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

3-МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН, БРОЙ 9, МАРТ 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)

КОЛКО ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИЕ МИРГ
ПО ВРЕМЕ НА ОБЯВЕНАТА СЕДМА ПОКАНА И
КОЛКО НЕДОГОВОРЕНИ СРЕДСТВА ОСТАНАХА
ЗА 2014 Г.?
По време на обявената Седма покана, която приключи на 09 декември 2013 г., Местна инициативна рибарска
група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ (МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“) прие 9 проектни предложения на обща стойност 2 096 635, 80 лева, от които 1 707 801, 50 лева искана безвъзмездна финансова помощ.
Кандидатите, внесли проектни предложения по Седма покана на МИРГ, са „Финанс турс“ ООД, Община Батак,
Агенция за икономическо развитие - Костинброд, Община Доспат, „Еко - туризъм – Доспат“  ЕООД, „Салвелинус - Рея
Фиш“ КД и Община Девин.
Част от дейностите, предвидени за изпълнение по проектите, са:
• изграждане на изкуствено езеро за спортен риболов в Община Доспат,
• популяризиране и насърчаване на спортния риболов на територията на Община Батак,
• събиране на информация и разработване на виртуална тематична екопътека за територията на Рибарската
област,
• създаване на спомагателна туристическа инфраструктура „Лодка за риболовен туризъм“ и свързани с нея туристически услуги в яз. Доспат,
• провеждане на международен фестивал „Балкански ритми“ в Община Девин,
• изграждане на екокъмпинг с места за каравани и палатки в непосредствена близост до яз. „Цанков камък“ и др.

След Седми прием на проектни предлжения към МИРГ „ВЗР: Батак - Девин - Доспат“
общият брой на внесените предложения вече е 45 и планираният индикативен бюджет за изпълнение в Местната стратегия за развитие достигна 95,74 %.
На 09 март 2014 г. МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“ обяви и последната Осма покана за набиране на заявления за кандидатстване по Местната стратегия за развитие (МСР) за този програмен период. След прехвърляне на средства от мерки, по които няма заявен интерес, в мерки, по които има недостиг на средства,
остатъците от недоговорените средства са както следва:
Мярка  1.2.

Създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и
аквакултура
Размерът на БФП е 385 370,69 лева;

Мярка 2.1.

Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, поспециално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези
дейности не водят към повишаване на риболовното усилие
Размерът на БФП е 99 320,16 лева;

Мярка 2.2.

Мярка 3.2.

Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките
рибарски стопанства и туризма, в полза на малки
рибарски общности
Размерът на БФП е 400 167,91 лева;
Защита на околната среда в рибарски райони, с цел запазване на
тяхната привлекателност, обновяване и развитие на
крайбрежните селца с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното и архитектурно наследство
Размерът на БФП е 209 896,54 лева.
Бюлетинът се разработва и разпространява от МИРГ „Високи Западни Родопи“
с подкрепата на Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“

Мярка 3.2.
19 %
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37 %
Мярка 2.1.
9%

Графика с разпределение на
недоговорените средства по мерки
от МСР 2013 - 2015
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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 8 на бюлетина




ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „БАТЬОВЦИ“ 



ПРОЕКТ: „Изграждане на туристическа инфраструктура и обновяване на туристическа маркировка в община Батак –
поставяне на 11 броя беседки и указателни табели до тях“
ЦЕЛ:
Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура
и съоръженията за посетители в Община Батак
ДЕЙНОСТИ:
• Изграждане на туристическа инфраструктура - по продължение
на туристическите маршрути Батак - Баташки снежник; Батак
- Фотенски водопади; Батак – Голяма сюткя; Батак - Тракийско
скално светилище–м. Дженевра; Екопътека Беглика - резерват
Беглика; Екопътека – Широка поляна – лагер Лонгурлии; Екопътека
– Широка поляна – м. Кемера и Екопътека – Батак, Гайтанча –
резерват Купена - Пещера Снежанка се предвижда да бъдат
изградени 11 бр. дървени беседки – туристистически биваци;
• Обновяване на туристическа маркировка;
• Изработка, доставка и монтаж на 50 броя указателни табели - УкаЕдин от туристическите маршрути, на които ще
зателните табели ще упътват на място туристите към желаните за
бъдат поставени указателни табели, упътващи
посещение от тях обекти и забележителности, за посоката на натуристите към забележителностите
и обектите за посещение
чало или край на маршрута, за местоположението на най-близкия
пункт за помощ или почивка, друга информация;
• Изработка и поставяне на картен материал на 11 броя табели (съдържащи местообитание на видове, природни забележителности, точно положение на туриста и др.)
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Територията на РО „ВЗР“ , 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: 108 681,71 лева
КОНТАКТИ: Туристическо дружество „Батьовци“, град Батак, Васил Вранчев, тел. 088 95 72 684



СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ДЕВИН – БЪДЕЩЕ И ИНОВАЦИИ“



ПРОЕКТ:
„Стратегия за развитие на туризма в Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“
ЦЕЛ:
Да допринесе за развитието на устойчив риболовен туризъм в Рибарска област „Високи Западни Родопи“ и за създаване на възможности и насърчаване на заетостта и повишаване качеството на живот в РО
ДЕЙНОСТИ:
• Информационно обезпечаване - в рамките на дейността ще бъдат инвентаризирани максимално голям брой туристически ресурси, като ще бъде постигната актуалност както на данните, така и на състоянието на ресурсите.
Туристическите ресурси са: паметници и археологически обекти; музеи и галерии; пещери и екопътеки; велопътеки; места за екстремен туризъм; места за риболовен туризъм; балнеоцентрове; туристически информационни
центрове; места за настаняване и заведения за хранене; форми на изкуството, обичаите и традициите на региона; културни събития и т.н. Изследванията ще бъдат теренни и кабинетни.Данните ще бъдат събирани на териториален принцип, но след анализ и обработка ще бъде представена тематично (места за риболов, екопътеки,
пещери и т.н.).;
• Формулиране на стратегия - на основа на събраната информация и проведените аналитично-оценъчни процедури ще бъде разработена стратегия за развитие на туризма в Рибарската област. Стратегията ще бъде изготвена
от екип специалисти при съгласуване и консултации с всички заинтересовани страни.
Разработва и разпространява екип на
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“

Брой 9
Март 2014 г.

