделие на Територията-едно дейност  с голям потенциал, за по-добрата визия и 

устойчивото развитие на нашата територия /общините Борино и Доспат/ 
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            Посещение на ферма за производство на био мед, с.Румелия 
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         Посещение в Сусамова таханджийница, с.Бориславци 

 
           Биологична животновъдна ферма, с.Тополово 
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Цех  за производство на лимец, с.Рабово /демонстрация/ 

 

 

От  екипа на МИГ ВЗР 


