МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА
„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК - ДЕВИН - ДОСПАТ“

3-МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН, БРОЙ 11, ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

„Тук е Раят на света, не мога да си представя, че съществува по-красиво място.”
Капелини Симоне – Италия, световен шампион по улов на пъстърва

Актуална информация по реализиране на местна стратегия за развитие с подкрепата на
Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“

Рибарска област „Високи Западни Родопи”
(общини Батак - Девин - Доспат)

СЪБИТИЯТА В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ ДО МОМЕНТА
ПРОВЕДЕ СЕ ТРИДНЕВЕН МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН
ФЕСТИВАЛ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

През дните 19, 20 и 21 септември 2014 г. Община Девин проведе
Международен  фолклорен фестивал „Балкански ритми“, част от проекта на общината с наименование „Популяризиране на възможностите за туризъм“.
Фестивалното събитие се финансира по Мярка 2.1 „Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално
чрез насърчаване на еко-туризма, при условие че тези дейности не
водят към повишаване на риболовното усилие“ от Местната стратегия
за развитие (МСР) на Местна инициативна рибарска група „Високи
Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ (МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“) и е по приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските
области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“
2007-2013 г. (ОПРСР).
Идеята на този продукт е да  рекламира територията като туристическа дестинация с възможности за туризъм и да привлича голям
Представяне на участниците във фестивала
брой външни посетители в областта. Фестивалът се проведе на площада в град Девин пред Народно читалище „Родопска просвета - 1923“.
Започна с откриване и парад на участниците, продължи с разнообразни артистични изпълнения, събрани в пъстра
китка от всички фолклорни области на България и чужбина и завърши с колоритното участие на Държавния фолклорен
ансамбъл „Филип Кутев“.

Началото на парада

Фолклорен състав от съседна Гърция

МИРГ „ВЗР“ ПОДПИСА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ДОГОВОРА ЗА ТОЗИ
ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
На 17 ноември 2014 г. бяха подписани последните три договора за безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за
местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ (МИРГ „ВЗР:БатакДевин-Доспат“). Договорите са с бенефициентите Фондация „Прима“, Община Батак и „Елегия турс“ ЕООД.
Фондация „Прима“ подписа договор за провеждане на информационна кампания за защита на околната среда на
стойност 67 909,14 лева. Община Батак ще изпълнява проект за създаване на интерактивен, информационен портал за
популяризиране на спортния риболов и туризма на територията на общината, а стойността на безвъзмездната финансова
помощ е 38 115 лева. „Елегия турс“ ЕООД ще реализира проект за изграждане и оборудване на гурме клуб „Приказната
рибка“ с уникален двор и множество атракции в него, предлагащ специализирани рибни менюта с фокус върху пъстървата
и произведени местни продукти  в РО „ВЗР“. Проектът е на обща стойност 161 557,10 лева, а безвъзмездната финансова помощ  е 96 934,26 лева.
Бюлетинът се разработва и разпространява от МИРГ „Високи Западни Родопи“
с подкрепата на Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“
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Рибарска област
„Високи Западни Родопи“

Информационен бюлетин за изпълнение на
Местна стратегия за развитие 2011 - 2015

Одобрени проекти от
МИРГ “Високи Западни Родопи”
Продължение от Брой 10 на бюлетина





СНЦ „БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 



ПРОЕКТ: „Разнообразяване и популяризиране на туристическите продукти и услуги в РО „ВЗР“
ЦЕЛ:
Развитие на РО като водеща туристическа дестинация в Западните Родопи чрез разработване на туристически
продукти и услуги с висока добавена стойност  и интегрирано  популяризиране на територията
ДЕЙНОСТИ:
• Организиране и провеждане на 8 двудневни обучителни семинари в областта на туризма.  Целта на семинарите
е да  повиши капацитета на заинтересованите страни да планират и развиват устойчиви  бизнес и туристически
практики на база на местните ресурси;
• Разработване на 4 нови туристически пакети с висока добавена стойност, основаващи се на местни природни
и културно-исторически ресурси, възможности за практикуване на въдичарство и дегустация на риба и рибни
продукти;
• Маркетинг и пазарно позициониране на дестинацията.  Дейността включва подготовка и издаване на специализирана двуезична тематична брошура „Приключения в Рибарската Област Високи Западни Родопи“,  представяща потенциала  на територията и разработване и отпечатване на малка книжка с препоръки за екологосъобразно поведение в района на водните обекти от територията;
• Обмяна на опит и популяризиране на добри практики, свързани с развитието на устойчив туризъм;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Общините Батак, Девин и Доспат и прилежащите им водни
обекти
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“
СТАТУС: Изпълнява се
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 58 306,15 лева
КОНТАКТИ: Община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, ул. „Скопие“ №4, Росица Джамбазова, тел. 0889 51 90 81