Царството на пъстървата
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• Стратегията ще цели да се създаде обща визия за територия, която има общи характеристики и предизвикателства, и може да бъде конкурентна с възможностите си пред други региони.
• Представяне на стратегическия документ;
• Информиране и публичност.
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Област Смолян, Община Девин, град Девин
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: 61 417,48 лева
КОНТАКТИ: СНЦ „Девин – Бъдеще и иновации“, град Девин, Снежана Банкатева, тел. 089 62 02 666







„ЖАН – 66“ ЕООД 





ПРОЕКТ: „Изграждане на База за спортен риболов, музей на риболова и рибно барбекю в УПИ I-409, кв. 1, с. Грохотно,
общ. Девин, област Смолянска“
ЦЕЛ:
Повишаване атрактивността на поречието на река Въча, свързано с
предоставяне на услуги за спортен риболов и екологичен образователен
туризъм със значима добавена стойност за територията на РО
ДЕЙНОСТИ:
• Изграждане   на изкуствен водоем за складиране на риба за
консумация;
• Изграждане и оборудване на рибно барбекю и беседки;
• Изграждане на Музей на риболова;
• Разработване и предоставяне на комплексни туристически услуги;
• Обучение на персонала за предоставяне на туристически услуги;
• Популяризация на разработения интерактивен екологичен образователен продукт.
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Област Смолян,
Община Девин, град Девин, с. Грохотно, брегова ивица на р. Въча
МЯРКА ОТ МСР: 2.2 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани
с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски
общности“

Мястото, където ще бъде изградена базата за
спортен риболов в Община Девин

СТАТУС: Изпълнява се
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 263 145,68 лева
КОНТАКТИ: Жан Юруков, Община Девин, ул. „Гордьо Войвода“ № 54, тел. 0897 092 057







ОБЩИНА ДЕВИН 





ПРОЕКТ: „Кът за риболов и наблюдение при скален феномен „Слона“
ЦЕЛ:
Опазване и валоризиране на природното и културно наследство за развитие
на устойчив туризъм в Рибарската област
ДЕЙНОСТИ:
• Изграждане на паркинг за леки автомобили;
• Оформяне на кът за наблюдение, който включва: място за наблюдение
на скалния феномен „Слона”, навес с места за почивка, зидано огнище и
маси на открито;
• Изграждане на пешеходна алея, по която се достига до брега на р. Въча,
където са разположени площадки с места за риболов и озеленена площ;
• Разполагане на подходящи места на 2 указателни табели, кошчета за отпадъци и 1 химическа тоалетна)
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ: Област Смолян, Община
Девин, град Девин, кв. Настан
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: 94 912,70 лева

Скален феномен „Слона“

КОНТАКТИ: Община Девин, Цветалин Пенков, тел. 03041 / 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

Проведоха се Управителен съвет и Общо събрание на
МИРГ „Високи Западни Родопи“
На 17 януари 2014 г. МИРГ „Високи Западни Родопи“ проведе своите заседания с членовете на Управителния
съвет и Общото събрание.
Членовете на Управителния съвет разгледаха и оцениха
постъпилите проекти от Седма покана за набиране на
проектни предложения към Местна стратегия за развитие на
МИРГ, одобриха отчета за 2013 г. и приеха план-програма за
дейността на МИРГ и бюджета за административни разходи
за 2014 г. Обсъдено и предложено за одобрение от ОС (Общо
събрание ) на МИРГ бе решението за прехвърляне на средства
от мерки, по които няма заявен интерес, в мерки, по които
има недостиг на средства. Определи се и следващата дата
за отваряне на Осма покана за набиране на проектни
предложения.
Съгласно Устава на МИРГ „Високи Западни Родопи“
членовете на ОС одобриха окончателно направеното
предложение от членовете на УС за прехвърлянето на средства
от мерки в мерки, както и отчета за 2013 г., план-програмата
Снимка от проведените заседания на членовете на Управителния съвет и
за дейността на МИРГ и бюджета за административни разходи
Общото събрание на МИРГ „Високи Западни Родопи“ – 17.01.2014 г.
за 2014 г.













ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!
МИРГ “Високи Западни Родопи" уведомява всички заинтересовани страни, че
крайният срок за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за проекти по Местна стратегия за развитие е 30 септември 2014 г.
Крайният срок за плащания по проектите е 31 август 2015 г.

КАКВО ПРЕДСТОИ?
• Приемане на заявления за кандидатстване по Осма покана на МИРГ
„Високи Западни Родопи” в периода 09.03.2014 г. – 09.05.2014 г.;
• Учебно посещение на членове на МИРГ „ВЗР” до Естония;
• Подготовка на МСР за следващия програмен период 2016 - 2020
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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

