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 „НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ПЪСТЪРВАТА „ДОСПАТ – 2015 г.“
БЕНЕФИЦИЕНТ: СДРУЖЕНИЕ „РИБИ И ТАКЪМИ“
Обща стойност на проекта: 90 490 лева
Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 90 490 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: 07.10.2014 г. - 31.08.2015 г.
Постигнати резултати:
● Изградени и работещи публично-частни партньорства за организиране на съвместни инициативи и развитие на
риболовния туризъм в РО ВЗР;
● Проведено първо издание на Национален фестивал на пъстървата „Доспат - 2015” с очаквани над 600 посетители и гости,
включващ поредица от състезания и прояви в рамките на планираните два състезателни дни;
● Повишена обществена информираност относно възможностите за риболовен туризъм в рамките на РО, създадена
информационна инфраструктура (информационни табла, указателни табели), заснет и излъчен промоционален филм за
фестивала и региона, отпечатани и разпространени информационни материали, работеща и захранена с информация
интернет страница за фестивала;

Кратко описание на дейностите на бенефициента и района в който работи: Сдружение „Риби и Такъми” има
установени контакти и работни взаимоотношения както с национални институции (ИАРА), така и с представители на
местни власти, бизнеса, туристическия сектор и заинтересованите страни в сферата на риболовния спорт на територията
на рибарската област. Резултат от изградените партньорства на местно ниво е сформирането на Организационен
комитет за провеждане на Национален
фестивал на пъстървата Доспат – 2015,
осигуряването на подкрепа от всички
заинтересовани страни и изготвянето на
настоящото предложение за проект.
Сред
основните
дейности
на
сдружението са издаване на риболовни
билети, организиране на състезания за
популяризиране на риболовния спорт,
реализиране на инициативи по опазване
и
увеличаване
на
ихтиофауната,
заснемане и излъчване на филми за
риболовния спорт, др.
На база сключени договори с ИАРА,
Сдружение „Риби и Такъми” ежегодно
издава
риболовни
билети.
През
последните няколко години на база
издадените билети СРТ е с над 4000
члена от цялата страна, което на практика
го превръща в сдружението с най-много
членове - риболовци в България.
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Допълнителна информация: Ръководител проект – Калоян Димитров, тел. 0888 891 911
Снимки:

