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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 

 
 

Община Борино в качеството си на бенефицинет  по 
МЯРКА  313 ”Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР 
2007-2013  започна изпълнението на проект със заглавие: 
 

„Достъп до местни и исторически забележителности и 
атракции в Община Борино, чрез тематични колоездачни, 
опознавателни и пешеходни маршрути”, финансиран по 
Стратегията за местно  развитие на Местна инициативна група  Високи 
Западни Родопи. 

Общият бюджет на безвъзмездната помощ възлиза на 246 
541,18 лв, без ДДС. 

Една от под дейностите на проекта е изграждане на Релефна 
карта на Територия Високи Западни Родопи- включваща общините 
Борино и Доспат. 

Картата ще представлява своеобразна туристическа атракция 
на открито и се изпълнява общински имот, находящ се в общинският 
център, като на нея ще бъдат изобразени  освен населените места от 
Територията и характерни забележителности, изградени туристически 
и Вело пътеки, ще бъдат нанесени наименования на популярни 
местности и природни забележителности,  исторически места. Целта 
е по атрактивен начин да бъдат информирани и упътени туристите, 
посещаващи територията.  

Също така в зоната на общинският имот ще се изпълни и стоянка 
с велонавес и три броя фитнес уреда на открито, за удобство на 
велотуристите  
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Туристически информационен център в с.Буйново с Родопски долап 

 
По проекта предвидени изпълнение и на други атракции, както  

и изграждането на два Туристически информационни центрове- /ТИЦ / 
и в селата  Ягодина и Буйново, каквито до момента нямаше. 
 

 
ТИЦ Ягодина 
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Крайният срок за цялостното  завършване на  дейностите по 
проекта  е 15.08.2015 г. 
 
От Екипа на МИГ ВЗР 
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