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Наименование на проекта: „Модерни технологии за опазване и 
охрана чистотата на природата в рибарските територии“ 

 
 

Кратко представяне: Проектът, подкрепен от Местната инициативна рибарска 
група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“, идентифицира най-
добрата европейска практика за дигитален мониторинг, опазване и охрана на 
околната среда, съхранение на природните и културни феномени . 

Подробно описание на проекта: По проекта е разработена иновативна 
социална практика „Дигитален еко-патрул“, свързана със  създаване на 
образователно, цифрово съдържание на уеб-апликация „Дигитален еко-
патрул“. На тази основа е създадена софтуерната система за наблюдение и 
превенция на бракониерството чрез смарт-устройства на участниците.   
Иновативната социална практика „Дигитален еко-патрул“ е насочена към 
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подобряване привлекателността на рибарската територия. 
По проекта са проведени и еднодневни акции за почистване на природни и 
културно-исторически обекти, вкл. и бреговете на водните басейни, намиращи 
се в територията на общините на Батак, Девин и Доспат. 
 
Резултати: 
Преки резултати по проекта: 

1. Създадено образователно, цифрово съдържание на уеб-апликация 
„Дигитален еко-патрул“. 

2. Създадена софтуерна система от образователни модули за наблюдение 
на околна среда, превенция и предаване на данни. 
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3. Извършено почистване на природни и културно-исторически обекти, вкл. 
бреговете на водните басейни, намиращи се в територията на общините 
на Батак, Девин и Доспат“ 

4. Закупено оборудване, вкл. офис и фото техника, фотоапарат, екшън-
камера и цветен лазерен принтер. 

 
ПРИНОС ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПОДХОДА ВОМР: Проектът е иновация за 
територията на МИРГ ВЗР. Проектното предложение е без аналог до момента, 
както в страната, така и в ЕС.МИРГ ВЗР може да го представя за добра практика 
на всички формати, в които участва с представяне на проекти. 
 
Принос за постигане целите на подхода ВОМР: Създаване на възможност за 
атрактивно представяне на природното и културно наследство и споделяне на 

преживявания и/или впечатления от Рибарска област Високи Западни Родопи.  
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Повишаване на заетостта и увеличаване привлекателността на рибарската 
територия. Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно 
наследство в рибарския район. 

 
ФИНАНСИРАНЕ: 
Обща стойност на проекта:  47 081 евро 
Финансиране от МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат": 47 081 евро, от които: 
40 019 евро (85 %) – от ЕФМДР; 
7 062 евро (15 %) – национално съфинансиране 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 
Период на изпълнение на проекта: 21.01.2021 – 21.01.2022 
Тематично направление: Нови услуги в полза на рибарските общности и 
туристи 

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ „БИО-Б-ЕКО“ 
Лице за контакт: Билгин Асанов, Ръководител проект 
Тел. за контакт: +359/88 981 18 48 
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