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

3-МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН, БРОЙ 8, ДЕКЕМВРИ 2013 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)

КАКВО СЕ СЛУЧИ СЛЕД ПРИЕМА
НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ЧЕТВЪРТА ПОКАНА НА МИРГ?
По време на обявената Пета покана, която приключи на 08 юли 2013 г., Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“
(МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“) прие пет проектни предложения на обща стойност 573 687, 79 лева. Проектните предложения са свързани с прилагане на нова
и по-съвременна технология при отглеждане на рибата, изграждане на помощна
инфраструктура за риболовен и екотуризъм, места за краткотраен отдих (беседки и
заслони), изработване на информационен рибарски сборник, изготвяне на туристически пакети за риболовен и свързан с него екотуризъм и софтуерно изграждане на
публична уеб – платформа „Въдичарство, риболов, лов и местна кулинария в Родопа
планина“.
На 1 октомври 2013 г. приключи приемът на проекти и по Шеста покана от
Местната стратегия за развитие (МСР) на МИРГ „Високи Западни Родопи“. Подадени бяха две проектни предложения на обща стойност 130 988, 52 лева.
В момента тече процедурната проверка, извършвана от Изпълнителна агенция
по рибарство и аквакултури (ИАРА), след което предстои сключване на договори с
одобрените кандидати.

По Пета и Шеста
покана на МИРГ
постъпиха седем
проектни
предложения
на обща стойност
704 676, 31 лева.

ТРИ РИБАРСКИ ГРУПИ ОТ ПОЛША
ПОСЕТИХА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ
„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ“
Две учебни посещения с представители на полски рибарски групи  се състояха
на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи“.
Първото учебно посещение беше в периода 21 - 23 август 2013 г. и в него взеха
участие, освен полската рибарска група МИРГ „Моренка“, и представители на МИРГ
от България. По време на тридневното посещение бяха обсъдени въпроси, касаещи
работата на рибарските групи,  постигнатите резултати до момента и участието им
в следващия програмен период. По време на визитата на МИРГ „Моренка“ беше
посетен Рибния ресторант в град Доспат - проект финансиран от МИРГ „Високи
Западни Родопи“ и вече изпълнен, Професионална гимназия „Васил Левски“, която
в момента изпълнява проект за приготвяне на рибна кухня и за издаване на меню с
рибни рецепти, и най-голямата ферма за производство на аквакултури на Балканите - „Салвелинус Рея Фиш“ КД, където представителите на полската рибарска група
се запознаха с отглеждането на пъстърва в садков тип съоръжения.
В периода 09 - 11 септември 2013 г. се състоя и второто посещение на полските рибарски групи МИРГ „Миленска“ и МИРГ „Дарловска“, които се запознаха, освен
с приключилите проекти, финансирани от МИРГ „Високи Западни Родопи“, така и
с тези, които са в процес на изпълнение. По време на визитата си те посетиха аквакултурната ферма в село Триград, цеха за рибопреработка близо до село Беден,
стопанисван от „П.А.Л - БГ“ ЕООД и комплекс „ Рибарска хижа“, където беше представен проект по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР).
Целта и на двете посещения бе да се обменят опит и добри практики и да се
идентифицират възможности и проекти  за транснационално сътрудничество между полските групи и МИРГ „Високи Западни Родопи“.
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

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МСР И
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА
МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ“
На 18 ноември 2013г. Местна инициативна група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ (МИРГ
„ВЗР:Батак-Девин-Доспат“) подписа четири договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1
„Развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г. (ОПРСР
2007 – 2013 г.).
Ползвател на помощта по единия договор е Пещерен клуб „Силивряк“ – с. Триград. Проектът предвижда изграждане на туристически информационен център – музей на пъстървата с атрактивно и достъпно представена история на рибата, обхващащ периода от праисторията до наши дни. Ще бъдат изградени още беседки за риболовен
туризъм в среда близка до естествената и пътеки  за достъп на рибарите до реката.
Вторият подписан договор е с фирма „Скорпио ойл“ ООД. Проектът е за оборудване и обзавеждане на заведение за обществено хранене с преобладаващо рибно меню на територията на Рибарската област. В заведението ще се
предлагат специализирани рибни менюта и продукти, като в приготвянето им ще преобладават местни земеделски и
горски продукти, което от своя страна ще подпомогне развитието на местната икономика и ще увеличи консумацията
на риба и рибни продукти на местно и на национално ниво.
Другият подписан договор е с бенефициента „Жан – 66“ ЕООД.  С изпълнението на този проект ще бъде изградена база за спортен риболов, която ще се намира близо до с. Грохотно, община Девин и ще представлява изкуствен
водоем за складиране на риба, предназначена за целогодишен спортен риболов и рибно барбекю, което ще предостави
възможност на туристите сами да приготвят уловената риба и да споделят риболовното си преживяване.
Четвъртият подписан договор е с Община Девин. Проектът ще подобри и развие инфраструктурата за риболовен
и свързан с него екотуризъм,  ще  подобри достъпът до природни забележителности и ще  възстанови  транспортноексплоатационните качества на пътната настилка на алеята към местност „Струилица“.
На 20 ноември 2013 г. МИРГ „ВЗР“ сключи още един договор за безвъзмездна финансова помощ с бенефициента
Асоциация „Спектър“. Проектът е насочен към повишаване информираността на обществеността относно богатството от природни и културно-исторически обекти на територията на Рибарската област, чрез издаване на луксозно
издание на български и английски език, което ще включва информация за защитените природни и исторически обекти, карти и схеми на отделните обекти и др.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ на сключените договори е 845 526,88 лева и към момента започва реалното изпълнение на планираните дейности в тях. С подписването на тези договори, общият брой на
сключените договори в МИРГ става 22 с обща стойност над 3 млн. лева.
От тях 5 са вече изпълнени. Те са на следните бенефициенти:
1. ЕТ „Красимир Красенов – Тихия кът 91“ с наименование на проекта „Създаване на специфична туристическа инфраструктура „Рибен ресторант“ и свързани екотуристически услуги на територията на Община Доспат“

