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 „ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ МРЕЖИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЪСТЪРВА“
БЕНЕФИЦИЕНТ: „САЛВЕЛИНУС – РЕЯ ФИШ“ КД
Обща стойност на проекта: 110 410 лева
Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 64 800 лева

Мярка от МСР: 1.2 „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура "
Период на изпълнение: 20.06.2014 г. - 15.12.2014 г.
Постигнати резултати:
● Закупени и доставени мрежи за садки, които ще се използват по предназначение целоогодишно. С
въвеждането им в експолатация ще се подновят старите съоръжения, при които са възможни загуби на
продукция, ще се намалят разходите за пране на мрежите и ще се осигурят оптимални условия за живот на
рибата;

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 – Валери Баронов, тел. 089 98 81 818
Снимки:

