
 
      ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО”   

ОС №4 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ” 
 

МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК – ДЕВИН – ДОСПАТ” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, 

съфинансирана от Европейския Съюз, чрез Европейски фонд за рибарство 

“Инвестиране в устойчиво рибарство“. 

 
 
ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СУПЕРМАРКЕТ С ДОБАВЯНЕ НА ТОПЛА ТОЧКА“ 

 
БЕНЕФИЦИЕНТ: „КООПЕРАЦИЯ ОРФЕЙ – 2011“ 

 

Обща стойност на проекта: 101 749,97 лева 

Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 61 076,, 98  лева 

 

 

 

Мярка от МСР: 1.2 „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура " 

 

Период на изпълнение: 26.08.2013 г. - 26.03.2014 г. 

 

Постигнати резултати:   

● Реконструиран, оборудван и функциониращ 

Супермаркет – без аналог на територията на община 

Батак, 

    предлагащ специализирани рибна продукция и 

специалитети с фокус върху пъстървата, 

произведена в  

    РО „ВЗР“; 

● Увеличено потребление на риба и рибни продукти 

в община Батак и в РО „ВЗР“; 

● Създадени 5 броя нови работни места и 

подобрено качество на живот за местните жители; 

● Изградени партньорства с фирмите  

производители и преработватели на пъстърва в РО; 

 

Кратко описание на дейностите на бенефициента и района в който работи: Кооперация „Орфей-2011“ е 

регистрирана в Агенция по вписвания през 

2010 година. Основната търговска дейност 

извършвана от кооперацията към момента е 

експлоатацията на търговски обект 

Супермаркет „Орфей“. Супермаркетът е с 

административен адрес: град Батак, 

пл.“Освобождение“ № 13, и работи от 

22/12/2010 година.  

В супермаркет „Орфей“ работят 9 души наети 

на постоянни трудови договори и 2 души 

назначени на сезонни – срочни трудови 

договори. Част от наетите служители са били 

регистрирано в бюрото по труда или са били 

трайно безработни преди да бъдат наети от 

кооперацията. По отношение на ценовата ни 

политика предлагаме постоянни отстъпки за 

пенсионери, безработни и работещи, както и за лоялни клиенти. Супермаркет „Орфей“ има удостоверения 

за регистрация на обект за търговия с храни – от 20/01/2011 година и от 25/05/2011 година, издадени от 

Агенция по безопасност на храните. Тези удостоверения ни дават право да търгуваме с, риба и рибни 

продукти, месо и месни продукти, без ограничения в размера и количеството на предлаганите разфасовки. 

Това ни позволява да доставяме и търгуваме с риба и рибни продукти, прясно месо в разфасовки на едро, 

което на свой ред генерира спестявания които предаваме директно на клиента.  
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Кооперация „Орфей-2011“ сключи първия в България договор с Метро и Сурермаркет „Орфей“ вече е 

първият в страната магазин от пилотната програма на Метро – „Моят магазин“. Предлагаме стоки с 

търговските марки – „Аро“ и „Файн Фууд“ – национално признати качествени стоки, отговарящи на най-

високи стандарти, и същевременно предлагани от нас на клиента на достъпни цени. Партньорството ни с 

верига с размера на Метро ни позволява да  доставяме  стоки и в разфасовки на едро идеални за столове, 

детски градини, болници и други подобни клиенти. Спестяванията от намалени пакетажни разходи и 

намаленията за количества постигнати по този начин се предават директно на клиента. 

 

 

Допълнителна информация:  Ръководител проект – Николай Герджиков, тел. 088 65 77 464 

 

Снимки: 

 

 

 

 


