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

Актуална информация по реализиране на местна стратегия за развитие 
чрез подкрепата на Европейски фонд за развитие на сектор „Рибарство“

Бюлетинът се разработва и разпространява от МИРГ „Високи Западни Родопи“ 
с подкрепата на Европейски фонд за развитие на сектор „Рибарство“

На 18 април 2011 г. Местна инициативна рибарска група  
„Високи Западни Родопи: Батак, Девин, Доспат“ (МИРГ) 
подписа договор с Изпълнителна агенция по „Рибарство и 

аквакултура“ (ИАРА) за изпълнение на Местна стратегия за разви-
тие 2011 – 2015 (МСР). 

Стратегията е разработена в съответствие с изискванията на 
Оперативна програма „Развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) и 
ще бъде подкрепена финансово със средства от Европейския фонд 
за развитие на сектор „Рибарство”. Специфичното в изпълнението 
на стратегията е прилагането на принципите на териториалния 
подход за развитие. Чрез него практически ще се подсигури учас-
тието на всички заинтересовани страни в обсъждането и взимането 
на решения за развитие на територията на трите общини. По този 
начин изпълнението на МСР ще се различава от изпълнението на 
който и да е друг административен стратегически документ, като 
отговорността за това е разпределена сред партньорите в МИРГ.

До подписването на договора бе изминат път от 18 месеца (от но-
ември 2009 г. до април 2011 г.), в рамките на които бяха реализи-

продължава на стр. 2  Териториален обхват на Рибарска област „Високи Западни Родопи“

Подходът за работа в рибарска-
та област може да се опреде-
ли като териториален подход 

за планиране с активно участие на 
основните заинтересовани страни. В 
съответствие с него основните стъп-
ки на учредяване на МИРГ и плани-
рането на МСР бяха насочени към:
1. Първоначално идентифициране 

на основните заинтересовани 
страни от прилагането подхода и 
участието на територията в ОПРСР

2. Провеждане на информационна 
кампания, включваща разрабо-
тване и разпространение на инфо 
материали

•	 Основни	дейности,	
реализирани	в	процеса	
на	подготовка

•	 Представяне	на	
партньорите	в	МИРГ	
„Високи	Западни	
Родопи”

•	 Представяне	на	
основни	елементи	от	
стратегическата	рамка	
на	МСР	

•	 Кои	са	въпросите	от	
най-голям	интерес	
по	отношение	на	МСР	
според	участници	в	
първите	информационни	
срещи	за	нейното	
представяне

Местна стратегия за развитие - приоритети 
за развитие и конкретни стъпки до 2015 г.

Още акценти в броя:

Процес на разработването на местнaта стратегия за развитие 
на рибарската област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – 
Доспат” чрез участието на заинтересованите страни

Местна инициативна рибарска група
„високи западни родопи: батак - девин - доспат“

от Неби Кехая, управител на МИРГ „Високи Западни Родопи“

продължава на стр. 3 

„Тук е Раят на света, не мога да си представя, че съществува по-красиво място.” 
Капелини Симоне – Италия, световен шампион по улов на пъстърва

Реални възможности за устойчиво териториално 
развитие чрез Оперативна програма „Рибарство”
Как „Рибарската програма” ще повлияе на развитието на територията на 
„Високи Западни Родопи”?

3. Създаване на профил на рибар-
ската област – събиране и анализ 
на информация за областта, реле-
вантна към планирането на МСР

4. Планиране на МСР на основата 
на обективните характеристики 
и ресурси на рибарската област и 
интересите и позициите на основ-
ните заинтересовани страни в нея. 
Процесът по планиране на МСР 

стартира с определяне на коорди-
натори на общинско ниво и създа-
ването на Координационен екип, в 
който бяха включени представители 
на трите общини, ключовите заинте-
ресовани страни в РО, представител 

3-месечен бюлетин, брой 1, септември 2011 г. 
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Рибарска област

„Високи Западни Родопи“
Информационен бюлетин за изпълнение на 

Местна стратегия за развитие 2011 - 2015

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

рани няколко основни етапа за заявяване на интерес и 
подготовка за участие по приоритетна ос 4 „Устойчиво 
развитие на рибарските области” от ОПРСР. До края 
на месец декември 2010 г. бяха постигнати основните 
резултати на този етап: реализирана инфо кампания 
сред заинтересованите страни за въвличане и учас-
тие в процеса на работа, планирана МСР и създадена 
МИРГ. Това от своя страна даде възможност МИРГ да 
подготви документи и кандидатства пред ИАРА за одо-
брение на СМР за „Високи Западни Родопи“. 

