
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“

	 От	 16	 до	 18	 април	 2013	 г.	 представител	 на	 МИРГ	 „Високи	 Западни	
Родопи:Батак-Девин-Доспат“	взе	участие	в	тридневен	семинар	в	Брюксел.	
Целта	на	срещата	беше	да	се	подпомогне	работата	по	прилагане	на	подхо-
да	ЛИДЕР	и	да	се	обсъдят	предложенията	за	опростяване	приложението	му,	
както		през	текущия,	така	и	в	рамките	на	следващия	програмен	период.	На	
срещата	присъстваха	повече	от	450	представители	на	МИГ	(Местна	иници-
ативна	група	 )	и	МИРГ	(Местна	инициативна	рибарска	група)	от	всичките	
страни	членки	на	ЕС	(Европейски	съюз),	представители	на	ЕК	(Европейска	
комисия),	 ФАРНЕТ	 (Европейска	 мрежа	 на	 рибарските	 групи),	 Европейска	
селска	мрежа,	УО	(Управляващия	орган),	РА	(Разплащателна	агенция),	Пре-
паре	и	други	представители	на	страни,	които	изпълняват	предприсъедини-
телните	инструменти	на	ЕС.
	 Срещата	приключи	изключително	ползотворно.	Създадоха	се	множество	
нови	контакти	с	групи	от	цяла	Европа,	постъпиха	предложения	за	опростя-
ване	на	правилата	и	 уеднаквяването	им	 за	 следващия	програмен	период,	
обмениха	се	добри	практики	и	се	създадоха	възможности	за	съвместни	про-
екти	между	групите.

За периода на 

приема по Четвърта 

покана на МИРГ

от 15.01.2013 до 

15.03.2013 г. 

 постъпиха 

7 проектни 

предложения 

на обща стойност 

1 645 212,90 лева, 

от които 

1 381 848,82 лева 

са искана безвъзмездна

 финансова помощ. 

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 СЛУЧВА В МИРГ 
„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ“ ?

3-месечен бюлетин, брой 7, юни 2013 г. 

Годишна среща на МИГ и МИРГ от страните 
членки на ЕС под заглавието 

ЛИДЕР „ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТОВЕ ЗА БЪДЕЩЕ“

Годишна среща на МИГ и МИРГ, 16 - 18 април 2013 г., Брюксел

Приключи приемът на проектни предложения по 
Четвърта покана на МИРГ

	 На	 15.03.2012г.	 приключи	приема	 по	 четвъртата	 покана	 на	 заявления	 за	
кандидатстване	по	мерките	от	Стратегията	за	местно	развитие	на	Местна	ини-
циативна	рибарска	група	„Високи	Западни	Родопи:	Батак-Девин-Доспат“	(МИРГ	
„ВЗР:Батак-Девин-Доспат“).
	 За	периода	на	приема	от	15.01.2013	до	15.03.2013	г.	в	офиса	на	МИРГ	–	град	
Девин	постъпиха	седем	проектни	предложения	на	обща	стойност	1	645	212,90	
лева,	 от	 които	 1	 381	 848,82	 лева	 са	 искана	 безвъзмездна	 финансова	 помощ.	
Проектните	предложения	са	подадени	по мярка 1.2 „Създаване на добавена 
стойност към продуктите от риболов и аквакултура“, мярка 2.1 „Преструк-
туриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез 
насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към 
повишаване на риболовното усилие“, мярка 2.2 „Подкрепа за инфраструк-
тура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза 
на малки рибарски общности“  и мярка 3.2 „Защита на околната среда в 
рибарски райони, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване 
и развитие на крайбрежните селца с рибарски дейности и съхраняване и 
развиване на националното и архитектурно наследство“	от	Стратегията	за	
местно	развитие	на	МИРГ	„Високи	Западни	Родопи“	и	са	подадени	от	общините	
Девин	и	Доспат,	частни	лица	и	сдружения	с	нестопанска	цел.
	 В	момента	тече	процедурна	проверка,	която	се	извършва	от	Изпълнителна	
агенция	по	рибарство	и	аквакултури	(ИАРА).	Последният	етап	включва	одобрение	
или	отхвърляне	на	подадените	проектни	предложения	от	членовете	на	Общото	
събрание	на	МИРГ	„Високи	Западни	Родопи“.
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Рибарска област
„Високи Западни Родопи“ Царството на пъстървата

Информационен бюлетин за изпълнение на 
Местна стратегия за развитие 2011 - 2015

Разработва и разпространява екип на 
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“ С подкрепата на Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“
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Одобрени проекти от 
МИРГ “Високи Западни Родопи”

ПРОЕКТ: 
„Обзавеждане	на	Рибарска	хижа,	популяризиране	на	рибни	продукти

ЦЕЛ: 
Създаване	на	екотуристически	продукт,	чрез	оборудване	и	обзавеждане	
на	съществуваща	сграда	в	„Рибарска	хижа“

