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ИНФОРМАЦИЯ
С проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за
развитие на селските райони, Община Борино в качеството си на Бенефициент и в
изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ с ДФ „Земеделие” – под № 21/
313/00191/ 22.11.2012г., преустройва бившата административна сграда на община Борино
/Старото кметсво/ в атрактивен Изложбено-занаятчийски център.

СiСгра
дата, която в момента се превръща в Изложбено-занаятчийски център е първата масивна
административна сграда в с.Борино, строена и надстроявана през периода 1926-1938г., в
която първоначално се помещавала кметство Борино и пощенската служба. До 1999 г., е
служила като Административна сграда на община Борино.
В момента по проект съз заглавие „Борино - от траките до днес”, се предвижда на
второ ниво на сградата да се обособят 5 етнографско-битови къта, колкото са населените
места на общината: Борино, Буйново, Ягодина, Кожари и Чала, в които кътове ще се
представи характерният бит, занаятчийското майстроство, традици, обичаи, културае и
фолклор на съответното населено място. Ще се предостави възможност на доброволни
групи от всяко населено място да подредят и аранжират съответният етнографски кът.
На първо ниво се предвиждат: Офис за управление на Изложбеният център и модерна
Презентационна зала за 20 места, както и ще се обособи Музейна експозиция, проследяваща
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историческите пластове на Борино от ..траките до днес.Публичен терминал във фоайето
/КИОСК/ ще дава необходимата актуална информация на посетителите .

В
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реконструираният сутеренен етаж на бившето кметсво /която досега не се е ползвала
пълноценно/ сред традиционен родопски интериор, ще се създаде постоянна Експозиция /
Юрушки музеен кът /, представяща информация за посетителите на Центъра, за начина на
живот и поминък на юруците, населявали териториите на общината повече от 300 години..
В рамките на реализация на проекта, чиято строителна стойност възлиза на 108 000 лв
се предвижа и реконструкция на прилежащият двор, изграждане на пешеходни алеи,
обособявнае на декоративна дървена порта, рампа за инвалиди, скулпторна фигура в двора
на типичните за Родопите каракачански овце, масивни пейки и атрактивно парково и
фасадно художествено осветление.
Изпълнител на проекта е обединение от три строителни фирми ДЗЗД „Западни
Родопи”, с водещ представител на обединението фирма ФЕЙЗАЛ ООД, гр.Сърница.
По график, новата туристическа придобивка следва да отвори врати през август 2014
г.
В момента текат довършителни работи по интериора, предстои да се извършат
доставките на офис техника и оборудване.
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