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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  

„Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” 

На официална церемония в Министерски съвет председателят на МИГ „Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” инж. 

Адалберт Ферев лично получи Споразумението за одобрение на Стратегията от министър-председателя Бойко Борисов 

 

На 02.11.2016г. се състоя официална церемония в Гранитната зала на Министерски съвет по връчване на Споразуменията за изпълнение 

на СВОМР, като лично премиера Бойко Борисов връчи договора на председателя на МИГ „Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” 

инж. Адалберт Ферев. На церемонията присъстваха още министърът на земеделието и храните Десислава Танева, зам. министъра на 

земеделието и храните Васил Грудев и директора на Държавен фонд „Земеделие” Румен Порожанов.   

Стратегията за водено от общностите местно развитие, съгласно Споразумение № РД 50-156/21.10.2016г. за прилагане на подмярка 19.2 

„ Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие„ на мярка 19 „ Водено от общностите местно 

развитие„ от ПРСР 2014-2020г. е одобрена с почти максималния брой точки, което я класира на трето място от общо 40 одобрени стратегии в 

цялата страна. Размера на безвъзмездна финансова помощ за проектни предложения към Стратегията за ВОМР е в размер на 2 933 500 лева.  

Общо шест подмерки от ПРСР 2014-2020г. попадат в обхвата на стратегията на Местната инициативна група, със следните бюджети: 

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти” -146 7000 лева. 

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 1 173 000 лева. 

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” – 

1 154 000 лева. 

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – 195 600 лева. 

Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата” 

– 117 500 лева. 

Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” – 146 700 

лева. 

Средствата по всички мерки възлизат общо на 2 933 500 лева, като съотношението на публични спрямо частните мерки е 50 на 50, това 

означава, че бизнеса от територията на трите общини ще разчита на 1 466 400 лева безвъзмездна финансова помощ през следващите няколко 

години. 

Предстои провеждането на информационни срещи по населени места в общините Борино, Доспат и Сърница за консултиране на 

потенциални бенефициенти,  като подробно ще бъде разяснен начина на кандидатстване, допустими дейности и разходи по съответните мерки.  
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