Основна роля във взимане-
то на решения за одобрение на 
идеи на местно ниво има МИРГ, 
в която на балансиран принцип 
са представени интересите на 
трите сектора в рибарската об-
ласт.

Одобрението на стратегията 
практически означава допълни-
телен финансов принос за реа-
лизиране на местни идеи в при-
оритетните сфери за развитие, 
а именно:
• Добавяне на стойност към про-

изводството в сектор „Рибарство и аквакултури”
• Възстановяване и опазване на биологичното равно-

весие и обогатяване на разнообразието на рибните 
ресурси във водните екосистеми

• Развитие на еко- и риболовен туризъм
• Развитие на ефективно публично-частно партньор-

ство чрез повишаване на местния организационен и 
човешки капацитет.

Реални възможности за устойчиво териториално развитие...
  продължава от стр. 1

Настоящият бюлетин е един от информационните 
материали, които МИРГ ще разработи и разпространи 
в рамките на информационната кампания, която съ-
пътства реализирането на Местната стратегия за раз-
витие на рибарската област. 

Чрез бюлетина периодично на всеки 3 месеца ще се 
предоставя актуална информация относно: събития и 
ключови дейности по реализиране на стратегията, на-
соки и индикативни дейности за подкрепа, покани за 
подаване на проектни идеи за одобрение от МИРГ, ус-

пешни практики за териториал-
но развитие, процеса по разви-
тие на капацитета на МИРГ като 
активен партньор за устойчиво 
развитие, както и информация, 
свързана с представянето на ри-
барската област и възможности-
те й за развитие. Ако искате да 
споделите с екипа на МИРГ об-
ратна връзка по прилагането на 
стратегията или идеи за подо-
бряване на представяното чрез 
различните информационни 

продукти съдържание, моля полз-
вайте конктактната информация за връзка с нас, пуб-
ликувана на последната страница на бюлетина. 

Екипът ни планира да обяви различни, атрактивни 
конкурси на страниците на бюлетина, с което да при-
влече като съавтори представители на рибарската об-
ласт.

Още информация очаквайте в следващия брой. 

Представяне на МИРГ „Високи Западни Родопи”
Принципи за създаване и партньори

Сдружение „Местна инициативна рибарска 
група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак 
– Девин – Доспат” е доброволна, независима 

организация с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност по смисъла на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел. 

МИРГ е форма на публично-частно партньорство 
с участие на общините, физически лица, еднолични 
търговци или юридически лица, осъществяващи 
дейността си в сектор „Рибарство", както и в други 
социално-икономически сектори в рамките на 
територията на общини Батак, Девин и Доспат.

Реализираният процес за създаване на публично-
частно партньорство (ПЧП) в територията на рибарската 
област в периода ноември 2009 - декември 2010 беше 
проведен, така че да осигури прилагането на следните 
принципи: 

• взимане на решение „отдолу-нагоре”
• осигуряване на публичност и прозрачност в 

процеса на създаване на ПЧП
• балансирано представяне сред интересите от 

трите сектора и от трите общини.
Тези основни принципи са заложени и в основните 

документи за функционирането на организацията.   

Подробно представяне на правилата за функциониране 
и вземане на решения от МИРГ ще бъде направено в 
следвашия борй на бюлетина. 

Органи на сдружението съгласно Устава на МИРГ са:
• Общо събрание - колективен върховен орган от 

12 учредители;
• Управителен съвет - управителен орган от 7 

представители на ПЧП
• Контролен съвет - контролен орган от 3 

представители на ПЧП.
Сдружението има следните помощни органи за 

обсъждане на основни решения, свързани с дейността 
на МИРГ, чрез които да се осигури участие на основните 
заинтересовани страни в своята дейност: 

• Kонсултативен съвет
• Тематични групи.

Екипът на МИРГ се състои от:
• Управител – Неби Кехая
• Координатор – Георги Керелов
• Технически сътрудник – Йорданка Мирчева

Към месец септември 2011 г. в България 
има одобрени 3 МИРГ от общо 6 

потенциални, които до края на 2015 
година ще бъдат подкрепени финансово и 

методически за реализиране на 
местни проектни идеи в 

сферата на устойчиво развитие на 
рибарските области. Една от одобрените 
МИРГ е „Високи Западни Родопи“, като 

одобреният бюджет на стратегията е близо 
8,6 мнл. лева.



