
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“

В края на изминалата 2012 г. по Трета покана към Местна стратегия за развитие (МСР) на Местна инициативна рибарска 
група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ (МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“), която приключи на 27 ноември, 
бяха внесени единайсет проектни предложения на обща стойност 2 млн. и 150 хил. лева по четирите мерки от МСР, с което 

входираните проектни предложения в МИРГ „Високи Западни Родопи“ за 2012 г. са вече двайсет и две на стойност 2 889 273,80 
или 41% от общия бюджет.
 Одобрените проектни предложения за 2012 г. от МИРГ „Високи Западни Родопи“ са пет, като две от тях вече са в процес на 
изпълнение. Повече подробности за одобрените проекти и бенефициентите ще прочетете в настоящия брой на бюлетина.

В  периода  02 - 07 декември 2012 г.  представители на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“, 
включващи членове на Управителния съвет (УС), Общото събрание (ОС), изпълнителния екип и един представи-
тел на Управляващия орган (УО), посетиха местни инициативни рибарски групи в Полша. Целта на посещени-

ето беше запознаване с опита на МИРГ в Полша относно прилагане на местни стратегии за развитие и реализиране 
на конкретни проекти. Повече подробности и снимки от учебното пътуване може да разгледате в сайта на МИРГ на 
следния адрес: www.flag-rhodope.bg

Одобрени проекти от 
МИРГ „Високи Запад-
ни Родопи“ 

през 2012 г.:

• ЕТ „Красимир Кра-
сенов - Тихия кът 
91“

• Община Батак

• МИРГ „Високи За-
падни Родопи“

• СНЦ „Форум за ре-
гионални стратегии 
„Балкани“

В броя ще прочетете:

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

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

КАКВО СЕ СЛУЧИ В КРАЯ НА 
МИНАЛАТА ГОДИНА?

3-месечен бюлетин, брой 6, януари 2013 г. 

Посещение в Полша за обмяна на опит, 2-7 декември 2012 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИРГ ВИСОКИ ЗАПАДНИ 
РОДОПИ ПОСЕТИХА РЕПУБЛИКА ПОЛША
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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“

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ОТ

Мястото, където ще бъде изграден Рибния ресторант в град Доспат

ПРОЕКТ: 
„Създаване на специфична туристическа  ин-
фраструктура  „Рибен ресторант“ и свързани 
екотуристически услуги на територията на об-
щина Доспат/Рибарска област „Високи Запад-
ни Родопи“

ЦЕЛ: 
Насърчаване развитието на туризма и пови-
шаване потреблението на рибни продукти на 
територията на община Доспат/Рибарска об-
ласт „Високи Западни Родопи“ 

ДЕЙНОСТИ: 
• Подготвителни дейности: разработване на 

документация, подготовка и съгласуване на 
проекти, идентифициране на доставчици и 
подизпълнители;

• Инвестиционни дейности: изпълнение на 
строително-ремонтни работи, доставка и 
монтаж на необходимото технологично обо-
рудване/обзавеждане за ресторанта;

• Изграждане на междусекторно партньорство: установяване на работни контакти с партньори и заинтересова-
ни страни (публични, частни, нестопански организации, други проекти), провеждане на срещи, интегриране на 
разработените нови услуги в екотурстически пакети и продукти на ниво РО ВЗР;

• Публичност и маркетинг: организиране на хепънинг по случай откриване на ресторанта, демонстриране на 
предлаганите нови продукти и услуги (варианти на рибно меню), работа с туроператори, изработка и разпро-
страняване на информационни материали (табла, плакати, брошури), изготвяне на интернет страница.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Област Смолян, Община Доспат, град Доспат, язовир Доспат
МЯРКА ОТ МСР: 2.1 „Преструктуриране и пренасочване на ико номически дейности, по-специално чрез насърчава-
не на еко-туризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие“
СТАТУС: Изпълнява се 
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:  74 040,67 лева
КОНТАКТИ: Красимир Красенов, град Доспат, ул. „Кирил Маджаров“ № 5, тел. 03045/ 20-01

 ЕТ „КРАСИМИР КРАСЕНОВ – ТИХИЯ КЪТ 91“  

    ОБЩИНА БАТАК    
ПРОЕКТ: 

„Популяризиране на туристическата дестинация МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ и подпома-
гане устойчивото развитие на рибарските области“

ЦЕЛ: 
Повишена разпознаваемост на Рибарската област при изграждане на общия имидж на туристическата дестинация, 
включваща Общините Доспат, Девин и Батак чрез организиране на фестивални събития в РО за популяризиране 
възможностите на рибния и туристически пазар

ДЕЙНОСТИ: 
• Организация и управление на проектното предложение;
• Осигуряване на информация и публичност;
• Изграждане на екологосъобразни преместваеми съоръжения;
• Проучвания и събирателска дейност за идентифициране и предлагане на специфична рибна кухня;
• Участие на  идентифицираните представители предлагащи специфична рибна кухня във фестивално събитие с 

продукция за дегустация; 
• Организация и провеждане на фестивално събитие на територията на к.к „Язовир Батак”- Фолклорните песни в 

