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Рибарство, риболов и обучение
Рибарска група FLAG: „От Салака до Руя“
Езеро Буртниеку, Латвия 

Преглед на проекта
Иницииран от местна организация по рибо-
лов и туризъм, този проект има за цел да 
съживи района около езерото Буртниеку, 
който има голям, но неизползван потенциал 
за риболов, както и да повиши осведоме-
ността относно риболова, по-специално 
въдичарството, здравето и околната среда.

Сдружението „Училище по риболов и туризъм Буртниеку”управлява центъра по риболов и отдих „Векатес”, 
който предлага екипировка под наем, настаняване и атракции за туристите. В сътрудничество с няколко 
местни организации по туризъм и екология, сдружението организира мероприятия, свързани с риболова, 
с цел обучение на младите хора и популяризиране на района. Проектът, подпомогнат по Ос 4, включва 
обучение на деца и младежи по риболов и защита на околната среда, включително теоретични и практи-
чески занимания, както и образователни игри. Чрез закупуването на екипировка и създаването на дреб-
номащабна инфраструктура за отдих, той дава възможност на училището по риболов и туризъм да дивер-
сифицира своите услуги и да увеличи броя на посетителите. Проектът също така генерира търсене на 
храна, квартири за настаняване, туризъм и екипировка за риболов в района. 
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Основни поуки
 > Съответствие с темите на мрежата FARNET: Диверсификация на рибарските райони, туризъм, обу-

чение, засилване на сътрудничеството на местно равнище

 > Резултати: След реализирането на проекта туристическият сезон беше много успешен за сдружени-
ето, като броят на посетителите нарасна от приблизително 200 до 3 500 годишно, което беше значи-
телно повече от очакваното. В резултат на това беше разкрито едно работно място на пълен работен 
ден и едно работно място на непълен работен ден. Обучението, осигурено за децата, се оказа инте-
ресно също и за много родители. Предвид повишения интерес сдружението планира да разшири дей-
ностите си и възнамерява да кандидатства за финансиране по линия на ЕФР за организиране на летни 
лагери по риболов.

 > Приложимост на друго място: Проектът е с ниски разходи и може да се приложи и в други региони с 
обществени водни източници, при условие че в района има на лице риба и местни ентусиасти. Той 
също така демонстрира важността на доброто сътрудничество между различни местни НПО. 
Включването на шампиони по риболов и известни лица от телевизионния екран, както и силният 
акцент върху младите хора, са подчертани като ключови елементи за успеха.

 > Заключителен коментар: Реализирането на проекта помогна за съживяването на една територия, 
която не беше икономически активна, чрез привличане на туристи, почиващи, както и чрез осигурява-
нето на висококачествено обучение за млади хора.  

Общ размер на разходите и финансиране от ЕФР
Общ размер на разходите по проекта: 16 800 евро

 > Ос 4 на ЕФР: 11 400 евро
 > Национално съфинансиране: 3 800 евро
 > Частно съфинансиране: 1 600 евро

Информация за проекта
Заглавие: Разработване на услуги за рибарство и туризъм
Продължителност: 2011 г.
Дата на конкретния пример: януари 2012 г.

Вносител на проекта
Училище по риболов и туризъм Буртниеку
Координатор: Инга Микевица
mpojars@inbox.lv  
Телефон: +37129456900
www.burtniekulaivas.lv

Информация за рибарската група FLAG
„От Салака до Руя“, Латвия
mpojars@inbox.lv
+371 29456900
www.nosalacaslidzrujai.lv
Справочник за рибарската група FLAG

Редактор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, Генерален директор.

Отказ от отговорност: въпреки че Генерална дирекция „Морско дело и Рибарство“ носи отговорност за цялостното изготвяне на този документ, тя не носи  
отговорност за съдържанието и не гарантира точността на информацията.
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