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Наименование на проекта: „Изграждане на експозиционен рибарски център в 

гр. Девин и разработване на мобилно информационно приложение за 

предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване 

на риболовния туризъм в рибарската територия“ 

 

Кратко представяне: Проектът, подкрепен от Местната инициативна рибарска 

група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“, предоставя полезна 

информация за местните рибарски общности и насърчава риболовния туризъм 

на територията на МИРГ чрез изграждане на Експозиционен рибарски център и 

разработване на уеб платформа. 

Подробно описание на проекта: В 

рибарския район на Местна 

инициативна рибарска група 

„Високи Западни Родопи: Батак – 

Девин - Доспат” водните площи са 

общо 4792 ха,  3.12% от цялата 

територия. Районът се 

характеризира с висока 

концентрация на язовири (10 

язовира, някои от които са сред най-големите в България) и реки с подходящи 

условия за отглеждане на аквакултури и дейности по любителски риболов. 

Значителна част от рибарската територия попада в защитени зони по Натура 

2000. Това налага прилагането на специални мерки и внимателно използване 

на потенциала от природни ресурси, който тези зони предоставят. Сред 

потребностите за развитие на рибарската територия, идентифицирани в 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи 

Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат”, са и: 

• Подобряване на атрактивността на територията за привличане на 

туристически интерес и подобряване на качеството на туристическото 

предлагане; 

• Развитие на възможности за риболовен туризъм със значима добавена 

стойност за територията. 

Проектът пряко адресира идентифицираните потребности посредством 

изпълнението на следните основни дейности: 
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• Изграждане на експозиционен рибарски център в гр. Девин; 

• Разработване на уеб платформа за предоставяне на информация в полза 

на рибарските общности.  

Успешното изпълнение на този проект е важно за местната общност, тъй като 

настоящият етап на развитие на туризма в рибарския район е ограничен 

предимно до предлагането на настаняване и хранене. Необходими са повече 

атракции и преживявания, за да се удължи средният престой на посетител. 

Идеята за проекта възниква през 2011 г., когато МИРГ „Високи Западни Родопи: 

Батак-Девин-Доспат“ организира учебно посещение в Дания за представители 

на Управителния съвет и Общото събрание на МИРГ. По време на посещението, 

г-н Владимир Пейков, председател на Сдружение на ловците и риболовците, 

град Девин, който също участва в учебното посещение, се вдъхновява от 

инициативата “Морска пъстърва от остров Фин“ /www.seatrout.dk/, подкрепена 

от МИРГ „Фин“ в Дания. Оттогава, сдружението проучва възможностите за 

промотиране на територията на МИРГ като атрактивна туристическа 

дестинация за риболовен туризъм и по-специално за улов на Балканска 

пъстърва. На база на натрупания опит при посещението в Дания и 

специфичните териториални нужди на рибарския 

район на Батак, Девин и Доспат, бенефициентът 

доразвива собствената си проектна концепция. За 

да постигне целите си проектът включва следните 

дейности:  

 

• Извършване на преустройство (строително-

монтажни работи) на помещения, 

предназначени за създаване и развитие на 

експозиционния рибарски център; 

Помещенията, намиращите се в сградата на 

Сдружението на ловците и риболовците в град 

Девин са реновирани, като са обособени две зали 

- експозиционна и конферентна. Експозиционна 

зала представя ихтиологичното богатство на 

рибарския район, включително модели на рибни 

видове и природни местообитания, които са 

характерни за територията на МИРГ. 
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Конферентната зала е оборудвана с аудио-визуална техника и всичко 

необходимо за представяне на характеристиките на района - условията за 

достъп и ограниченията на природните обекти, риболовни маршрути, 

провеждане на обучения, както и популяризиране на възможностите за 

рекреационни дейности, които представят района като дестинация за 

риболовен туризъм. Реконструираният експозиционен център се превръща в 

подходящо място за посещения от туристи и гости, които не са риболовци. Той 

е разположен в центъра на град Девин и вече посреща първите си гости.  

 

• Изработване и изграждане на експозиционни модели, диорама и 

тапети от винил, представящи ихтиологичното богатство на 

територията; 

Експозицията представя характеристиките и елементите на ихтиологичното 

разнообразие на рибарския район. Тя включва експозиционни модели на 

рибни водве, диорами на планински водоем, както и тапети от винил, 

представящи водната екосистема в рибарския район. 25-те модела на 20 вида 

типични за района риби, създадени в реален размер, са най-впечатляващата 

част от експозицията. Сред експозиционните модели, представящи 

биоразнообразието в 

рибарския район, са 

Видра, Голям 

корморан, Жълтоуха 

водна змия и 

Планинска жаба. 

Знанието за рибните 

видове в района, от 

една страна, 

предотвратява улова 

на защитени видове, 

а от друга страна – 

има образователни 

функции. 

Експозиционният център е подходящо място за туристически посещения и за 

гости, които не са риболовци. Той е разположен в центъра на град Девин и вече 

се радва на първите си посетители.  
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• Разработване на уеб базирана платформа за предоставяне на 

информация за местата за риболов и насърчаване на риболовния 

туризъм в рибарската територия. 

