
Рибарска област „Високи Западни Родопи” 
(общини Батак - Девин - Доспат)

Актуална информация по реализиране на местна стратегия за развитие с подкрепата на 
Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“

Бюлетинът се разработва и разпространява от МИРГ „Високи Западни Родопи“ 
с подкрепата на Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати близо 50 хил. лева безвъзмездна финансова помощ на Местна инициативна 
рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ за експертна помощ по Мярка 4.1 „Развитие на 
рибарските области“ от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР). 

Субсидията е за изграждане на капацитет при разработването на местната стратегия за развитие. Рибарската група получи по-
мощ и за дейности по организиране на информационни семинари, кампании, срещи за изпълнението и прилагането на Приори-
тетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от ОПРСР, както и за дейности по информиране на местното население 
за цялостния процес - от създаването на групата до разработването и прилагането на местната стратегия за развитие на МИРГ. 
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 49 784 лв. Мярка 4.1 се финансира от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) и 
държавния бюджет в съотношение 75:25. Помощта за текущи разходи покрива до 100% от одобрените и реално извършени раз-
ходи, но не надхвърля 10% от бюджета на местната стратегия за развитие.

На 22 и 23 март 2012 г. беше проведена втората работна среща в гр.Доспат 
между екипите за управление на Местна инициативна рибарска група 
„Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ (МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-

Доспат“), МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ и МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо 
поле“. В работната среща взеха участие освен изпълнителните екипи на рибар-
ските групи и г-жа Ирена Пенчева, заместник изпълнителен директор  на Изпъл-
нителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), както и представители на 
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), отдел „Рибар-
ство и аквакултури“ в качеството си на Междинно звено и Държавен фонд „Зе-
меделие“, отдел „Сертификация на разходите“ по Оперативна програма за раз-
витие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) в качеството си на сертифициращ орган. 

Целта на проведената среща бе да се продължи подобряване взаимодействи-
ето на всички звена, работещи в процеса по изпълнение на местните стратегии 
за развитие на МИРГ. Въпросите, които обсъдиха екипите на рибарските групи 
с представителите на Управляващия орган (УО),  ДФЗ-РА и ДФЗ отдел „Серти-
фикация на разходите“ 
по ОПРСР, бяха за оп-
ростяване на цялостна-
та процедура за оцен-
ка на проекти, както и 
предстоящите промени 
в текстовете от Наред-
ба 15. 

По време на дву-
дневната среща беше 
установено, че е нало-
жително провеждането 
на повече срещи меж-
ду рибарските групи, 
Управителния орган 
(УО) и отдел „Рибарство 
и аквакултури“ (РА)...     

•	 Колко	 проекта	 прие	
екипа	на	МИРГ	от	обя-
вената	Първа	покана,	
чийто	 срок	 приключи	
на	02.05.2012	г.?

•	 Оценка	на	първия	по-
стъпил	 проект	 съв-
местно	 с	 другите	
рибарски	групи	и	Уп-
равляващия	орган

•	 Участие	 на	 МИРГ	 в	
партньорство	по	про-
ект,	 финансиран	 по	
М-Тел	Еко	Грант	2012

•	 Извършване	 на	 про-
верки	 на	 място	 на	
внесените	 проектни	
предложения	 от	 еки-
па	на	МИРГ	

•	 Какво	 предстои	 до	
края	на	годината?

•	 Конкурс	 за	 уловена	
най-голяма	 балкан-
ска	пъстърва	в	Рибар-
ската	област

ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ

Още акценти в броя:

Местна инициативна рибарска група
„високи западни родопи: батак - девин - доспат“

продължава на стр. 2 

„Тук е Раят на света, не мога да си представя, че съществува по-красиво място.” 
Капелини Симоне – Италия, световен шампион по улов на пъстърва

МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:
БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ПОЛУЧИ ФИНАНСОВИ 
СРЕДСТВА ЗА ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ

3-месечен бюлетин, брой 4, юни 2012 г. 

Снимка от Втората работна среща между екипите на трите рибарски групи и 
представители на Управляващия орган, 22-23.03.2012г., гр.Доспат
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Рибарска област

„Високи Западни Родопи“
Информационен бюлетин за изпълнение на 

Местна стратегия за развитие 2011 - 2015

Разработва и разпространява екип на 
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“

ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ
  продължава от стр. 1

с цел решаване на възникнали проблеми по време на изпълнение на местните стратегии за развитие. 
По време на втората работна среща рибарските групи, заедно с представителите на ДФЗ „РА“, посетиха аквакултур-

ната ферма „Рея-Фиш“ – гр.Доспат, където собственикът на фермата представи производствения процес и напредъка 
по изпълнението си на проекта по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР).

