
 
      ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО”   

ОС №4 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ” 
 

МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК – ДЕВИН – ДОСПАТ” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, съфинансирана от 

Европейския Съюз, чрез Европейски фонд за рибарство 

“Инвестиране в устойчиво рибарство“. 

 
 

ПРОЕКТ „КАРТИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РО „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ“ КАТО ЦЯЛОСТНА 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ С ФОКУС ВЪРХУ РИБОЛОВНИЯ ТУРИЗЪМ“ 

 
БЕНЕФИЦИЕНТ: СДРУЖЕНИЕ „НОВО БЪДЕЩЕ ЗА ДОСПАТ“ 

 

Обща стойност на проекта: 42 247,00 лева 

Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 42 247,00 лева 

 

 

 

Мярка от МСР: 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 " 

 

Период на изпълнение: 16.07.2013 г. - 18.06.2015 г. 

 

Постигнати резултати:   

● Изградена и функционираща онлайн база данни с интерактивна карта 

за туристическите обекти, създадена информационна инфраструктура, 

отпечатани и разпространени информационни материали в цялата 

територия на РО „ВЗР“ – www.rodopi-map.org; 

● Повишена обществена информираност относно възможностите за 

риболовен туризъм и екотуризъм в рамките на РО „ВЗР“ и повишаване 

на туристопотока в целевата територия; 

● Изградени контакти и публично-частни партньорства за съвместното 

развитие на екотуризма и риболовния туризъм в РО „ВЗР“; 

● Повишена информираност и капацитет на екипа на МИРГ „ВЗР“ 

относно ресурсите за развитие на туризъм в РО като основа за 

успешното изпълнение на МСР; 

 

Кратко описание на дейностите на бенефициента и района в който работи: Сдружение „Ново бъдеще за Доспат” е 

неправителствена организация, регистрирана с основна цел да създава условия за развитие на всички форми на туризъм 

и да работи за утвърждаването на община Доспат и региона като популярна туристическа дестинация на национално и 

международно ниво. Като новосъздадена организация, Сдружение „Ново бъдеще за Доспат” все още не членува в 

професионални асоциации и мрежи в сферата на основната и дейност – туризма. Въпреки това, вече са установени 

контакти и в момента се осъждат възможностите за включване в организации като Българска асоциация за алтернативен 

туризъм и Регионална туристическа асоциация „Родопи”, което ще да де възможност на СНБД да разшири мрежата си от 

контакти, както и да повиши капацитета на екипа и ефективността на своята бъдеща работа. 

Към момента СНБД не участва във официални форми на публично-частно партньорство на територията на рибарската 

област, но членовете на сдружението са представители на различни заинтересовани страни и имат доказан опит, 

изградени контакти и работни взаимоотношения с основните институции и организации в региона. 
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Допълнителна информация:  Ръководител проект – Венцислав Викторов Енев, тел. +35989 79 49 179 

 

Снимки: 