Новата уеб платформа  https://lrdd.bg/ представя информация за местата за 

риболов покрай водоеми и реки, разположени на територията на  общините 

Батак, Девин и Доспат, информация за видовете риби в различните водоеми и 

реки, разположение на територията на МИРГ, както и актуална информация за 

региона, вкл.: 

• Места за настаняване; 

• Информационни центрове; 

• Риболовни магазини; 

• Места, от които може да се закупи прясна риба; 

• Ресторанти, предлагащи рибна кухня; 

• Места за издаване на билети за любителски риболов; 

• Информация за състезания по риболов; 

• Места за наемане на лодки под наем, отбелязани на КАРТА и с опция 

„Заведи ме там и покажи маршрута“. 

На уеб платформата са публикувани и данните за контакт на местни хора, 

предоставящи услугата „Риболовен водач“ на територията на общините Батак, 

Девин и Доспат. Уеб платформата непрекъснато се обновява с нова 

информация и актуални новини от района.  

• Визуализация и публичност на проекта 

За осигуряване на информация и публичност за проекта и приноса на ЕФМДР 

бенефициентът организира 1 пресконференция, подготвя информационни 

стикери, вкл. информационни стикери, и поставя информационна табела на 

входа на Експозиционния рибарски център, който информира местната 

общност за дейностите по проекта и приноса на ЕФМДР и Програмата за 

морско дело и рибарство 2014-2020.  

 

Резултати: 

Преки резултати по проекта: 

1. Извършено преустройство и ремонт на Експозиционен рибарски център; 

2. Доставено оборудване и обзавеждане за функционирането на 

Експозиционния рибарски център‘ 
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3. Изработени и доставени експозиционни модели, представящи 

ихтиологичното разнообразие на „Високи Западни Родопи“; 

4. Разработване на дигитална уеб-базирана платформа за предоставяне на 

информация в полза на рибарските общности и насърчаване на 

риболовния туризъм в рибарската територия; 

5. Проведена пресконференция; 

6. Поставена информационна табела, информираща местната общност за 

дейността по проекта и приноса на ПМДР, 2014-2020. 

Постигнати резултати след изпълнението на проекта: 

Брой реализирани посещения на Експозиционния център: 

1 посещение, включващо 20 деца от местната детска градина с цел запознаване 

с рибите на територията; 

1 посещение от страна на 80 членове на „Ловно-рибарското дружество“ град 

Девин; 

1 посещение на журналисти и редактори от Списание „Лов и риболов“ и 

регионален вестник „Отзвук“; 

1 посещение от други бенефициенти на МИРГ с цел обмяна на опит и добри 

практики; 

1 посещение от членове на Националното ловно-рибарско сдружение от град 

София; 

Брой посещения на уеб платформата до момента –  1 732 посещения; 

Разпространени информационни и образователни печатни материали и кратки 

видеа на риболовна тематика;  

Разработени образователни програми и стартирани образователни дейности с 

деца и ученици, посветени на екологични проблеми.   

 

ПРИНОС ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПОДХОДА ВОМР:Проектът създава нова 

туристическа атракция на територията на МИРГ, от която могат да се възползват 

местната общност и посетителите на района. Сдружението на ловците и 

риболовците в Девин смятат да възобновят старите рибарски училища, които 

някога са се провеждали, с цел да представят на младите хора рибни видове, 

които са подходящи за риболов, и да изградят знания и умения за риболов. 

Сдружението и неговите членове възнамеряват да образоват и обучават 

младите хора, като разработят пакет от образователни програми, насочени към 

запознаване с местните рибни видове в района и техните минимално 
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допустими размери за улов, етиката на риболовеца, различни риболовни 

маршрути, правилно отношение към природните ресурси и рибните запаси и 

всичко за любителския риболов. Сдружението смята да доразвие проекта като 

включи в експозицията още елементи от ихтиологичното богатство на 

територията и да създаде рибарска работилница, където посетителите ще се 

учат, как да изработват изкуствени примамки за риболов за хищни риби, 

включително изкуствени мухи, воблери, блесни и силиконови примамки. Това 

ще даде възможност на местните риболовци, преминали специализирано 

обучение в работилницата, сами да произвеждат изкуствените примамки, а 

тези, които са по-предприемчиви - могат да станат и производители и това 

може да им носи добри доходи.   

 

Принос за постигане целите на подхода ВОМР: Развитие на възможности за 

риболовен туризъм със значима добавена стойност за територията 

 

 

ФИНАНСИРАНЕ: 

Обща стойност на проекта:  43 271,15 евро 

Финансиране от МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат": 43 271,15 евро, от които: 

36 780,48 евро (85 %) – от ЕФМДР; 

6 490,67 евро (15 %) – национално съфинансиране 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 

Период на изпълнение на проекта: 23.04.2020 – 23.12.2020  

Тематично направление: Повишаване на атрактивността на туристическата 

дестинация, Развитие на риболовен туризъм 
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Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО 

ДРУЖЕСТВО“ ГРАД ДЕВИН 

Лице за контакт: Владимир Пейков, Ръководител проект 

Тел. за контакт: +359/885252737 

 

 

 


