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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 

 

Държавен фонд „Земеделие” одобри и последните  5 проекта на кандидати 

от Територия Високи Западни Родопи, които  бяха представили 

предложенията си в МИГ Високи Западни Родопи през периода на 

последният прием, организиран в края на месец септември  2014 г. 

Одобрените кандидати  по съответните мерки са : 

По Мярка  123   “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” 

 

1.„Асенчо и Сие Кукунджиев С-ИЕ” ЕООД 

Мярка  123   “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” 

 

проект: „Преустройство на картофохранилище в цех за пелети” 

 

2. „Биомилк Борино” ЕООД 

 

проект: „Повишаване на конкурентоспособността на земеделското 

стопанство, чрез създаване на модулна мандра в с. Борино” 

 

По мярка  313 – „Насърчаване на туристическите дейности” 

 

1.Община Борино 

 Проект: „Обособяване на колоездачна пътека между Природен център 

„Извора” и „Кемеров мост” 
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По Мярка  331    “ Обучение и информация за икономическите субекти, 

които работят в областите обхванати от ос 3” 

 

1.«Корект Консулт- Станислава Андреева» ЕООД, гр.Доспат 

 

Проект: „Предпоставки и перспективи за развитие на селски туризъм на 

територия „Високи Западни Родопи” 

2.«Родопа Турс» ЕООД 

Проект: „Изграждане капацитета на заинтересованите страни от територията 

на ВЗР Борино-Доспат” 

Крайният срок за изпълнение на проектите  от страна на 

бенефициентите е 15.09.2015, в случай че по проекта са предвидени 

строителни и монтажни работи , и до  30.07.2015 за всички останали .С тези 

последни одобрени проекти процентът на изпълнение на Стратегията  на 

Местна инициативна група Високи Западни Родопи е 93 % от 

договорираните 3 069 280 лв, съгласно тристранен договор РД 50-

91/13.06.2012 г. 

Към настоящият момент са изпълнени и изплатени на бенефициентите 

4 проекта от одобрените общо 33 проекта 

 

От  екипа на МИГ ВЗР 
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ИЗП. ДИРЕКТОР 

МИГ –ВЗР…………………. 

 /инж.БИЛГИН АСАНОВ / 