Брой 1
Септември 2011 г. Царството на пъстървата

С подкрепата на Европейски фонд за развитие на сектор „Рибарство“
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на ИАРА – Смолян и двамата експерти от ФОРА – Фон-
дация за общностно развитие по предоставяне на ме-
тодическа помощ за планирането на МСР. Основната 
роля на този екип беше да координира и планира про-
цеса по въвличане на ЗС в процеса на обсъждане и 
взимане на решения. 

Основни дейности, реализирани в целия процес на 
подготовка за участие по ОПРСР:
1. Идентицифициране и анализ на заинтересованите 

страни посредством индивидуални и групови ра-
ботни срещи 

2. Провеждане на информационна кампания, насо-
чена към основните заинтересовани страни. Бяха 
проведени над 30 работни срещи (индивидуални 
и групови) с представители на местни общности и 
групи, организации и институции от трите сектора 
в РО. 

 В рамките на информационната кампания бяха 
разработени основните елементи за идентич-
ност на рибарската област: наименование - „Ви-
соки Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” 
и слоган - „Царството на пъстървата”. Бяха раз-
работени и разпространени два основи информа-
ционни материала:
• плакат за рибарската област и процеса по плани-

ране на местна стратегия за развитие и създава-
не на местна инициативна рибарска група и

• ръководство „Териториален подход” за рибарски 
местни инициативни групи на Европейската мре-
жа на местните рибарски групи FARNET.

3. Разработване на Профил на рибарската област с 
подробно описание на характеристиките и специ-
фиките на територията в различни икономически, 
социални и екологични аспекти.

4. Анализ и вземане на решения с участието на пред-
ставителите на основните заинтересовани страни. 

5. Планирането на визия и приоритети за развитие бе 
реализирано поетапно съвместно от представители 
на основните заинтересовани страни и експертния 
екип чрез обсъждане в рамките на първоначално 

проведен уъркшоп „Планиране на стратегия за 
развитие на РО” и проведени фокус групи на 
теми „Екология в рибарската област” и „Екоту-
ризъм и риболовен туризъм в рибарската об-
ласт”

6. Разработване на работен вариант на стратеги-
ческа рамка, включваща:
• Стратегически цели
• Специфични цели и конкретни мерки за прило-

жение
• Организационни цели и задачи за МИРГ 
• Обучителни цели и задачи, както и
• Индикативно разпределение на бюджета

7. Представяне на стратегията – финален вариант, и 
обсъждане в УС на МИРГ

8. Приемане на стратегията – ОС на МИРГ
Паралелно на проведените събития за планиране на 

местната стратегия бяха реализирани дейности, допъл-
ващи процеса по подготовка и развитие на капацитет:
9. Уъркшоп за създаване на публично-частно парт-

ньорство и учредяване на МИРГ с участието на 
10 представители на ключови ЗС 

10. Учебни пътувания, обучения и семинари, в които 
представители на рибарската област взеха участие: 
• Обучение на FARNET, Сандански
• МИРГ в действие (FLAGs on the move), Испания
• Учебно посещение в Дания 
• МИРГ в бизнеса (FLAGs in business), Холандия.

Процес на разработването на местнaта стратегия за развитие на 
рибарската област
  продължава от стр. 1

№ Партньори Име на представител на 
партньора

Представители на публичния сектор (общини в РО): 
25% участие във вземането на решения на МИРГ
1 Община Батак Петър Паунов, кмет
2 Община Девин Здравко Василев, кмет
3 Община Доспат Антим Даринов Пържанов, кмет
Представители на стопански сектори:
25% участие във вземането на решения на МИРГ

Представители на рибарския сектор (физически лица или ЕТ, 
юридически лица)

4 „Салвелинус – Рея Фиш” КД Валери Баронов
5 Пламен Велинов Мочовски, 

генерален пълномощник на 
„Вида Комерс”, собственик на 
рибовъдно стопанство

Пламен Мочовски 

Представители на друг стопански сектор (физически лица или 
ЕТ, юридически лица)

6 СОЛС – ЕООД - Доспат Радослав Зелев

№ Партньори Име на представител на 
партньора

Представители на неправителствени организации/граждански 
сектор: 50% участие във вземането на решения на МИРГ
7 Туристическо дружество 

