
 
      ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО”   

ОС №4 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ” 
 

МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК – ДЕВИН – ДОСПАТ” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, 

съфинансирана от Европейския Съюз, чрез Европейски фонд за рибарство 

“Инвестиране в устойчиво рибарство“. 

 
 

ПРОЕКТ „ЧУДНИТЕ ФОТИНСКИ ВОДОПАДИ – ПРИКАЗНА РАЗХОДКА В ДЪЛБИНИТЕ НА 

РОДОПИТЕ“ 

 
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА БАТАК 

 

Обща стойност на проекта: 31 979, 09 лева 

Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 31 979, 09 лева 

 

 

 

Мярка от МСР: 2.2 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и 

туризма, в полза на малки рибарски общности" 

 

Период на изпълнение: 10.05.2013 г. - 10.02.2014 г. 

 

Постигнати резултати:   

● Обезопасени трудно достъпни райони; 

● Изградени  10 бр. дървени пейки, 3 дървени навеса, 3 

бр. дървени маси; 

● Организирано място за изхвърляне на отпадъци; 

● Подобрен достъп до Фотинските водопади; 

● 7, 613 дка. почистени отпадъци  от коритото на 

Фотинска река; 

● Изградени 3 бр. инфо точки, 25 бр. указателни табели и 

2 бр. туристически маршрути; 

● 3 бр. публикации в местни издания и интернет 

страницата на Общината; 

 

Кратко описание на дейностите на бенефициента и 

района в който работи: Община Батак е основна 

териториална единица, която осъществява местното 

самоуправление. Едни от основните цели на Общината е 

подобряването на жизнения стандарт на населението, 

намаляването на безработицата, създаване на условия 

за развитие на селския туризъм и популяризиране на 

природните забележителности в региона. Община Батак 

е партньор в Сдружение „Местна инициативна група 

Терра Бесика – Батак и Ракитово” -  доброволна, 

независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в Обществена полза и 

МИРГ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”.  

 

 

Допълнителна информация:  Ръководител проект – Алтънай Исов, тел. 089 93 74 263 
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Снимки: 