Снимки от изградения Рибен ресторант в град Доспат, предлагащ специализирани рибни
менюта с фокус върху пъстървата, произведена в Рибарската област

Снимка от ресторант „Златна рибка“ – град Доспат

2. Община Батак с два проекта „Популяризиране на туристическата дестинация МИРГ „ВЗР“ и подпомагане устойчивото развитие на рибарските области“
и „Чудните Фотински водопади – приказна разходка в дълбините на Родопите“

Снимки от провелото се Второ Фестивално събитие в Община Батак

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

продължава на стр. 4 

Брой 8
Декември 2013 г.

Царството на пъстървата
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Одобрени проекти от
МИРГ “Високи Западни Родопи”
Продължение от Брой 7 на бюлетина

 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 
ПРОЕКТ:
„Да станем по-добри в приготвянето на здравословни ястия от риба в Царството на пъстървата – Доспат“
ЦЕЛ:
Устойчиво развитие на Рибарската област и разнообразяване на икономическите дейности с развитие на риболовен туризъм и увеличаване консумацията на риба – местно производство
ДЕЙНОСТИ:
• Обучение на специалисти в приготвянето на разнообразни ястия от риба и рибни продукти  по учебен план, разработен от ПГ “Васил Левски” и съобразен с всички нормативни документи;
• Издаване на сборник с кулинарни рецепти с риба;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ:
Област Смолян, община Доспат, град Доспат
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: 34 500 лева
КОНТАКТИ: Красимир Горов, град Доспат, тел. 03045/ 21 - 15

  СДРУЖЕНИЕ „НОВО БЪДЕЩЕ ЗА ДОСПАТ“  
ПРОЕКТ:
„Картиране и популяризиране на РО „Високи Западни Родопи“ като цялостна туристическа дестинация с фокус
върху риболовния туризъм“
ЦЕЛ:
Изграждане на общ териториален имидж и популяризиране територията на РО като цялостна туристическа дестинация с акцент върху риболовния туризъм
ДЕЙНОСТИ:
• Организиране на срещи по общини с цел представяне на проекта, установяване на контакти и партньорства с
основните заинтересовани страни, идентифициране на основните туристически обекти и атракции във всяка
община от РО, които да бъдат картирани, включени в базата данни и популяризирани в рамките на проекта;
• Анализ на възможностите за алтернативен/риболовен туризъм в региона и изготвяне на спецификация с всички
туристически обекти за картиране в рамките на проекта;
• Картиране на територията, създаване и популяризиране на онлайн база данни с интерактивна карта за  основните туристически обекти в РО;
• Изготвяне и разпространяване на рекламно-информационни материали за „ВЗР“ (плакати, стикери, дипляни),
изготвяне и монтиране на информационни табели по главни пътни артерии, туристически обекти, язовири и
места за риболов;
• Организиране на заключителен семинар с участието на всички заинтересовани страни за представяне на резултатите от проекта;
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ:
Цялата територия на Рибарска област „Високи Западни Родопи“ – общините Батак, Девин и Доспат и прилежащите им водни обекти
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: Изпълнен
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 47 928, 30 лева
КОНТАКТИ: Рафаел Боболев, град Доспат, тел. 087 87 07 055
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

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МСР И СКЛЮЧЕНИ
ДОГОВОРИ НА МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ“


продължение от стр. 2

3. Професионална
гимназия
„Васил
Левски“ – гр. Доспат с проект „Да станем по-добри в приготвянето на здравословни ястия от
риба в Царството на пъстървата – Доспат“

4. Община Девин с изпълнен проект „Кът за отдих и наблюдение в УПИ I, кв. 43 по плана на
град Девин“

Към настоящия момент внесените проекти в МИРГ са за 67 % от бюджета,
договорените са 50 % и до края на годината се очаква да бъдат приети проекти
за над 100 % от бюджета на МИРГ „Високи Западни Родопи“.

КАКВО ПРЕДСТОИ?
• Приемане на заявления за кандидатстване по седма покана на МИРГ
„Високи Западни Родопи“ в периода 08.11.2013 г. – 09.12.2013 г.;
• Подготовка на годишни отчети за изпълнението на МСР за 2013;
• Провеждане на заседание на УС и ОС на МИРГ за одобрение на бюджет
за 2014 г. и план за дейността на МИРГ;
• Прехвърляне на средства от мерки, по които няма заявен интерес, в
мерки по които има недостиг на средства и обявяване на осма покана
с остатъците от недоговорените средства през 2014 г.
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

