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

3-МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН, БРОЙ 3, МАРТ 2012 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
чрез подкрепата на Европейски фонд за развитие на сектор „Рибарство“

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

МИРГ отвори първа покана за приемане на
проектни предложения

Проектните предложения ще се подават в офиса на МИРГ в град Девин, който се намира на ул.
„Руен“ № 2, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в периода 02.02.2012 г.-02.04.2012 г.

С

ъс Заповед № 04/23.01.2012 г. на Председателя на Управителния съвет (УС) на Местна инициативна рибарска
група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ (МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“) стартира приема на
заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие (МСР) на Рибарската област (РО).

Основните видове дейности, към които трябва да са насочени проектите, които МИРГ ще финансира са:
1. Добавяне на стойност към продукти от риболов и аквакултура и тяхното разнообразяване, свързани с имиджа на
територията и скъсяване на пътя до продажбата им чрез технологии, които щадят околната среда -дейности и проекти за съхраняване и подобряване на производствения потенциал и добавяне на стойност за осигуряване на технологии и
капацитет за преработка, съхранение, маркетинг и продажба на такива продукти.
2. Развитие на възможности за риболовен туризъм със значима добавена стойност за територията -дейности за осигуряване на съоръжения и инфраструктура за съхраняване на естествения път на пъстървата, дейности за осигуряване на
информация и маркетинг за възможности за риболовен туризъм, изграждане на помощна инфраструктура за добри условия
за престой, транспортен и пешеходен туризъм, дейности за почистване и осигуряване на възможности за любителски риболов чрез изчистване на цъфтежа и провеждане на състезания и събития, които привличат голям брой външни посетители.
3. Ограничаване и намаляване на замърсяване от производството на аквакултури – дейности и проекти за прилагането
на технологии, свързани с пречистване с цел съхраняване на водните ресурси и биоразнообразието в тях.
4. Разработване на специфични туристически услуги и разширяване на потреблението на продукти от риболов и акавакултури в територията от жители на територията и външни потребители - МИРГ ще финансира дейности и проекти за идентифициране и предлагане на специфична рибна кухня и разширяването на менюто в ресторанти в територията,
организиране на тържище и необходимата за това инфраструктура за директна продажба.
продължава на стр. 2 

Приключи процедурата за избор на
външни експерти-оценители към МИРГ

В

ъв връзка с необходимостта от наемане на външни експерти-оценители за участие в техническа оценка на проектните предложения, които ще се подават към
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“, прилагаща Местна стратегия за развитие (МСР) по ос 4 на Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ (ОПРСР), на 06.01.2012 г. на провелото се заседание на УС на МИРГ бяха
одобрени 12 външни експерти, съгласно Заповед 01/05.12.2011 г. на Председателя на
Управителния съвет (УС) на МИРГ и успешно преминали проверката за административно съответствие и допустимост. С одобрените експерт-оценители ще бъдат сключвани
граждански договори за извършване на оценка на постъпилите заявления за получаване на финансова помощ
по мерките от Местната
стратегия за развитие
на Рибарската област за
всяка сесия по отделно
до края на 2013 г. Освен,
че ще наблюдават техническото и финансово управление на одобрените
проекти, те ще преглеждат и документацията и
ще посещават проектите на място. Списъкът с
одобрените външни експерти е публикуван на
интернет страницата на
МИРГ:
www.flag-rhodope.bg.

Снимка от Заседанието на Управителния съвет на МИРГ, 06.01.2012 г.

Бюлетинът се разработва и разпространява от МИРГ „Високи Западни Родопи“
с подкрепата на Европейски фонд за развитие на сектор „Рибарство“

Още акценти в броя:

• Информация за отваряне на първа покана
за кандидатстване
• Процедура за избор
на външни експертиоценители
• Провеждане на индивидуални срещи след
публикуване на първата покана за кандидатстване
• Работни срещи на потенциалните кандидати от община Девин
• Конкурс за уловена
най-голяма
балканска пъстърва в Рибарската област
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Рибарска област
„Високи Западни Родопи“

