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 „ОБОСОБЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ КЪЩА ЗА ГОСТИ „ГЕРГАНА“ №2 В ГУРМЕ КЛУБ
„ПРИКАЗНАТА РИБКА“ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО В УПИ I – 122006 –
ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, КВ.1 ПО ПЛАНА НА ГРАД ДЕВИН, ОБЩИНА ДЕВИН“
БЕНЕФИЦИЕНТ: „ЕЛЕГИЯ ТУРС“ ЕООД
Обща стойност на проекта: 161 557,10 лева
Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 96 934,26 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: 17.11.2014 г. - 31.08.2015 г.
Постигнати резултати:
● Изграден, оборудван и функциониращ гурме клуб „Приказната рибка“, както и уникален двор с
множество атракции в него, предлагащ специализирани рибни менюта с фокус върху пъстървата и
произведени местни продукти в РО „ВЗР“;
● Увеличено потребление на риба и рибни
продукти като ключов елемент в туристическите
продукти и услуги, предлагани в РО „ВЗР“;
● Създадено 1 ново работно място и подобрено
качество на живот за местните жители;
● Повишена обществена информираност
относно възможностите за риболовен туризъм
и еко туризъм на територията на РО „ВЗР“ чрез
проведената информационна кампания;
● Организиране откриване на гурме клуб
„Приказната рибка“, демонстрирани нови
продукти и услуги (варианти на рибно меню),
работа с туроператори и медии;
Кратко описание на дейностите на бенефициента и района в
който работи: „Елегия турс” ЕООД има един опит в
изпълнението и отчитането на проекти финансирани от
различни програми, като има и един окончателно приключен
и платен проект по Програма за развитие на селските райони
2007-2013 г.. „Елегия турс” ЕООД разполага с всички
необходими разрешителни и
лицензи за извършване на
основната си дейност.

Допълнителна информация:
Ръководител проект – Боряна
Здравкова Кечева, тел. +35989
46 90 244
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