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

3-МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН, БРОЙ 10, АВГУСТ 2014 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 с подкрепата на
Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“

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

ПОСЛЕДНАТА ОСМА ПОКАНА НА МИРГ
ЗА ТОЗИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ПРИКЛЮЧИ С
12 ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
110% ОТ БЮДЖЕТА НА СТРАТЕГИЯТА
На 30 май 2014 г. в 17.00 часа приключи приема на заявления за кандидатстване по
обявените мерки за последната осма покана на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-ДевинДоспат.
До крайния срок бяха подадени 12 проектни предложения на обща стойност 1 759
730, 80 лева при обявен остатъчен ресурс 954 971,30 лева. Част от дейностите, предвидени
за изпълнение по проектите, са обособяване на част от къща за гости „Гергана” в гурме клуб
„Приказната рибка”, изграждане на обслужваща сграда към рибно стопанство в с. Триград,
интерактивен информационен портал за популяризиране на спортния риболов и туризма в
община Батак, възстановяване на старинни мостове над р. Триградска, закупуване на барбекюта на водни платформи и отдаването им за ползване под наем с цел подобряване условията на територията на язовирите от рибарската област “Високи Западни Родопи” за отдих,
развлечение, риболовен туризъм и спортен риболов, провеждане на национален фестивал на
пъстървата в град Доспат и др.
С този прием  планирания индикативен бюджет за изпълнение в Местната стратегия за
развитие достигна 110%.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МСР НА
МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ“

В представената таблица по-долу може да проследите броя на подадените проектни предложения в МИРГ по
мерки, броя на сключените договори и изпълнените проекти до момента, както и колко проектни предложения
предстоят за сключване на договори до края на 2014 г.:
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Бюлетинът се разработва и разпространява от МИРГ „Високи Западни Родопи“
с подкрепата на Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“
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Рибарска област
„Високи Западни Родопи“

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

Одобрени проекти от
МИРГ “Високи Западни Родопи”
Продължение от Брой 9 на бюлетина



 „САЛВЕЛИНУС – РЕЯ ФИШ“ КД 



ПРОЕКТ: „Добавяне на стойност към продуктите от аквакултура чрез
оптимизиране на процесите и установяване на хранителни стойности и съдържание на витамини и минерали в основни пъстървови
продукти“
ЦЕЛ:
Намаляване отрицателното въздействие върху околната среда,
оптимизиране процесите за мониторинг на аквакултурата по
размерни групи, намаляване количеството на ползваните течни
горива и установяване специфичните вкусови и хранителни
качества на произвежданата аквакултура
ДЕЙНОСТИ:
• Доставка и монтаж на Технологичен модул за мониторинг на
зарибителен материал;
• Комплексно изследване на продукти от аквакултура за установяване на специфични хранителни и други показатели;
• Доставка и монтаж на съоръжение за обозначаване на съоръженията за аквакултура;

Садкова база за отглеждане на пъстърва в яз. Доспат

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Територията
на Рибарската област „Високи Западни Родопи“ , гр. Доспат, ул. Тракия № 48, садкова база за отглеждане на пъстърва в яз. Доспат
МЯРКА ОТ МСР: 1.2 „Създаване на добавена стойност към продукти
от риболов и аквакултури“
СТАТУС: Изпълнява се
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
266 936,82 лева
КОНТАКТИ: „Салвелинус – Рея Фиш“ КД , град Доспат, Валери Баронов, тел. 089 98 81 818







Рибното стопанство в град Доспат

ОБЩИНА ДЕВИН 





ПРОЕКТ: „Алеи на туриста“
ЦЕЛ:
Повишаване на атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и подобряване привлекателността за
развитие на бизнес в община Девин чрез подобряване на условията за достъп до уникалните природни дадености на територията
на рибарската област
ДЕЙНОСТИ:
• Подобряване на транспортно-експлоатационните качества на
общинската улична инфраструктура (алеи) до местата, предвидени за спортен и любителски риболов и места за услуги и
настаняване, свързани с риболовния туризъм;
• Подобряване на достъпа до водоеми и природни забележителности, конкретно чрез рехабилитация/реконструкция/изграждане на алеи до тях;
Разработва и разпространява екип на
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“

Едно от местата в град Девин, където ще бъдат
изградени алеи на туриста

Брой 10
Август 2014 г.