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

Покана за приемане на проектни предложения


продължава от стр. 1

Всички проекти, които МИРГ „Високи Западни Родопи:
Батак - Девин - Доспат“ ще финансира, трябва да отговарят и да съответстват на стратегическите и специфични цели на разработената и одобрена МСР на РО.
Проектите, чиито цели и дейности не допринасят за
постигане на целите на МСР за РО (2011 – 2015), няма да
бъдат подкрепяни.
Екипът на МИРГ Ви приканва да бъдете активни в обсъждането на идеи за проекти и намирането на решения на проблеми, които могат да се финансират от Местната стратегия за развитие на Рибарската област, като можете да
внасяте и само идеи за проекти без Вие да се ангажирате с
изпълнението им, а екипът на МИРГ да търси изпълнители
или други възможности за финансиране извън МИРГ. Затова
не се колебайте, споделяйте вашите идеи, за да можем да
подпомогнем тяхното реализиране. Всякакви въпроси относно кандидатстването с проекти по стратегията можете да
задавате писмено на адрес в интернет office@flag-rhodope.
bg, както и лично на посочените адреси и телефони всеки работен ден.
Допустимите мерки и дейности за кандидатстване с
проектни предложения са:
Мярка 1.1.: Разнообразяване на дейности, чрез насърчаване
на многостранна заетост на рибарите, посредством създаването на допълнителни работни места извън сектор „Рибарство“
Индикативни дейности:
• Предоставяне на обучителни услуги за квалификация и
преквалификация на заети в сектор „Рибарство” за ангажиране извън сектора
• Предоставяне на консултантски и обучителни услуги за
предприемачи/заети в сектор „Рибарство”, стартиращи
дейности извън сектор „Рибарство”
• Разработване на маркетингови и бизнес планове за стартиращ бизнес в съответствие с целите на стратегията
• Изграждане на информационна система за общо промотиране на продуктите от аквакултура в РО
• Създаване на обща марка традиционни продукти от
рибарство и аквакултура в РО, както и такива в други
сфери
Мярка 1.2.: Създаване на добавена стойност към продукти от
риболов и аквакултура
Индикативни дейности:
• Изграждане и/или модернизиране на помещения, свързани с производството на продукти от риболов и аквакултури
• Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга за:
• преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване,
сушене и съхраняване на суровини или продукти
• производство на нови продукти, въвеждане на нови
технологии и процеси
• подобряване и контрол на качеството на продуктите
• Изграждане и оборудване на места за първа продажба
на риба и рибни продукти, традиционни за РО, в партньорство между производители, преработватели и търговци на продукти от риболов и аквакултура
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
Индикативни дейности:
• Преустрояване на съществуващи сгради в рибарски
хижи с външен вид, близък до обкръжаващата природна среда
• Изграждане и/или преустрояване на места за хранене с
малък капацитет
Разработва и разпространява екип на
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“

• Обучения за водачи за еко-туризъм и/или риболовен туризъм
• Маркетинг проучвания и планиране на общи за РО туристически продукти
• Организиране на събития в РО за популяризиране на
възможностите за туризъм (фестивални събития)
• Преработка и маркетинг на продукти от риболов и/или
аквакултура (кулинария – производство на традиционни хранителни продукти, последващи преработката на
риба) за целите на туризма
• Дейности, свързани с планиране и изработване на технически проекти за проектите с материални инвестиции
• Изграждане на дребномащабни екологосъобразни съоръжения за риболовен туризъм в реките и язовирите
(средата близка до естествената)
• Картиране на РО с възможностите за туризъм – местообитания, маршрути, инфраструктура
Мярка 2.2.: Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани
с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки
рибарски общности
Индикативни дейности:
• Изграждане на дребномащабна инфраструктура за достиг до водата, като пътеки, паркинги за коли и ремаркета в съответствие с норми за опазване на околната
среда
• Изграждане на дребна туристическа инфраструктура –
беседки край водоемите, регулирани места за пикник,
места за изхвърляне на отпадъци
• Изграждане на дребномащабна инфраструктура за безопасност при влизане и излизане от водата
• Изграждане на база за спортен риболов – зониране на
пространства на язовирите и дребна инфраструктура

Брой 3
Март 2012 г.

Царството на пъстървата
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към Местна стратегия за развитие 2011 - 2015
• Обособяване на естествени места за плуване и плажуване във водоемите
• Изграждане на места за къмпинг в РО ВЗР
• Планиране и маркетиране на общи за РО риболовни
маршрути
• Развиване на туристически атракциони чрез ефективно
използване на природните ресурси и конкретно свързани с риболов (закупуване/изграждане на дребномащабни съоръжения, оборудване на бази и пространства)
• Изграждане на обща информационна система за предоставяне на актуална информация в полза на рибарските общности и туристите в РО (електронна, уеб базирана)
• Изграждане на информационна инфраструктура – инфо
точки, указателни табели, маршрути
• Израждане на туристически информационен център –
общ за цялата РО с три клона в трите общини – изграждане и/или преустрояване и оборудване на места с ключово местоположение съобразно водоемите в РО
• Услуги за ремонт на лодки и други приспособления за
риболовен туризъм, включително оборудване с необходимите средства за ремонтните дейности
• Изграждане и/или преустрояване и оборудване на пространства с експозиция на видове риба и аквакултура,
характерни за РО, „работилници” за преработка и кулинарни умения
Мярка 3.1.: Възстановяване на производствения потенциал
в сектор „Рибарство“, засегнат от природни бедствия или промишлени аварии
Индикативни дейности:
• Закупуване на нови съоръжения за сектор „Рибарство”
за възстановяване при природни бедствия или промишлени аварии
• Възстановителни дейности за разрушени съоръжения
следствие на природни бедствия или промишлени аварии