„Батьовци” - Батак
Васил Вранчев 

8 Сдружение „Инициативна 
група Доспат”

Красимир Красенов

9 Местна Инициативна Група 
„Високи Западни Родопи” 

Адалберт Ферев

10 СЛР – ЛРД Батак Петър Димов
11 СЛР – ЛРД Девин Владимир Пейков
12 ОСЛР Доспат - Доспат Румен Сариев 

Съотношението на представителите на трите сектора в УС на МИРГ е:
• Стопански сектор - 1 представител: „Салвелинус - Рея Фиш”
• Публичен сектор - 3 представители: Общини Батак, Девин и Доспат
• Граждански сектор - 3 представители: СЛР Батак и Девин, МИГ ВЗР

Партньори в МИРГ
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Рибарска област

„Високи Западни Родопи“
Информационен бюлетин за изпълнение на 

Местна стратегия за развитие 2011 - 2015

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

Периодичност на издаване:  3 месеца

Подготовка на текстове:   Екип на МИРГ

Методическа    Експертен екип на ФОРА-  
и експертна помощ:  Фондация за общностно   
     развитие

Предпечат и печат:   АртГраф ЕООД
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Информационен бюлетин за изпълнение на 
Местна стратегия за развитие на рибарска област 
„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат” 
2011 - 2015

Контакти на екипа на МИРГ

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 

Представяне на Местната стратегия за развитие 

Какво представлява най-голям интерес за потенциалните кандидати с 
проектни предложения? 

През месец септември започна информационна кампания за 
представяне на Местната стратегия за развитие в рибарската 
област. Бяха проведени първите информационни срещи в 

Девин (09.09.2011 г.), Доспат (16.09.2011 г.) и Батак (21.09.2011 г.). 
Основните цели на срещите бяха да се представят възможностите 
за подкрепа на местни проекти по стратегията и да се обсъдят 
основни въпроси, които са от интерес на потенциалните канидати. 
Общо 33 представители на трите сектора от трите общини взеха 
участие в срещите. Най-често задаваните въпроси бяха по 
отношение на допустимите дейности и разходи за финансиране 
по стратегията. Като препоръки към МИРГ бяха дадени идеи за 
опростени процедури и документи за кандидатстване особено за 
еднолични търговци и физически лица.

В рамките на дискусиите по допустимите дейности за подкрепа 
бяха обсъждани и конкретни идеи в сферата на рибловния и еко-
туризъм, както и идеи за проекти в партньорство сред училищата 
в рибарската област като „Зелено училище край язовира“, насочено 
към придобиване на знания и умения у учениците, свързани с опазване на околната среда и грижа за биоразнообразието.

Участници в информационна среща в Доспат, 16.09.2011 г.

Визия на Рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат”
Към 2020 г. Рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат” е икономически развиваща се, 
вътрешнотериториална високопланинска територия, специализирана в производство на пъстърва и водеща 
дестинация в България за улов на пъстърва на основата на синергия между:
• устойчиво използване на уникалните природни характеристики на територията,
• възстаноявяване и опазване на биоразнообразието на ихтиофауната в естествени и изкуствени водни 

екосистеми,
• производство и преработка на пъстърва с добавена стойност за сектора и рибарската област
• свързаното с това развитие на риболовен туризъм с висока добавена стойност за територията

Обща цел за 2020 г.
Устойчиво развитие на рибарската област чрез добавяне на стойност към продуктите от риболов и 
аквакултура и разнообразяване на икономическите дейностите с развитие на риболовен туризъм

Приоритетни дейности за периода 2011 - 2015 г.
• Добавяне на стойност към продукти от риболов и аквакултура и тяхното разнообразяване, свързани с имиджа 

на територията и скъсяване на пътя до продажбата им чрез технологии, които щадят околната среда 
• Развитие на възможности за риболовен туризъм със значима добавена стойност за територията
• Ограничаване и намаляване на замърсяване от производството на аквакултури
• Разработване на специфични туристически услуги и разширяване на потреблението на продукти от риболов 

и акавакултури в територията от жители на територията и външни потребители 

Очаквани основни резултати за този период:
• Създадени или модернизирани условия в поне 5 малки и средни предприятия за производство, преработка 

или продажба на риба
• Въведени поне 1 нови продукта в производството, преработката или продажбата на риба
• Създадени или модернизирани 16 туристически продукти и услуги, свързани с риболовен туризъм и 

рибарството
• Създадена заетост за поне 220 човека 


