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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 

ИНФОРМАЦИЯ 

ВТОРИ  ГОДИШЕН  ФОРУМ 

На  19.12.2014 от 15,00 часа в залата на хотел Тихият кът, гр.Доспат се проведе Втори годишен 

форум/за  2014г! / и общо трети поред на Сдружение МИГ ВЗР, на койтофорум  се направи преглед на 

цялостното изпълнение на Стратегията за местно развитие- от периода 13.12.2012 до 19.12.2014г. 

Чрез  презентация, изпълнителният директор на МИГ ВЗР, представи хронологично целият процес и 

работа на сдружението през този период, общо постъпилите проекти-по мярка 41 на ос 4 Лидер, 

одобрените такива, подписаните тристранни договори с МЗХ и ДФ Земеделие, изпълнените от 

бенефициентите до момента проекти. Изпълнителният директор инж.Билгин Асанов, че процентът на 

одобрените проекти от Комисията за избор на проекти-КИП  към 30.09.2014г.,  е 93%, процентът на  

договорираните /сключените договори/ към същият период е 86%  спрямо  финансовата рамка по 

тристранният договор, а именно 3 069 280 лв- размерът на субсидията за прилагане на  СМР, което 
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може да се приеме като обективен успех, при това първо прилагане на подхода ЛИДЕР както в 

България така и на нашата територия. 

Също  така се  направи обстоен преглед  на проведените обучения на екипа, на УС, обучение на 

местни бенефициенти, контактите на МИГ с останалите МИГ-ве, контакти и работни посещения с 

чуждестранни организации/МИГ/, в рамките на прилагане на мярка 431-1 от одобрената стратегия 

Интересът беше голям, присъстваха екипът на МИГ ВЗР, членове на УС заинтересовани лица-

Земеделски производители, бенефициенти, представители на ТИЦ Доспат, собственици и управители 

на хотели,места за настаняване. 

Специален гост на форума беше г-н Хасан Тахиров, от гр.Момчилград, специалист по 

алтернативно ползване на тютюна и по отглеждането на шафран /култивиран минзухар/, който обясни 

пред присъстващите за възможностите за отглеждане на подправката  шафран, като алтернатива на 

традиционното картофо и тютюнопроизводство. 

Форумът единодушно определи за представител на нашата  Територия Високи Западни Родопи  в 

Асоциацията по отглеждане на шафран, на г-н.Антим Ясенов-член на Управителният съвет на МИГ ВЗР. 

Асоциацията официално ще  защитава идеята пред МЗХ и за неговата пилотна реализация  при нашите 

условия. 
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Представители от община Борино на Вторият Годишен форум-19.12.2014 
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Г-н  Хасан Тахиров /седналият вдясно/ почетен гост на Форума 


