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

3-МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН, БРОЙ 13, ЮНИ 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)

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИТЕ, ОДОБРЕНИ
ОТ МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ”
ПРОВЕДЕ СЕ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ПЪСТЪРВАТА
„ДОСПАТ – 2015“
В дните от 15 до 17 май 2015 г. на язовир „Доспат” се проведе първия по рода си Национален фестивал на пъстървата
„Доспат – 2015” с цел да се превърне в ежегодно събитие, привличащо  стотици любители на спортния риболов, посетители
и туристи в региона на Рибарската област.
Мащабното мероприятие бе организирано от Сдружение „Риби и такъми“ и се изпълнява по проект финансиран по
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“ от Местната стратегия за развитие (МСР) на
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ (МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“) по
приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“
2007-2013 г. (ОПРСР) .
Целта на фестивала бе да популяризира спортния риболов и емблематичния за територията вид - пъстървата.
В състезанието по риболов на пъстърва съревнованията между риболовците се проведоха в няколко различни дисциплини: турнир по риболов от лодка на тролинг, турнир по риболов на стръв от брега, турнир по риболов на изкуствена примамка от брега, турнир по риболов на муха от брега и турнир по риболов на стръв от брега за деца. Раздадени бяха и много
награди – купи и медали за класиралите се в дисциплините.

Състезанието по риболов на яз. Доспат
в дните 15-17 май 2015 г.

Раздадените награди за класиралите се в
дисциплините

Класиралите се участници в състезанието
по риболов на пъстърва на яз. Доспат

УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ НА МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ“ В
РЕГИОНА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
В периода 18 – 22 май 2015 г. се проведе учебно посещение в региона на град
Гоце Делчев, организирано от СНЦ „Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството“. В него взеха участие представители на МИРГ
„ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ и на хотелиерския и ресторантьорския бизнес от региона.
Целта на посещението бе участниците да се научат как да използват природните
ресурси, културното наследство, човешкото въображение и вдъхновение  за  създаването на един незабравим туристически продукт, който да приложат в своята територия.
По време на пътуването участниците  се запознаха с неповторимата Омая, където в пълна хармония и с много вкус се съчетават гора, вода, вълшебни къщички и
даряват красота и покой, с еко-селище  „Белите скали“, което е прекрасна практика
как от бивша мраморна кариера може да се направи невероятно местенце с еко-къщички с мебели от драно дърво, с водни площи за риболов и отдих, спортни съоръжения за деца и възрастни, с чара на родопските къщи на етнографски комплекс Лещен
и не на последно място с възможностите за отдих и спорт на Гребна база Огняново.
Бюлетинът се разработва и разпространява от МИРГ „Високи Западни Родопи“
с подкрепата на Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“

Гребна база – с.Огняново
продължавана на стр. 4 ►

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

Одобрени проекти от МИРГ “Високи Западни Родопи”
Продължение от Брой 12 на бюлетина





АСОЦИАЦИЯ „СПЕКТЪР“





ПРОЕКТ: „Популяризиране на природното и културно-историческото наследство на Рибарска област БатакДевин-Доспат“
ЦЕЛ: Повишаване на информираността на обществеността относно богатството от природни и културно-исторически
обекти на територията на РО и създаване на предпоставки за траен интерес към региона като фактор за местно икономическо развитие в областта на туризма и осигуряване на заетост за местното население
ДЕЙНОСТИ:
• Подготовка на авторски текстове и снимки, представящи рибарската област;
• Подготовка за отпечатване на 2000 бр. книги на български и английски език с информация за природното и културно-историческо богатство на РО;
• Официално представяне на информационния продукт;
• Информиране и публичност – медийно покритие;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Рибарска област Батак-Девин-Доспат
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: 65 496,00 лева
КОНТАКТИ: Асоциация „Спектър“, град София, Александър Ангелов, тел. +359 87 88 85 880







АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - КОСТИНБРОД







ПРОЕКТ: „За устойчив туризъм на територията на РО „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ чрез
опазване и развитие на природното и културно наследство“
ЦЕЛ: Опазване и валоризиране на природното и културно наследство за развитие на устойчив туризъм в РО
ДЕЙНОСТИ:
• Събиране на информация и разработване съдържанието на виртуална тематична екопътека за територията на
РО „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“;
• Създаване на виртуална тематична екопътека „Общи пътеки: Батак – Девин – Доспат”;
• Информационна кампания за защита на околната среда сред жителите на РО;
• Организиране на изнесен семинар за учители от училища, общинска администрация и НПО на територията на
РО;
• Създаване на типова програма за природозащитно образование за ученици от 4-6 клас от средно-образователните училища на територията на РО;
• Презентиране на информационна книжка пред ученици от 4-6 клас от средно-образователните училища на територията на РО;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Територията на Рибарска област „Високи Западни Родопи“
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: 53 592,00 лева
КОНТАКТИ: Агенция за икономическо развитие Костинброд, ул. „Асен Златаров” №10Б, гр.Костинброд, тел. +359 (2)/
81 39 600







ОБЩИНА ДЕВИН







ПРОЕКТ: „Водопровод за термални води „Беденски бани – град Девин – рехабилитация и реконструкция“
ЦЕЛ: Подобряване на условията за пренос на термални води до град Девин за развитие на туризма и подпомагане на
развитието на аквакултурите
ДЕЙНОСТИ:
• Възлагане на изпълнение на строителни работи;
• Възлагане на изпълнение на Строителен надзор;
• Възлагане на изготвяне и монтаж  на информационна табела;
• Визуализация;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Област Смолян – Община Девин – термоминерално находище
„Беденски бани“ и гр. Девин
Разработва и разпространява екип на
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“

Брой 13
Юни 2015 г.