ОБЩИНА ДОСПАТ 





ПРОЕКТ: „Изграждане на крайбрежна пешеходна алея на брега на язовир Доспат“
ЦЕЛ:
Повишаване атрактивността на язовир Доспат като обект за отдих и туризъм
ДЕЙНОСТИ:
• Изграждане на крайбрежна пешеходна алея за развитие на риболовен и еко-туризъм в полза на рибарската област, която ще включва архитектурни елементи и технически съоръжения:
•
беседки, вкл. с барбекю;
•
камини;
•
маси с пейки;
•
кошчета за отпадъци;
•
детска площадка;
•
указателна табела;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Община Доспат, язовир Доспат
Алеята се предвижда да бъде разположена по северния бряг на язовира и представлява черен път, прекаран през ливади и пасища. Общата дължина на алеята се предвижда да бъде 2122 м, а ширината й 3,0 м. Трасето следва плътно
контура на водния басейн и е в непосредствена близост до него.
МЯРКА ОТ МСР: 2.2 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в
полза на малки рибарски общности“
СТАТУС: Изпълнява се
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 367 829,56 лева
КОНТАКТИ: Община Доспат, град Доспат, ул. „Първи май“ №3, Антим Пържанов, тел. 03045/23-10
Разработва и разпространява екип на
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“

Брой 11
Декември 2014 г.



Царството на пъстървата


 ЕТ „ЗЕЛЕНАТА КЪЩА – ВЛАДИМИР АНГЕЛКОВ“
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ПРОЕКТ: „Консултантски център за цифровизация на бизнес – дейностите в сферата на рибарството и туризма“
ЦЕЛ:
Получаване на допълнителна принадена стойност за заетите в секторите  „Рибарство“ и „Туризъм” на основата на въвеждане на електронни техники за туристическа анимация като съвременни и иновативни бизнес - модели
ДЕЙНОСТИ:
• Софтуерно изграждане на публична уеб – платформа  „ВЪДИЧАРСТВО, РИБОЛОВ, ЛОВ И МЕСТНА КУЛИНАРИЯ
В РОДОПА ПЛАНИНА“;
• Софтуерно изграждане на информационен слой върху „Гугъл карта“ и „Гугъл спътник“ поддържащ видео-презентационни файлове – интерактивна, мултимедийна и електронна карта на територията;
• Софтуерно изграждане на бизнес-електронни инструменти - електронни рецепции, резервации, групово пазаруване, електронно разплащане, дистанционно обучение, QR-кодове, маршрутизатор, „мултимедийна раница“,
„борса-продажба и наем на съоръжения за риболов“ и други;
• Корпоративна консултантска платформа за цифровизация в риболовния туризъм;
• Създаване на 5 броя видео-презентационни файла;
• Провеждане на три еднодневни обучителни семинара с настоящи и потенциални предприемачи  в риболовния
туризъм за новосъздадените възможности за електронен бизнес и използване на електронните инструменти;
• SEO оптимизация, реклама и популяризация на новосъздадените продукти и услуги сред предприемачите от
рибарската територия и потенциалните туристи и гости;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Проектът предвижда внедряване на електронни инструменти
и цифрови бизнес модели в дейностите на предприемачите от цялата Рибарска област, обхваща административните
граници на общините Батак, Девин и Доспат и прилежащите им водни обекти
МЯРКА ОТ МСР: 2.2 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в
полза на малки рибарски общности“
СТАТУС: Изпълнява се
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 79 380,00 лева
КОНТАКТИ: Град София, ул. „Кобилино бранище“ 2, ет.1., ап.1, Владимир Ангелков, тел. 0878 132 783