Рибарската област;
• Рекламни дейности.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: 
Област Пазарджик, Община Батак, град Батак, Курортен комплекс язовир Батак

МЯРКА ОТ МСР:  2.1 „Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване 
на еко-туризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие“
СТАТУС: Изпълнява се 



Брой 6
Януари 2013 г. Царството на пъстървата

С подкрепата на Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“
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МИРГ “Високи Западни Родопи”
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 65 156,00 лева
КОНТАКТИ: Петър Паунов, град Батак, пл. „Освобождение“ № 5, тел. 03553/ 22-60

ПРОЕКТ: 
„Чудните Фотински водопади – приказна разходка в дълби-
ните на Родопите“

ЦЕЛ: 
Подобряване на условията и създаване на възможности за 
развитие на еко туризъм, което ще доведе до нови идеи за 
реализация, опазване на околната среда и опознаване на 
балканската пъстърва

ДЕЙНОСТИ: 
• Изграждане на дребномащабна инфраструктура за достиг 

до водата – обезопасяване на трудно достъпни райони с 
дървени парапети и дървени стълби;

• Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – 
дървени пейки  край водоемите, регулирани места за пик-
ник, дървени маси, дървени навеси и места за изхвърляне 
на отпадъци; 

• Подобряване на пътя до Фотинските водопади – премах-
ване на големи камъни, изравняване на пътя, оформяне и 
ремонт на пътеки; 

• Почистване на коритото на река Фотинска от отпадъци – 
от с. Фотиново до Фотинските водопади; 

• Изграждане на информационна инфраструктура – инфо 
точки, указателни табели и маршрути;

• Публикация в местно издание и интернет страницата на 
Общината – за популяризиране на дейностите и целите на 
проекта.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: 
Територията на Рибарската област „Високи Западни Родо-
пи“ , област Пазарджик, община Батак, с.Фотиново, река 
Фотинска

МЯРКА ОТ МСР: 2.2 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани 
с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“
СТАТУС: Предстои сключване на договор
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:  32 429,74 лева
КОНТАКТИ: Алтънай Исов, с. Фотиново, община Батак, обл. Пазарджик, тел. 089 93 74 263

    ОБЩИНА БАТАК    

Дегустация на рибни специалитети по време на Първото фестивално събитие на 
територията на к.к „Язовир Батак“ 

Първо фестивално събитие в град Батак, 13-14 октомври 2012 г.

Фотинския водопад, намиращ се до с.Фотиново, община Батак
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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

â
è
ñ
î
êè

 çà
ïàäíè ðî

ä
î
ï
è

öàðñòâîòî íà ïúñòúðâàòà

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 

Продължение към ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ: 
„Придобиване на умения и улесняване изпълнението на Местна стратегия за развитие на МИРГ „Високи Западни 
Родопи“

ЦЕЛ: 
Повишаване на административния и организационен капацитет за управлението и изпълнението на местната 
стратегия за развитие, насочена към устойчиво териториално развитие на рибарската област.

ДЕЙНОСТИ: 
• Развитие на административна ефективност – Разработване и въвеждане на правила и процедури за финанси-

ране в рамките на МСР, които ще бъдат прилагани от МИРГ;
• Реализиране на мониторинг и оценка на МСР – Разработване и прилагане на система за мониторинг и оценяване 

на изпълнението на МСР;
• Развитие на компетентност на членовете и оперативния екип на МИРГ за ефективно управление на МИРГ и МСР 

и информиране на заинтересованите страни за МСР;
• Развитие на проектна ефективност;
• Развитие на ефективно взаимодействие за устойчиво развитие на рибарската област между заинтересовани 

страни и с партньори на национално и международно ниво за обмен на опит и създаване на съвместни проекти.
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Територията на Рибарската област
МЯРКА ОТ МСР: „з“„Придобиване на умения и улесняване подготовката и изпълнението на местната стратегия за 
развитие“
СТАТУС: Предстои сключване на договор
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 140 000,00 лева
КОНТАКТИ: Неби Кехая, град Доспат, ул. „Орфей“ №12, община Доспат, област Смолян, тел.089 44 38 121

    МИРГ “ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ”    

ПРОЕКТ: 
„Проучване и развитие на туристическия, рибен пазар и разработка на информационна система на територията 
на МИРГ „Високи Западни Родопи“

ЦЕЛ: 
Развитие на конкурентноспособността на Рибарската област, включваща Общините Доспат, Девин и Батак чрез 
осъществяване на маркетингова и комуникационна кампания за промоция на продуктите от региона

ДЕЙНОСТИ: 
• Организация и управление на проекта;
• Маркетингови и промоционални дейности за повишаване на производството и употребата на риба и рибни про-

дукти. Развитие на регионален Бранд на Рибарската област;
• Проучвания и разработки за развитие на Риболовен и Рибарски туризъм;
• Проектиране, изработка и внедряване на информационна система за Рибарската област.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Територията на Рибарската област
МЯРКА ОТ МСР: 2.2 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в 
полза на малки рибарски общности“
СТАТУС: Предстои сключване на договор
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 56 040,00 лева

   СНЦ „ФОРУМ ЗА РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ „БАЛКАНИ“    


