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

3-МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН, БРОЙ 12, МАРТ 2015 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)

СЪБИТИЯТА В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ ОТ
НАЧАЛОТО НА 2015 г. ДО МОМЕНТА

МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ“ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
2014 – 2020 г.
На 18.12.2014 г. в град Доспат членовете на Общото събрание (ОС) на Местна
инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ (МИРГ
„ВЗР:Батак-Девин-Доспат“) съгласно Решение №1 от Протокол №17 на Управителен съвет (УС) от 14.12.2014 г. и на основание чл.35, ал. 1 и т. 1, 9 и 11 от Устава на МИРГ
взеха Решение настоящото Публично-частно партньорство (ПЧП) или МИРГ „ВЗР“ да
кандидатства пред Управителния орган (УО) за одобрение на МИРГ и Местна стратегия
за развитие (МСР) за новия Програмен период 2014 – 2020 г., като при необходимост да
бъдат правени промени в Устава и състава на МИРГ „ВЗР“ в съответствие с изискванията на новата Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  (ПМДР 2014 – 2020 г.).
След взетото решение от членовете на ОС екипът на МИРГ „Високи Западни Родопи“
предстои да предприеме необходимите действия и да подготви МИРГ и МСР за кандидатстване, признаване и одобрение.

Заседание на ОС на МИРГ „Високи
Западни Родопи“

ПРОВЕДОХА СЕ ОСЕМ ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА РИБАРСКАТА ОБЛАСТ
В рамките на два месеца (януари-февруари 2015 г.)  СНЦ „Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане
на предприемачеството“  проведе  8 двудневни обучителни семинара в областта на туризма по стартиралия проект „Разнообразяване и популяризиране на туристическите продукти и услуги в РО „Високи Западни Родопи“ .
Проектът е на стойност 65 653, 84 лева и се финансира от МИРГ „Високи Западни Родопи“ по приоритетна ос №4
„Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“.
Целта на проведените семинари бе да се повиши капацитетът на заинтересованите страни, които искат да планират и развиват устойчиви бизнес и туристически практики и да разнообразяват туристическото предлагане в територията на Рибарската област на база на местните ресурси.
Обучителните семинара бяха проведени в общините Батак, Девин и Доспат и в тях взеха участие представители на
общинските администрации, на неправителствения сектор и местни хотелиери.
След приключване на обученията на всички участници бяха издадени сертификати за преминало обучение на теми
„Познавателен туризъм“ и „Диверсификация на икономически дейности в Рибарската област“.

Двудневен семинар на заинтересованите страни от Община Девин на
тема „Познавателен туризъм“
5-6 февруари 2015 г.
Бюлетинът се разработва и разпространява от МИРГ „Високи Западни Родопи“
с подкрепата на Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“

Двудневен семинар на заинтересованите страни
от Община Девин на тема „Диверсификация на
икономически дейности в Рибарската област“
20-21 февруари 2015 г.
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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 11 на бюлетина





ФОНДАЦИЯ „АВИЦЕНА“ 



ПРОЕКТ: „Екологично образование и популяризиране на рибарството и аквакултурите в „Царството на пъстървата“
ЦЕЛ:
Придобиване на екологични знания за запазване на неразрушимостта на природата, повишаване на продуктивните,
здравословните и естетически качества на средата и за нейното устойчиво развитие. Усвояване на умения за индивидуална и колективна екологична дейност, ценностни ориентации и готовност за опазване на природата. Запознаване
с аквакултурата и рибарството в прилежащите водни обекти на община Доспат.
ДЕЙНОСТИ:
• Провеждане на професионално обучение на ученици от 10 и 11 клас по професионално направление „Еколог“;
• Провеждане на извънкласни „Образователни дейности по екология и опазване на околната среда“ на ученици от
прогимназиален курс;
• Създаване на Ученически Клуб „Екоприятели“ в ПГ „Васил Левски“ гр. Доспат;
• Създаване на Ученически Клуб „Екоприятели“ в ОУ „Христо Ботев“ с. Късак, общ. Доспат;
• Изготвяне, издаване и разпространение на Справочник „Царството на пъстървата“ – за деца;
• Издаване на информационни и рекламни материали;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Общините Батак, Девин и Доспат и прилежащите им водни
обекти
МЯРКА ОТ МСР: 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“
СТАТУС: Изпълнява се
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 57 018,22 лева
КОНТАКТИ: Град Смолян, Община Смолян, Област Смолян, бул. „България“ № 31, офис 2, Йорданка Андреева, тел. 089
33 16 049







„ПРЕСТИЖ-ПАУНОВ“ ЕООД – ГР. ИХТИМАН







ПРОЕКТ: „Обновяване и оборудване на съществуваща сграда в Рибарска хижа“
ЦЕЛ:
Създаване на туристически продукт
ДЕЙНОСТИ:
• Обновяване и оборудване на съществуваща сграда в
„Рибарска хижа“;
• Демонтажни работи;
• Архитектурно – строителни работи;
• Обзавеждане;
• Избор на персонал;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Област
Пазарджик, Община Батак, с. Нова махала, м. „Валта“
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:
42 297 ,42 лева
КОНТАКТИ: Община Батак, Крум Петров Паунов, тел.
03553/23-16

Разработва и разпространява екип на
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“

Съществуващата сграда в с. Нова махала, м. „Валта”, община
Батак, която ще бъде обновена и оборудвана в Рибарска хижа

Брой 12
Март 2015 г.