ДЕЙНОСТИ: 
•	 Оборудване	и	обзавеждане	на	„Рибарска	хижа“;
•	 Изработка	на	рекламни	материали.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: 
Област	Смолян,	Община	Девин,	с.	Триград

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	
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 58	306,90	лева
КОНТАКТИ: Пламен	Мочовски,	с.	Триград,	община	Девин,	тел.	089	66	30	341

ПРОЕКТ: 
„Разработване	на	комплексни	мерки	за	ограничаване	на	еутрофикацията	на	яз.	Доспат	и	увеличаване	на	социално-
икономическото	му	значение	за	общината	чрез	развитие	на	рекреационното	му	използване“

ЦЕЛ: 
Разработване	на	комплексни	мерки	за	ограничаване	на	еутрофикацията	на	яз.	Доспат	и	увеличаване	на	социално-
икономическото	му	значение	за	общината	чрез	развитие	на	рекреационното	му	използване

ДЕЙНОСТИ: 
•	 Дейности,	свързани	с	проучване	на	състоянието	на	водите	и	околната	среда;	цялостно	проучване	на	видовото	
разнообразие	на	ихтио-	и	астацифауната	на	яз.	Доспат	и	р.	Доспатска,	разработване	на	програма	и	поетапни	
мерки	за	съхранение	и	възстановяване	на	биоразнообразието	на	ихтио-	и	астацифауната;	мониторинг	на	ка-
чеството	на	водата	в	яз.	Доспат	и	р.	Доспатска;	проучване	на	биогенният	капацитет	на	водоемите	във	връзка	с	
ограничаване	на	еутрофикацията	им;

•	 Изграждане	на	партньорство;	установяване	на	работни	контакти	с	партньори	и	заинтересовани	страни	(	пуб-
лични,	частни,	нестопански	организации	и	други	);	провеждане	на	срещи,	интегриране	на	разработените	мерки	
и	програми	на	ниво	Рибарска	област;

•	 Публичност:	разпространяване	на	общодостъпна	информация,	отразяваща	необходимите	мерки	за	съхранява-
не	и	възстановяване	на	биоразнообразието	на	ихтио-	и	астацифауната	на	яз.	Доспат	и	р.	Доспатска	(	интернет	
страница,	табла,	плакати,	брошури	)	и	борбата	с	бракониерството	и	нерегламентирания	риболов.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: 
Област	Смолян,	Община	Доспат,	яз.	Доспат	и	р.	Доспатска

МЯРКА ОТ МСР:	3.2	„Защита	на	околната	среда	в	рибарските	области,	с	цел	запазване	на	тяхната	привлекателност,	
обновяване	и	развитие	на	крайбрежните	рибарски	селища	и	съхранение	и	развитие	на	природното	и	архитектурно	
наследство“
СТАТУС: Предстои	сключване	на	договор
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:  59	850,00	лева
КОНТАКТИ:	Антим	Пържанов,	гр.	Доспат,	община	Доспат,	тел.	089	44	38	144

    ОБЩИНА ДОСПАТ    

Рибарска хижа

СКЛЮЧИ СЕ ОЩЕ ЕДИН ДОГОВОР ЗА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ МИРГ 

„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ“
	 Пети	договор	за	предоставяне	на	безвъзмездна	финансова	помощ	по	местна	
стратегия	за	развитие	бе	подписан	на	10	май	2013г.	между	Местна	инициативна	ри-
барска	група	„Високи	Западни	Родопи:Батак-Девин-Доспат“,	бенефициента	„Вида	
Сервис-2006“	ООД	и	Изпълнителна	агенция	по	рибарство	и	аквакултури	 (ИАРА).	
Максималната	одобрена	обща	стойност	на	проекта	е	58	306,	90	лева	и	е	с	наимено-
вание	„Обзавеждане на Рибарска хижа, популяризиране на рибни продукти и 
услуги“.	Проектът	ще	се	изпълнява	в	село	Триград,	община	Девин	и	ще	създаде	нов	
продукт	за	региона,	свързан	с	екотуризма	и	риболовния	туризъм,		което	ще	доведе	
до	популяризиране	на	цялата	общност	и	ще	повлияе	върху	търсенето	и	потребле-
нието	на	характерните	местни	продукти.Туристите	и		местните	жители	ще	могат	
да	се	насладят	на	разнообразните	рибни	рецепти	и	менюта,	които	ще	са	изцяло	от	
балканска	пъстърва	и	по	желание	ще	имат	възможност	сами	да	приготвят	специа-
литетите	в	оборудваната	кухня	на	хижата.

