
 
      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 „ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ПРОДУКТИТЕ ОТ АКВАКУЛТУРА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ 

НА ПРОЦЕСИТЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ В ОСНОВНИ ПЪСТЪРВОВИ ПРОДУКТИ“ 

 
БЕНЕФИЦИЕНТ: „САЛВЕЛИНУС – РЕЯ ФИШ“ КД 

 

Обща стойност на проекта: 444 894,70 лева 

Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 265 920,00  лева 

 

 

 

Мярка от МСР: 1.2 „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура " 

 

Период на изпълнение: 21.01.2014 г. - 21.09.2014 г. 

 

Постигнати резултати:   

● Поддържане на постоянна актуална 

информация за наличните количества 

аквакултура по размер и 

    местоположение; 

● Намаляване на разходите за течни горива 

и ограничаване на възможността от 

попадане в околната 

    среда; 

● Определяне на специфични хранителни 

качества на основни продукти от 

произвежданата аквакултура; 

● Доставено и въведено в експлотация 

оборудване; 

 

 

Кратко описание на дейностите на 

бенефициента и района в който работи: „Салвелинус-Рея Фиш” КД, като правоприемник на ДСП 

„Рибовъдство“, извършва дейността по отглеждане на риба (пъстърва) в садки повече от 35 години, като 

първите данни за дейността са от 1965 година, а подробна информация има от 1978 година. Обектът 

представлява ферма от плаващи мрежени клетки (садки), разположени в отделни блокове, с обща площ 

около 30 дка. Прилаганата за дейността технология е класическата технология за интензивно отглеждане 

на риба в садки, която в България е добре усвоена, по-специално за пъстървата. През последните 15 

години „Салвелинус-Рея Фиш” КД се утвърди и наложи като производител на пъстърва с отлични вкусови 

качества поради гарантираните най-близки до естествените условия на отглеждане и ползването на 

качествен фураж. Зарибителният материал се закупува на етап 3 -50 гр. тегло или се произвежда от 

оплоден хайвер, внос от чужбина (основно от САЩ, Дания). Доставчиците са избрани следствие на 

дългогодишна съвместна работа, която е доказала постоянно качество, цена и гарантирана оцеляемост на 

зарибителния материал. 

 

Допълнителна информация:  Ръководител проект – 

Марияна Калчева, тел. 0894 664 226 

 

Снимки: 

 

 