 „ПРЕСТИЖ-ПАУНОВ“ ЕООД – ГР.ИХТИМАН 





ПРОЕКТ: „Текущ ремонт на рибарник в имот № 51874.90.47, местност „Валта“ в землището на с. Нова Махала, община Батак“
ЦЕЛ:
Направа на текущ ремонт на съществуващ рибарник и съоръженията към него за отглеждане на пъстърва в имот № 51874.90.47, местност „Валта“ по КВС в землището на с. Нова
Махала, общ. Батак .Доставка и монтаж на
специфично оборудване  
ДЕЙНОСТИ:
• Почистване и възстановяване въдоплътността на дъното и стените;
• Ремонт на входните и изходни съоръжения
/ саваци, решетки, водоизпускащи съоръжения и др;
• Доставка и монтаж на специфично оборудване - сортировъчна машина за зарибителен материал от 15 до 500 гр., елеватор за
изваждане и транспортиране на жива риба
Е 500;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Област Пазарджик, Община Батак, с. Нова
махала, м. „Валта“
МЯРКА ОТ МСР: 1.2 „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура“
СТАТУС: Изпълнява се

Рибарник за отглеждане на пъстърва в землище на с. Нова махала,
община Батак

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 43 730,33 лева
КОНТАКТИ: Община Батак, Крум Петров Паунов, тел. 03553/23-16
С подкрепата на Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“
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Рибарска област
„Високи Западни Родопи“

Информационен бюлетин за изпълнение на
Местна стратегия за развитие 2011 - 2015

ПОЛСКА РИБАРСКА ГРУПА ОТНОВО НА
ПОСЕЩЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ БАТАКДЕВИН-ДОСПАТ
В периода 08 - 12 октомври 2014 г. представители на Местна
инициативна рибарска група „Pojezierze Krajenskie“ от Република Полша посетиха Рибарската област Батак – Девин – Доспат. Това е третото по ред посещение на рибарски групи от Полша.
Целта на посещението бе отново да се обменят опит и добри практики между полската и българската местна инициативна рибарска
група. По време на визитата представителите на полската група посетиха приключилите проекти, финансирани от Местната стратегия
за развитие (МСР) на МИРГ „Високи Западни Родопи“ по приоритетна
ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. (ОПРСР),
а именно Кът за риболов и наблюдение при скален феномен „Слона“,
„Кът за отдих и наблюдение“ в град Девин, „Рибарската хижа“ в с.
Триград,  „Фотинските водопади“ край град Батак и др.
По време на посещението на полските гости се стигна до споразумение за партньорство през новия програмен период 2014 –
2020 г. между МИРГ „„Pojezierze Krajenskie“ и МИРГ „Високи Западни
Родопи:Батак-Девин-Доспат“.

На посещение в Рибарска хижа „Шарения мост“ – с. Триград

Посещение на риболюпилнята в Рибарската хижа

Полската рибарска група на „Орлово око“

КАКВО ПРЕДСТОИ?
• Заседание на ОС на МИРГ „Високи Западни Родопи“ на 19.12.2014 г. с Дневен ред:
1. Вземане на решение за кандидатстване за създаване на публично-частно
партньорство (ПЧП), определяне на граници на територията и разработване на
Местна стратегия за развитие (МСР) по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР)
/2014 – 2020/ за Програмен период 2014 – 2020 г.
2. Разни.
• Реализиране на мониторинг, оценяване на изпълнението на МСР на МИРГ и проверки
на място.
Информационен бюлетин за изпълнение на
Местна стратегия за развитие на рибарска област
„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат”
2011 - 2015

Предпечат и печат: 		

АртГраф ЕООД

Разработва и разпространява екип на
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“
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Контакти на екипа на МИРГ
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Неби Кехая, управител
тел.: 089 44 38 121
офис: гр.Доспат , ул.„Орфей” 12
Георги Керелов, координатор
тел.: 089 22 11 281
офис: гр.Батак , пл.„Освобождение”5
Йорданка Мирчева, технически сътрудник
тел.: 089 22 11 280
офис: гр.Девин, ул. „Руен” 2

