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Проект на стратегия за ВОМР и първоначално одобрен бюджет 

СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 
 

(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ) 
шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,15 

 
1. Описание на МИГ : 

(не повече от 1 страница) 
1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ: 

- списък на 
общините, 
обхванати от 
МИГ;  

Община Доспат и община Борино от област Смолян и община Сърница от 
област Пазарджик 

- списък на 
населените 
места, 
обхванати от 
МИГ;  

ЕКАТТЕ 
населено 
място 

брой 
жители ЕКАТТЕ населено място 

брой 
жители 

05462 с.Борино 2344 31259 с.Змеица 1362 
06879 с.Буйново 329 41006 с.Късак 771 
37592 с.Кожари 82 44642 с.Любча 803 
80159 с.Чала 153 78567 с.Црънча 591 
87223 с.Ягодина 454 80025 с.Чавдар 293 
02779 с.Барутин 1623 47559 с.Медени поляни  706 
06700 с.Бръщен 850 59224 с.Побит камък 643 
23025 гр.Доспат 2294 70648 гр.Сърница  3521 

 

- брой жители 
на териториите 
обхванати от 
МИГ; 

Населението на територията към 31.12.2014 г. е 16 819 жители, като 8587 
живеят в община Доспат, 3362 в община Борино и 4870 в община Сърница, 
разпределени в 16 населени места. 

1.2. Карта на територията: 

 



Съгласно  Чл. 50. (1), т.1 осигуряване на публичност по наредба № 16 от 30 юли 2015 г. 
за прилагане на подмярка 19.1 "помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "водено 

от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 - 2020 г. 

 

Йерархията на целите е представена на диаграмите по-долу. Представени са визията за 
развитие на територията, двете основни цели на стратегията и приоритетите на СВОМР.  

 
 

  

Визията и основните/главните цели на се декомпозират в приоритети и специфични цели. 
Приоритетът определя и насочва развитието в конкретна област на дейност. Специфичните 
цели към всеки от приоритетите дефинират резултатите в подобласти на съответния приоритет. 
Изпълнението на всяка специфична цел се постига чрез конкретни мерки/проекти/дейности. 
Във всеки приоритет са формулирани по две специфични цели. Тяхното постигане ще бъде 
осигурено, посредством интервенции от една отделна или набор от мерки.  

Приоритет 1. Развитие на устойчив туризъм 

Високи Западни Родопи - желано място за живот, туризъм и отдих, чрез устойчиво използване на 
природните и културно-историческите ресурси на територията  

П1.Развитие на устойчив 
туризъм 

 П2. Развитие на 
предприемачеството 

П3.Доизграждане на 
публичната 

инфраструктурата  

Цел 1.Конкурентоспособна 
икономика, базирана на 

местни ресурси, осигуряваща 
по високи доходи и заетост 

Цел 2. Подобряване на 
средата за обитаване и 

бизнес 
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Приоритет 2. Развитие на предприемачеството 
 

 
 
Приоритет 3.Доизграждане на публичната инфраструктура 

П1. Развитие на устойчив туризъм 

СЦ1. Разнообразяване на туристическите 
продукти и предлагане на основата на 
природните и културни дадености на 

територията 

М6.4.1, М7.5, М7.6 

СЦ2. Подобряване на условията за  
настаняване и хранене в населени места с 

туристически потенциал 

М6.4.1 

П2. Развитие на 
предприемачеството 

СЦ3. Модернизация и разширяване 
на производствения капацитет на 

микро предприятията на 
територията на МИГ 

М6.4.1 

СЦ4. Подобряване  реализацията и 
добавяне на стойност към 

земеделски и горски продукти 

М.4.2, М8.6 
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С реализацията на СВОМР на МИГ Високи Западни Родопи се цели финансирането на 
двадесет и едно проектни предложения, насочени към постигане на специфичните цели на 
СМР. Част от тях (три) ще бъдат за преработка на суровини, произвеждани на територията и 
също толкова насочени към разнообразяване на туристическото предлагане на територията. В 
процеса на реализация на проекти (публични и частни)ще бъде създадена временна заетост на 
около тридесет лица. Стратегията цели създаването и на тринадесет постоянни работни места. 
От подобрените услуги ще се възползват приблизително четиринадесет хиляди души живеещи 
на територията на МИГ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3. Доизграждане на 
публичната инфраструктурата  

СЦ5.Подобряване на облика на 
населените места с туристически 

потенциал 

М7.2, М7.6 

СЦ6. Разширение на 
туристическата инфраструктура 

за публично ползване 

М7.5 
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6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 
(не повече от 2 страници) 

Код 
на 

мярка
та 

Име на мярката 

Общо за периода на 
стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)   

4.2 Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански 
продукти 146 700 5.0% 

6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 1 173 000 40.0% 

7.2 
Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура 

1 154 000 39.3% 

7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа инфраструктура 195 600 6.7% 

7.6 
Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и природното 
наследство на селата 

117 500 4.0% 

8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на горски продукти 146 700 5.0% 

 ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 2 933 500 100% 
 

 

Въпроси и мнения по проекто-стратегията към екипа на МИГ 
''Високи Западни Родопи'' 
гр.Доспат 4831, ул.''Орфей'' 12 

www.borino-dospat.com  

mig_vzr@abv.bg 

тел.:0893406173; 0898807745 

 

http://www.borino-dospat.com/

