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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, като бенефициент  по мярка 323 А ”Опазване и 

възстановяване на природното наследство”, от Стратегията за местно 

развитие на МИГ ВЗР, приключва изпълнението на дейностите по проект 

„Възстановяване и опазване потенциала на земи с висока природна 

стойност- възможност за устойчиво развитие на територията на Високи 

Западни Родопи” 

Стойността  на проекта е  49 800,43 лв, която е изцяло безвъзмедна.. 
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          Целта на проекта е съхраняване на природното наследство в Община 

Борино чрез възстановяване и опазване на земи с висока природна стойност. 

Земите с висока природна стойност са над 10 000 дка в община Борино 

 

Сред одобрените дейности по проекта са възстановяване на 

естествените синори  в рамките на имот 162.3- представляващ пасище с 

висока природна стойност.  Възстановяването се извършва, като се изграждат 

сухи еднолицеви каменни зидове с височина до 1 м.. По този начин се 

ликвидират  и последствията върху пасището от функциониращата през 60-

те каменна кариера на вр.Турлата /Краща /. 

 

На  ерозираните участъци с изграждат противоерозийни плетове, 

спиращи скоростта на повърхностните  води и стабилизиращи тези 

участъци. 

Подменени са износените корита с нови дървени. 

 
 

В резултат на дейностите по проекта се възстановява в тази зона 

естественият, селски пасторален пейзаж, подобряват се тревостоя, 

спират/забавят се процесите на ерозия и се създават по-добри условията за 

паша на добитъка. Всички тези процеси влияят благоприятно на земите с 

висока природна стойност. 
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Отделно има иновативни дейности за популяризиране на тези земи, 

чрез  провеждане на художествено –рисувателни пленери с деца  и ученици 

и множество информационни табла -във всичките населени места от 

общината. 

 
Художествено - рисувателен пленер с деца, м.Краща, с.Борино 

 

Проектът може да се определи като пилотен  и иновативен и може 

успешно да се мултиплицира на територията на Високите Западни Родопи, 

която е богата  на земи с висока природна стойност, както и са налице 

рискове и заплахи за подобни земи 

 
Информационна табела 

     ЕКИП НА МИГ ВЗР 