На посещение в аквакултурната ферма „Рея-Фиш“ на яз. Доспат Представителите на МИРГ  с Валери Баронов – Управител на аквакултурната ферма 
„Рея-Фиш“ - гр. Доспат

ОЦЕНЯВЯНЕ НА ПЪРВИЯ ПОСТЪПИЛ ПРОЕКТ В 
РИБАРСКИТЕ ГРУПИ СЪВМЕСТНО С УПРАВИТЕЛНИЯ 
ОРГАН

На 10 април 2012 г. екипът на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ (МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-
Доспат“) участва в регистрирането и оценяването на първия постъпил проект в рибарските групи, което се из-
върши в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – гр.София, като внесеният първи проект 

беше от МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ и представлява инвестиционен проект, който предвижда закупуване на обо-
рудване за водолазен център. 

В оценяването на про-
ектното предложение взе-
ха участие още и членовете 
на МИРГ „Главиница-Тутра-
кан-Сливо поле“, г-жа Ирена 
Пенчева – заместник изпъл-
нителен директор на Изпъл-
нителна агенция по рибар-
ство и аквакултури (ИАРА), 
представители на Държа-
вен фонд „Земеделие“ отдел 
„Рибарство и аквакултури и 
представители на новите три 
одобрени местни инициатив-
ни рибарски групи.

По време на процедурна-
та проверка на постъпило-
то проектно предложение в 
МИРГ „Шабла-Каварна-Бал-
чик“ бяха изяснени важни 
въпроси, касаещи рибарски-
те групи относно цялостната 
процедура по прием на заяв-
ления за кандидатстване.

Презентация на първият постъпил проект в МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ и извършване на неговата оценка 
съвместно от екипите на рибарските групи и представителите на Управляващия орган



Брой 4
Юни 2012 г. Царството на пъстървата

С подкрепата на Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“
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Местна инициативна рибарска група „Високи За-
падни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ ще участва в 
партньорство с Професионална гимназия  „Васил 

Левски“ – град  Доспат по проект за опазване на биологич-
ното разнообразие по грантовата програма на Мобилтел, 
който ще се изпълнява от „Инициативна група „Витоша“.
Проектът е един от седемте екологични проекта финанси-
рани с общо 110 хил. лева по дарителската програма М-Тел 
ЕКО Грант и има за цел опазване на защитения вид Видра 
/Lutra Lutra/, чрез овладяване на конфликта между рибо-
въдните стопанства и видрата в района на общините До-
спат, Батак и Девин. По проекта е планирано и издаване 
на информационни материали, които ще имат за цел уста-
новяване степента на конфликта между рибовъдните сто-
панства и видрата на територията на Рибарската област.
Първите материали са във вид на анкета и са достъпни за 
сваляне от сайта на „Инициативна група „Витоша“: 
www.vitoshagroup.org

УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВИСОКИ 
ЗАПАДНИ РОДОПИ“  В  

ПАРТНЬОРСТВО ПО ПРОЕКТ 
ФИНАНСИРАН ПО М-ТЕЛ ЕКО 

ГРАНТ 2012

Като част от контролните процедури на Местна 
инициативна рибарска група „Високи Западни 
Родопи:Батак-Девин-Доспат“(МИРГ „ВЗР:Батак-Де-

вин-Доспат“) за прием, административна проверка и оцен-
ка на проектни предложения, през месец май бяха извърше-
ни проверки на място на постъпилите проекти от общините 
Батак и Доспат. 

Основната цел на извършените проверки от екипа на 
МИРГ беше да се осъществи наблюдение и контрол върху 
дейностите и разходите, за които се кандидатства за фи-
нансово подпомагане от страна на бенефициентите. След 
приключилите посещения на място от екипа, кандидатите 
внесли проектните си предложения по Местна стратегия за 
развитие ( МСР ) бяха запознати с резултатите от извърше-
ните проверки. 

ЕКИПЪТ НА МИРГ ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА НА МЯСТО НА ВНЕСЕНИТЕ 
ПРОЕКТИ ОТ ОБЯВЕНАТА ПЪРВА ПОКАНА

Проверка на място на постъпилият проект от община Доспат, който е в частен 
интерес и предвижда създаването на специфична рибна кухня

Проверка на място на красивия Фотински водопад, намиращ се близо до град Батак

На 02 май 2012г. приключи крайният срок от обя-
вената първа покана за приемане на заявления 
за кандидатстване по Местна стратегия за разви-

тие (МСР) на Рибарската област(РО). В офиса на МИРГ в 
град Девин постъпиха пет проектни предложения за из-
вършване на процедурна проверка за финансиране от 
Местна стратегия за развитие на МИРГ „Високи Западни 
Родопи:Батак-Девин-Доспат“. 

