
 
      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 „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА РИБАРНИК В ИМОТ № 51874.90.47, МЕСТНОСТ „ВАЛТА“ В 

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НОВА МАХАЛА, ОБЩИНА БАТАК“ 

 
БЕНЕФИЦИЕНТ: „ПРЕСТИЖ - ПАУНОВ“ ЕООД 

 

Обща стойност на проекта: 78 179,52 лева 

Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 43 730,33  лева 

 

 

 

Мярка от МСР: 1.2 „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура " 

 

Период на изпълнение: 24.06.2014 г. - 24.10.2014 г. 

 

Постигнати резултати:   

● Подобряване на техническите изисквания към инженерните съоръжения на рибарника; 

● Прилагане на нова и по съвременна технология при отглеждане на рибата; 

 

Кратко описание на дейностите на 

бенефициента и района в който работи: 

„Престиж – Паунов“ ЕООД е основано през 

1992 г. Дружеството развива своята дейност 

в областта на строителството, 

производството на бетонни смеси, 

комунална дейност, зимно поддържане и 

снегопочистване, ресторантьорството и 

ведомствен превоз на товари и пътници. 
Относно ресторантьорството – фирмата 

посреща гости и туристи в механа „Острова“ 

в курортен комплекс яз. Батак. 

С наемането на рибарника за 10 години и 

реализацията на проекта, ще се получи 

необходимата суровина от риба, предимно 

Балканска пъстърва, за задоволяване 

нуждите на „механата“, което от своя страна ще доведе до добавена стойност от производство на 

аквакултура.  Относно строителството, обектите изпълнени от Престиж – Паунов ЕООД в тази област са 

много. Дружеството разполага с квалифицирани строителни работници, в това число–зидари, кофражисти, 

бояджии, специалисти ВиК, електротехници, специалисти по облицовки и др и строи жилищни и офис 

сгради в цялата страна до ключ, както и извършва строителни услуги за всякакъв вид сгради и магазини. 

По-големите обекти построени от Престиж – Паунов ЕООД са “Градска поликлиника”-Батак, ски влек-Батак,  

ремонт на улици , път към манастира “Св. Илия”,  ремонти на “Кремиковци” АД, сграда за КОО гр. 

Велинград, параклис “Света Марина”, Православен храм Св. „Архангел Михаил”- Батак, Вилни сгради в 

Курорт „Яз. Батак”, Ремонт църква с. Фотиново, Детска площадка – Цигов чарк, фундамент и вертикална 

планировка – Защитено жилище на ДВУИ  и други.  

 

 

 

Допълнителна информация:  Ръководител проект – Крум Паунов, тел. 03553 23 16 

 

Снимки: 

 

 


