
 
      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 БАЗА ЗА СПОРТЕН РИБОЛОВ, МУЗЕЙ НА РИБОЛОВА И РИБНО 
БАРБЕКЮ В УПИ I – 409, КВ.1, С. ГРОХОТНО, ОБЩ. ДЕВИН, ОБЛ. СМОЛЯНСКА“ 

 
БЕНЕФИЦИЕНТ: „ЖАН - 66“ ЕООД 

 

Обща стойност на проекта: 438 576,13 лева 

Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 263 145,68 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: 18.11.2013 г. - 30.09.2015 г. 
 

Постигнати резултати:   

● Изградена и оборудвана База за спортен риболов; 

 
-  Изкуствен водоем със захранване от р. Въча. Площ на водоема: 430 м2; 
-  Рибно барбекю с топли точки (рибна скара) създаващи възможност посетителите сами да си  
   приготвят уловената риба.  Капацитет 35 седящи места; 
- 4 беседки, една от които е над вода с възможност за риболов и наблюдение; 

● Изграден и оборудван Музей на пъстървата за експониране и интерпретиране на природното наследство 
в РО, с акцент върху балканската пъстърва и местната ихтиофауна;  
● Оборудвана музейна експозиция: аквариум за жива пъстърва – 1000 л.; Обекти, представящи местни 
техники за традиционен риболов на пъстърва; 7 бр. информационни табла, представящи живота, 
местообитанията и опазването на пъстървата; провежданите в РО световни първенства за улов на 
пъстърва; 
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● Разработен и промотиран нов екологичен образователен продукт, допълващ туристическите услуги, 
свързани с риболовния туризъм в РО; 
● Изработен брандинг, интерактивна  виртуална разходка на обекта и двуезичен уебсайт; 
● Създадени 6 нови работни места, вкл. за млади хора; 
● Изградени междусекторни партньорства с фирмите производители и преработватели на пъстърва, 
образователни институции, рекламни агенции, НПО сектора и местни власти на територията на РО; 
 
 

Кратко описание на дейностите на бенефициента и района в който работи: "ЖАН-66" ЕООД е учредено 
през октомври 2006 година с предмет на дейност:ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА КУЛТИВИРАНИ И 
ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ, БИЛКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С 
ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ 
СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, 
СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, ЕКСПОРТ, 
РЕЕКСПОРТ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЗАКОНА.  
„Жан – 66” ЕООД е член на Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите, гр. Девин. 
 

 

Допълнителна информация:  Ръководител проект – Жан Славов Юруков, тел. 0897 092 057 
 
Снимки: 