Две от проектните предложения са по мярка 2.1. „Пре-
структуриране и пренасочване на икономически дейнос-
ти, по-специално чрез насърчаване на еко-туризма, при 
условие че тези дейности не водят към повишаване на ри-
боловното усилие“, като едното проектно предложение е в 
частен интерес и предвижда повишаване атрактивността 
на територията на Рибарската област като екотуристиче-
ска дестинация, чрез създаване на специфична туристи-
ческа инфраструктура, продукти и услуги. Другото про-
ектно предложение е от публичния сектор и предвижда 

МИРГ  „ВИСОКИ ЗАПАДНИ 
РОДОПИ“ ПРИЕ ПЪРВИТЕ ПЕТ 
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ КЪМ МЕСТНА 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

продължава на стр. 4 
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Рибарска област

„Високи Западни Родопи“
Информационен бюлетин за изпълнение на 

Местна стратегия за развитие 2011 - 2015

Разработва и разпространява екип на 
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“

Периодичност на издаване:  3 месеца

Подготовка на текстове:   Екип на МИРГ

Методическа    Експертен екип на ФОРА-  
и експертна помощ:  Фондация за общностно   
     развитие

Предпечат и печат:   АртГраф ЕООД
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Информационен бюлетин за изпълнение на 
Местна стратегия за развитие на рибарска област 
„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат” 
2011 - 2015

Контакти на екипа на МИРГ

Неби Кехая, управител 
 тел.: 089 44 38 121
 офис: гр.Доспат , ул.„Орфей” 12

Георги Керелов, координатор
 тел.: 089 22 11 281
 офис: гр.Батак , пл.„Освобождение”5

Йорданка Мирчева, технически сътрудник
 тел.: 089 22 11 280
 офис: гр.Девин, ул. „Руен” 2 

МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат‟ 
обявява конкурс на тема: 

„Уловена най-голяма пъстърва‟
МИРГ „ВЗР: Батак - Девин - Доспат“ организира конкурс на снимки и видео с уловена най-голяма 

балканска  пъстърва. 
Споделете с екипа вашите емоции, хванати трофеи и незабравими епизоди от водоемите на тери-

торията.
Изпращайте снимките с подходящ кратък текст, който да включва информация на каква стръв е 

уловена пъстървата, с каква въдица, тегло, дължина, мястото, където е уловена, и имената на рибо-
ловеца. 

Името на победителя в конкурса заедно със снимката и наградата ще бъдат обявени през месец септември 
2012 г., когато ще излезе поредния брой на бюлетина.

Условия за участие:
• Снимки и видео можете да изпращате на e-mail: office@flag-rhodope.bg
• Краен срок месец август 2012 г.
• Снимките да са в jpg формат
• Да бъдат от водоемите на Рибарската област – Батак, Девин и Доспат
• Във вашия e-mail до нас задължително впишете трите си имена, е-mail за кореспонденция, възраст и къде 

живеете

МИРГ  „ВИСОКИ ЗАПАДНИ 
РОДОПИ“ ПРИЕ ПЪРВИТЕ ПЕТ 
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ 
  продължава от стр. 3

повишена разпознаваемост на Рибарската област, включ-
ваща общините Батак, Девин и Доспат, чрез организиране 
на фестивални събития за популяризиране възможностите 
на рибния и туристически пазар. Другите две проектни 
предложения са по мярка 2.2. „Подкрепа за инфраструк-
тура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и 
туризма, в полза на малки рибарски общности“, като по 
тази мярка единият внесен проект е от гражданския сек-
тор, чиято цел е развитие на конкурентноспособността на 
Рибарската област, чрез осъществяване на маркетингова 
и комуникационна кампания за промоция на продукти от 
региона, а другият е в публичен интерес и предвижда из-
граждане на дребномащабна инфраструктура за достиг до 
водата и подобряване на условията за развитие на екоту-
ризма. Петият постъпил проект е по мярка „З“  „Придоби-
ване на умения и улесняване изпълнението на стратегия-
та“, чийто бенефициент е МИРГ „Високи Западни Родопи“, 
като целта на проекта е повишаването на административ-
ния и организационен капацитет за управлението и из-
пълнението на стратегията , насочена към устойчивото те-
риториално развитие на Рибарската област.

 Проектните предложения бяха оценени от външни екс-
перти и от екипа на МИРГ. С одобрените за финансиране 
проекти ще бъдат сключени договори за изпълнение, кои-
то ще бъдат качени на интернет страницата на МИРГ.

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 
ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА 

•	 През	месец	юни	ще	се	проведе	заседание	
на	Управителния	съвет	на	МИРГ	за	оцен-
ка	на	постъпилите	проекти	от	обявена-
та	първа	покана	

•	 През	месец	юли	ще	 бъде	 отворена	 вто-
рата	покана	 за	набиране	на	проектни	
предложения	 по	 Местна	 стратегия	 за	
развитие	на	МИРГ	„ВЗР:Батак-Девин-До-
спат“

•	 През	следващите	месеци	ще	продължат	
информационните	 и	 консултативни	
срещи	на	територията	на	Рибарската	
област	с	цел	информиране	и	подпомага-
не	на	заинтересованите	страни,	както	
и	консултиране	на	техните	идеи

•	 През	месец	септември	ще	бъде	публику-
вано	името	на	победителя	от	конкурса	
за	„Уловена	най-голяма	пъстърва“,	заед-
но	със	снимката	и	наградата