Царството на пъстървата
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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: 395 968,73 лева
КОНТАКТИ: Община Девин, ул. „Дружба“ № 1, град Девин, област Смолян, България, п.к. 4800, тел. +359 3041/21-74







„ЕЛЕГИЯ ТУРС“ ЕООД







ПРОЕКТ: „Обособяване на част от къща за гости „ГЕРГАНА” №2 в гурме клуб „Приказната рибка” и благоустрояване на дворното пространство в УПИ I-122006-за жилищно строителство,кв.1 по плана на гр.Девин,община
Девин“
ЦЕЛ: Насърчаване развитието на туризма и повишаване потреблението на произведени в територията местни рибни
и местни земеделски и горски продукти в РО „ВЗР“
ДЕЙНОСТИ:
• Инвестиционни дейности: СМР;
• Изработка и разпространяване на информационни материали;
• Публичност и маркетинг: Организиране на официално откриване на гурме клуб „Приказната рибка“, демонстриране на предлаганите нови продукти и услуги (варианти на рибно меню), работа с туроператори и медии;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Област Смолян, Община Девин,  гр.Девин
МЯРКА ОТ МСР: 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“
СТАТУС: Изпълнява се
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 96 934,26 лева
КОНТАКТИ: „Елегия турс“ ЕООД, гр. Девин, П.К. 4800, ул. „Спартак“ № 10, тел. +359 89 46 90 244







СДРУЖЕНИЕ „ПАРАЛЕЛ“







ПРОЕКТ: „Изграждане на уеб-базирана информационна система“
ЦЕЛ: Да се подкрепи устойчивото развитие на рибарската област  Батак – Девин – Доспат и да се подобри качеството
на живот в нея
ДЕЙНОСТИ:
• Изграждане на обща информационна система за предоставяне на актуална информация в полза на рибарските
общности и туристите в РО (електронна, уеб базирана);
• Разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, необходими за изпълнение на проекта - печатни материали, рекламен клип, който ще се популяризира в социалните мрежи;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: територията на Рибарска област „Високи Западни Родопи:БатакДевин-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: 39 859,20 лева
КОНТАКТИ: Сдружение „Паралел”, ул. „Сава Филаретов” №19, гр. Сливен, П.К. 8800, община Сливен, тел. +359 889 577 076







ОБЩИНА ДЕВИН







ПРОЕКТ: „Обновяване на градски парк „Острова“ и изграждане на места за наблюдение и риболов на река
Девинска“
ЦЕЛ: Трайно и устойчиво подобряване на облика на град Девин чрез повишаване атрактивността на градския парк
на гр. Девин с оглед развитие на туристическия потенциал на Община Девин и РО. С реализирането на проекта ще се
постигне подобряване на физическата и жизнена среда на гр. Девин, като необходимо условие за постигане на интегрирана, устойчиво развита и екологична градска среда, предоставяща нови възможности за икономическо и социално
развитие.
ДЕЙНОСТИ:
• Изпълнение на дейност СМР;
• Изпълнение на дейност авторски надзор;
• Дейности по визуализация, информираност и публичност;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Област Смолян, община Девин, гр. Девин, река Девинска
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: 398 985,00 лева
КОНТАКТИ: Община Девин, ул. „Дружба“ № 1, град Девин, област Смолян, България, п.к. 4800, тел. +359 3041/21-74
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

УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В РЕГИОНА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

► продължение от стр. 1

Посещението бе организирано в рамките на проект „Разнообразяване и популяризиране на туристическите продукти и услуги в рибарска област „Високи Западни Родопи“, финансиран от Местната стратегия за развитие (МСР) на МИРГ „ВЗР:БатакДевин-Доспат“ по приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. (ОПРСР) .

ОЩЕ ЕДНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РИБОЛОВ СЕ ПРОВЕДЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА РИБАРСКАТА ОБЛАСТ

Съревнованието между децата
риболовци

На 22 май 2015 г. на рекичката край парк
„Острова“ в Община Девин се проведе състезание по риболов за деца и възрастни.
Мероприятието беше организирано по проект „Екологично възпитание в действие“, чийто
бенефициент е Община Девин. Проектът се финансира от Местната стратегия за развитие (МСР)
на МИРГ „ВЗР“, чрез Европейски фонд за рибарство 2007 – 2013 г.
В риболовното състезание се включиха всички деца от подготвителните групи от детските
градини на територията на Община Девин, като
на всяко едно от тях беше издаден безплатен риболовен билет и осигурена специална екипировка.
Състезанието премина с голям ентусиазъм
не само от страна на децата, но и от страна на
родителите, като на финала всички участници
получиха награди.
Целта на организаторите бе малчуганите да
се запознаят отблизо с този приятен спорт – риболова и да възпитат и утвърдят ценности и нагласи у тях свързани с опазването на био-разнообразието.

Съревнованието между децата
риболовци





Информационен бюлетин за изпълнение на
Местна стратегия за развитие на рибарска област
„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат”
2011 - 2015
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Разработва и разпространява екип на
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“
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Подготовка на текстове: 		

Снимка на родители и деца, участващи
в състезанието
Контакти на екипа на МИРГ
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3 месеца
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Периодичност на издаване:



Награждаването на
малките участници
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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