Рибарска хижа, с. Триград

ПРОВЕДЕ СЕ ТРИДНЕВЕН СЕМИНАР НА ТЕМА 
„МАРКЕТИНГ НА МЕСТНИЯ УЛОВ“

	 От	03	до	05	юни	2013г.	в	Стокхолм/Швеция	се	проведе	семинар	на	тема	„Мар-
кетинг	 на	 местния	 улов“.	 Семинарът	 бе	 организиран	 от	 ФАРНЕТ	 (Европейската	
мрежа	 на	 рибарските	 групи)	 и	 на	 него	 присъстваха	 представители	 на	 80	МИРГ	
(Местни	инициативни	рибарски	групи)	от	всички	21	страни	членки	прилагащи	Ос	
4	в	ЕС	(Европейски	съюз).	Целта	на	тридневния	семинар	беше	да	се	идентифици-
рат	основните	проблеми	в	работата		по	Ос	4	и	да	се	обменят	опит	и	добри	практики	
между	рибарските	групи.
	 В	работните	групи,	в	които	участва	и	представител	на	МИРГ	„Високи	Западни	
Родопи:	Батак-Девин-Доспат“,	бяха	обсъдени	и	поставени	много	актуални	теми,	кои-
то	ще	са	от	изключителна	полза	в	бъдещата	работа	на	рибарските	групи.
	 Срещата	приключи	с	представянето	на	следващите	стъпки	на	ФАРНЕТ	до	края	
на	годината,	като	следващия	семинар	се	очаква	да	бъде	през	октомври	в	Италия. Семинар „Маркетинг на местния улов”, Швеция

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА СРЕДСТВАТА ПО МЕРКИ ЗА 2013г.

	 Тук	може	да	проследите	как	върви	разпределението	на	средствата	до	момента	по	мерките	за	изпълнение	на	Мест-
на	стратегия	за	развитие	(МСР)	на	Рибарската	област	(РО)	с	безвъзмездна	финансова	помощ	(БФП),	както	следва:

Мярка 1.1. Разнообразяване на дейности чрез насърчаване на многостранна заетост на рибарите, посред-
ством създаването на допълнителни работни места извън сектор „Рибарство“ 
Размерът	на	БФП	е	312	932,80	лева,	включва	планирания	бюджет	в	МСР	по	мярката	след	приспадане	
на	неусвоения	бюджет	от	предишния	прием.

Мярка 1.2. Създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултура
Размерът	на	БФП	е	760	502,00	лева,	включва	планирания	бюджет	в	МСР	по	мярката	след	приспадане	
на	неусвоения	бюджет	от	предишния	прием.

Мярка 2.1. Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване 
на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие
Размерът	на	БФП	е	165	499,79	лева,	включва	планирания	бюджет	в	МСР	по	мярката	след	приспадане	
на	неусвоения	бюджет	от	предишния	прием.

Мярка 2.2. Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в 
полза на малки рибарски общности
Размерът	на	БФП	е	782	938,40	лева,	включва	планирания	бюджет	в	МСР	по	мярката	след	приспадане	
на	неусвоения	бюджет	от	предишния	прием.

Мярка 3.1. Възстановяване на производствения потенциал в сектор рибарство, когато е засегнат от при-
родни бедствия или промишлени аварии
Размерът	на	БФП	е	97	791,30	лева,	включва	планирания	бюджет	в	МСР	по	мярката	след	приспадане	на	
неусвоения	бюджет	от	предишния	прием.

Мярка 3.2. Защита на околната среда в рибарски райони, с цел запазване на тяхната привлекателност, об-
новяване и развитие на крайбрежните селца с рибарски дейности и съхраняване и развиване 
на националното и архитектурно наследство
Размерът	на	БФП	е	473	144,51	лева,	включва	планирания	бюджет	в	МСР	по	мярката	след	приспадане	
на	неусвоения	бюджет	от	предишния	прием.

    „В И Д А  С Е Р В И С – 2006“ ООД    

Продължение от Борй 6 на бюлетина
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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 

Продължение към ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ: 
„Кът	за	наблюдение	и	отдих	в	УПИ	I,	кв.	43	по	плана	на	град	Девин“	

ЦЕЛ: 
Изграждане	на	атрактивна	среда	за	развитие	на	устойчив	туризъм	в	Община	Девин.

ДЕЙНОСТИ: 
•	 Реконструкция,	обновяване	и	подобряване	на	къта	за	наблюдение	и	отдих	в	УПИ	I,	кв.	43,	по	плана	на	град	Де-
вин;

•	 Изграждане	на	нова	масивна	чешма	с	минерална	и	изворна	вода;
•	 Изграждане	на	детска	площадка;
•	 Информиране	и	публичност.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Област	Смолян,	Община	Девин,	град	Девин
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: 83	405,30	лева
КОНТАКТИ: Цветалин	Пенков,	град	Девин,	община	Девин,	тел.	03041/21-74

    ОБЩИНА ДЕВИН    

Местна инициативна рибарска група напомня на всички 
заинтересовани, които не са успели да подадат проектното си 

предложение по някоя от мерките от Стратегията за местно развитие, 
че ще могат да направят това по Пета покана на МИРГ, която 
стартира на 07 май 2013г. и ще приключи на 08 юли 2013г.

Община Девин Изграждане на чешма в община Девин


