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 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБНОВЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА
МАРКИРОВКА В ОБЩИНА БАТАК – ПОСТАВЯНЕ НА 11 БРОЯ БЕСЕДКИ И УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ ДО ТЯХ“
БЕНЕФИЦИЕНТ: ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „БАТЬОВЦИ“
Обща стойност на проекта: 107 458,30 лева
Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 107 458,30 лева

Мярка от МСР: 2.2 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на
малки рибарски общности"
Период на изпълнение: 08.10.2013 г. - 01.12.2014 г.
Постигнати резултати:
● Изградена туристическа инфраструктура – изградени 5 броя дървени беседки – туристически биваци, барбекюта,
кошчета за отпадъци, дървени маси и др.;
● Обновена туристическа маркировка;
● Изработени и монтирани 5 броя указателни табели;
●Популяризация на проекта;
Туристическо дружество „Батьовци” е
регистрирано в Пазарджишкия окръжен
съд през 2002 година за осъществяване
на обществено полезна дейност с
Фирмено Дело № 990/31.05.2002 г.
Туристическо дружество „Батьовци” е
член на „Български туристически съюз” и
е равноправен член в МИРГ „Високи
Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ и
в МИГ „Терра Бесика” Батак-Ракитово.
Дружеството има дългогодишен опит в
сферата на туризма, поддържа контакти
както с национални, така и с регионални
туристически структури. До момента
сдружението е било партньор по
изпълнението на проекти, финансирани
със средства на държавния и бюджета на
ЕС. Експертите, част от Сдружението, притежават капацитет за подготовка и управление на проекти по линия на
реализираните партньорства до момента.
Дружеството разполага с интернет страница,
техническо и спортно оборудване за
обслужване на дейността си. Към дружеството
има обучени планински водачи, които са
постоянно на разположение.
Кратко описание на дейностите на бенефициента и района в който работи:

Допълнителна информация: Ръководител
проект – Васил Вранчев, тел. +359 889 572
684
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