Царството на пъстървата






„ФИНАНС ТУРС“ ООД
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ПРОЕКТ: „Създаване на спомагателна туристическа инфраструктура „Лодка за риболовен туризъм“ и свързани с
нея туристически услуги в яз. Доспат“
ЦЕЛ:
Насърчаване развитието на туризма и повишаване атрактивността на средата за развитие на риболовен туризъм на
територията около яз. Доспат/ РО ВЗР
ДЕЙНОСТИ:
• Доставка и пускане в експлоатация на плавателен съд с капацитет 40 места за сядане;
• Доставка и пускане в експлоатация на 4 броя водни колела в яз. Доспат;
• Изработване на информационни  материали;
• Организиране на промоционална обиколка с представители на туроператори и представители на туристическия
бранш от РО по язовир Доспат;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Община Доспат, Язовир Доспат
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: 246 273,41 лева
КОНТАКТИ: Град Сърница, община Велинград, област Пазарджик,  ул. „Свобода“ № 74, Салих  Фейзичауш, тел. 089 44 38 959







ОБЩИНА БАТАК







ПРОЕКТ: „Популяризиране и насърчаване на спортния риболов на територията на община Батак“
ЦЕЛ:
Подобряване на условията и създаване на възможности за развитие на Еко туризъм и спортния риболов
ДЕЙНОСТИ:
• Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – 18 бр. дървени пейки, 6 бр. дървени маси и 6 бр.дървени
сглобяеми беседки;
• Изграждане на информационна инфраструктура – инфо точки (6 бр.) и инфо табели (6 бр.);
• Публикация в интернет страницата на Община Батак за популяризиране на дейностите и целите на проекта;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Област Пазарджик, Община Батак
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: 26 180 лева
КОНТАКТИ: Община Батак, Крум Петров Паунов, тел. 03553/23-16







„САЛВЕЛИНУС – РЕЯ ФИШ“ КД







ПРОЕКТ: „Закупуване на нови мрежи за отглеждане на
пъстърва“
ЦЕЛ:
Създаване на добавена стойност към продуктите от аквакултура
ДЕЙНОСТИ:
• Закупуване на мрежи за садки и подмяна с нови
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: гр. Доспат, яз. Доспат, землището на гр. Доспат
МЯРКА ОТ МСР: 1.2 „Създаване на добавена стойност към
продукти от риболов и аквакултура“
СТАТУС: Изпълнява се
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
66 246 лева
КОНТАКТИ: „Салвелинус – Рея Фиш“ КД, гр. Доспат, ул. Капитан Петко войвода № 18, Валери Баронов, тел. 02/97 84 660
Язовир Доспат

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

МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ“
ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ В БРЮКСЕЛ
На 2-3 март 2015 г. в Брюксел се състоя финална конференция, на която бяха представени най-добрите проекти,
финансирани от Местните инициативни рибарски групи, чрез Европейски фонд за рибарство 2007-2013 г. Събитието
бе организирано от ФАРНЕТ – Европейска мрежа на рибарските групи, като от 10 000 местни проекти, подкрепени от
Европейския фонд за рибарство в рамките на целия Европейски съюз, само 42 проекта бяха избрани да бъдат представени на конференцията и един от тях бе финансиран от Местна инициативна рибарска група   „Високи Западни
Родопи:Батак-Девин-Доспат“ ( МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“).
Избраният за представяне проект на МИРГ „ВЗР“ бе на бенефициента Професионална гимназия „Васил Левски“ –
гр. Доспат с наименование „Да станем по-добри в приготвянето на здравословни ястия от риба в царството на пъстървата – Доспат” на стойност 27 757, 69 лева.
Проектното предложение бе избрано за представяне в Брюксел поради своята насоченост към подготовката на 30
специалисти в приготвянето на различни ястия от риба и рибни продукти и местно производство имайки предвид, че в
момента в ресторантите в района се предлагат няколко традиционни ястия от риба.
Целта на проекта е поне 15 от обучените да започнат постоянна работа и 10 от тях сезонна, което го прави един от
най-ефективните проекти в съотношението „разходи – ползи“. Обучението на специалисти в приготвянето на различни
ястия от риба и рибни продукти ще насърчи производството на риба от една страна, и от друга страна ще увеличи туристическия поток, както и ще допринесе за постигане на устойчив риболовен туризъм и устойчива заетост в рибарската
област. Също така проектът ще даде възможност на обучените специалисти да предлагат кетъринг услуги  в рамките на
рибарската област самостоятелно, което ще доведе до създаване на нови микро и малки предприятия и допълнителна
заетост.

Представяне на проект „Да станем по-добри в приготвянето на здравословни ястия от риба в царството на пъстървата – Доспат” в
рамките на конференция в Брюксел, 2-3 март 2015 г.

КАКВО ПРЕДСТОИ?
• Подготовка на екипа на МИРГ за кандидатстване за новия
Програмен период 2014 – 2020 г.
• Реализиране на мониторинг, оценяване на изпълнението
на МСР на МИРГ и проверки на място
Информационен бюлетин за изпълнение на
Местна стратегия за развитие на рибарска област
„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат”
2011 - 2015

Предпечат и печат: 		

АртГраф ЕООД

Разработва и разпространява екип на
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“
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Периодичност на издаване:

Контакти на екипа на МИРГ

öàðñòâîòî íà ïúñòúðâàòà

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