• Дейности, свързани с почистване на водоеми (участъци), замърсени вследствие на природни бедствия или
промишлени аварии
Мярка 3.2.: Защита на околната среда в рибарските области,
с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и
развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и
развитие на природното и архитектурно наследство
Индикативни дейности:
• Образователни дейности, насочени към опазване на
околната среда с различни целеви групи, като ученически лагери, състезания по ориентиране, курсове за природолюбители, оцеляване в гората
• Организиране на почистващи инициативи с участието
на доброволци
• Проучвания, свързани със състоянието на водите и
околната среда
• Квалификационни курсове за еко патрули, които работят съвместно с институциите
• Изграждане на електронни системи за наблюдение и
превенция на бракониерството в РО (компютъризирана
система с радари и камери за постоянно наблюдение на
водите)
• Изграждане на дребномащабни съоръжения за наблюдение на видове животни край язовирите и реките (с
вид до естествената среда)
• Инвестиции в малки пречиствателни съоражения.
Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата
на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“
www.flag-rhodope.bg в секцията Покани и документи.
Информация и методическа подкрепа можете да получите и в трите офиса на МИРГ на посочените адреси
и телефони на гърба на бюлетина всеки работен ден.

Работни срещи на потенциалните кандидати в Девин

Н

а 12.01.2012 г. и 16.02.2012 г. бяха проведени работни срещи в община Девин по повод кандидатстване по Местна
стратегия за развитие (МСР) на Рибарската област „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Целите на проведените срещи бяха по-задълбочено да се конкретизират и обсъдят основните проблеми, въпроси и идеи от потенциалните кандидати. Общо 25 представители
на трите сектора от общината взеха участие
в срещите. Въпросите, които се обсъдиха от
участниците по време на срещите, бяха по отношение най-вече за съдействието на различните институции в издаването на съгласувателни писма и разрешителни, необходими за
кандидатстване с проекти.
Срещите бяха организирани със съдействието и участието на заместник-кмета на
община Девин, който представи на кандидатите екипа на Консултантската фирма “Inter
Consult Group” и назначения експерт в общинска администрация, който ще оказва помощ и съдействие в изготвянето на проектните предложения и ще бъде връзката между
бенефициентите и консултантите.
Работните срещи бяха изключително полезни за кандидатите, които решиха, че е наложително свикването на още една среща, която ще се състои през месец март.

Снимка от първата работната среща на кандидатите от трите сектора в Девин, 12.01.2012 г.

С подкрепата на Европейски фонд за развитие на сектор „Рибарство“

Рибарска област
„Високи Западни Родопи“
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Информационен бюлетин за изпълнение на
Местна стратегия за развитие 2011 - 2015

Проведоха се поредица от индивидуални срещи
след публикуване на първата покана по
Местна стратегия за развитие

К

ато част от информационната кампания на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:
Батак - Девин - Доспат“ през месец февруари бяха проведени индивидуални срещи в община Девин и Доспат
с представители на трите сектора - публичен, граждански и бизнес.
Основните цели на срещите бяха информиране, консултиране и подпомагане
на подготовката на идеи и проекти на потенциалните кандидати и популяризиране на възможностите за кандидатстване.
В срещите взеха участие общо 27 представители на трите сектора от двете общини.
По време на срещите всеки един от кандидатите представи проектните си идеи и
дейностите, които планира да осъществи
чрез кандидатстване с проект към МИРГ.
Част от дейностите, към които са се насочили кандидатите, са за изграждане на
помощна инфраструктура за съхраняване на естествения път на пъстървата, изграждане на помощна инфраструктура
за добри условия за престой, дейности за
предлагане на специфична рибна кухня,
опазване на околната среда и биоразнооСнимка от проведената индивидуалната среща с потенциален бенефициент в гр. Девин, 06.02.2012г.
бразието и др.

МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат‟
обявява конкурс на тема:
„Уловена най-голяма пъстърва‟
МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ организира конкурс на снимки и видео с уловена най-голяма балканска пъстърва.
Споделете с екипа вашите емоции, хванати трофеи и незабравими епизоди от водоемите на територията.
Изпращайте снимките с подходящ кратък текст, който да включва информация на каква стръв е
уловена пъстървата, с каква въдица, тегло, дължина, мястото, където е уловена, и имената на риболовеца.
Името на победителя в конкурса заедно със снимката и наградата ще бъдат обявени през месец септември
2012 г., когато ще излезе поредния брой на бюлетина.
Условия за участие:
• Снимки и видео можете да изпращате на e-mail: office@flag-rhodope.bg
• Краен срок месец август 2012 г.
• Снимките да са в jpg формат
• Да бъдат от водоемите на Рибарската област – Батак, Девин и Доспат
• Във вашия e-mail до нас задължително впишете трите си имена, е-mail за кореспонденция, възраст и къде
живеете
Контакти на екипа на МИРГ
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Разработва и разпространява екип на
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“
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Информационен бюлетин за изпълнение на
Местна стратегия за развитие на рибарска област
„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат”
2011 - 2015
Периодичност на издаване:
3 месеца

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