Царството на пъстървата
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• Осигуряване на комфортен и безопасен пътно-транспортен достъп до природни забележителности за населението и гостите в община Девин;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ:
Област Смолян, Община Девин, град Девин
МЯРКА ОТ МСР:
2.2 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“
СТАТУС:
Изпълнява се
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
395 799,23 лева
КОНТАКТИ:
Община Девин, Цветалин Пенков, тел. 03041/ 21-74
Алеята, която ще бъде рехабилитирана
покрай река Девинска







ПЕЩЕРЕН КЛУБ „СИЛИВРЯК“ 





ПРОЕКТ:
„Развитие на атрактивна дестинация за риболовен туризъм за улов на балканска пъстърва в района на с. Триград,
община Девин“
ЦЕЛ:
Изграждане и оборудване на туристически информационен център и изграждане на дребномащабни съоръжения за
риболовен туризъм в среда близка до естествената
ДЕЙНОСТИ:
• Изграждане на туристически информационен център - музей на пъстървата с атрактивно и достъпно представена история на рибата, обхващаща периода от праисторията до наши дни;
• Доставка и монтаж на необходимата техника и оборудване;
• Въвеждане в експлоатация на туристическия център;
• Изграждане на риболовни пътеки и рибарски беседки;
• Представяне и популяризиране на проекта;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Община Девин, с. Триград
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“
СТАТУС: Изпълнява се
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
77 367,11 лева
КОНТАКТИ:
с. Триград, община Девин, област Смолян,
Костадин Хаджийски,
тел. 088 90 52 208

Мястото, където ще бъде изграден Музея на пъстървата
в с. Триград

С подкрепата на Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“
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Рибарска област
„Високи Западни Родопи“

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

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИРГ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В
УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В ЕСТОНИЯ

Ферма за отглеждане на змиорки

Приключенски парк в Естония,
предлагащ атрактивни услуги като:
пускане с въже (тип Тарзан), мини
голф, нощувки, АТВ, кетъринг с
преобладаващо рибно меню и др.

Презентация на Председателя на
дружеството стопанисващо Музея на
рибарството в с.Валма, Естония

В периода 26 - 29 май 2014 г. представители на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ посетиха
вътрешнотериториална Рибарска група в Естония. Целта на посещението беше да се обменят
опит и добри практики при прилагането на териториален подход за развитие. Територията, която
представителите на Рибарската група посетиха,
се намира около езерото Võrtsjärv на около 200 км
от столицата Талин и е сходна с територията на
МИРГ „Високи Западни Родопи“.
По време на посещението бяха представени
различни проекти от двете територии, свързани
както с развитието на риболовния туризъм, така
и с аквакултурите. Част от посетените проекти
бяха ферма за отглеждане на змиорки с капацитет 120 тона, приключенски парк, музей на рибарството и др. В програмата бе организирано наблюдение на традиционен метод на улов в езеро с
традиционна лодка. Предлага се като туристическа услуга, включваща влизане с лодка в езерото,
наблюдение на улова и възможност за закупуване
на уловената риба и приготвяне по различен начин (пушена, печена или консервирана). Посетен
беше и информационен център, финансиран от
различни програми, като LEADER, от стратегията на МИРГ и други. В посетителския център има
всякакъв вид информация за района, материали, сувенири ( най-различни продукти от кожа на
риби ), зала за срещи и др. Към центъра има изградена и кула за наблюдение на птици, тъй като
се намира на брега на езерото в Естония.
Членовете на двете групи имаха възможност
да представят изпълнението на местните стратегии, трудности и възможни решения. Също така
бяха обсъдени и плановете на двете територии
за новия програмен период 2014 - 2020, като
бяха набелязани няколко теми за сътрудничество между териториите и подготовка на съвместен
проект. Подробности за посетените проекти и
материали от посещението ще намерите на електронната страница на МИРГ „Високи Западни Родопи“ на адрес: www.flag-rhodope.bg.

Традиционен на улов в езеро с лодка

Организирано наблюдение на
традиционен метод на улов в езеро с
традиционна лодка

Посетителски информационен център

КАКВО ПРЕДСТОИ?
• Учебно посещение на Рибарски групи от Полша през месец август;
• Реализиране на мониторинг и оценяване на изпълнението на МСР на МИРГ
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

