
 
      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 „СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА „РИБЕН 

РЕСТОРАНТ“ И СВЪРЗАНИ ЕКОТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ДОСПАТ/РИБАРСКА ОБЛАСТ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ“ 

 
БЕНЕФИЦИЕНТ: ЕТ „КРАСИМИР КРАСЕНОВ – ТИХИЯ КЪТ 91“ 

 

Обща стойност на проекта: 131 381, 08 лева 

Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 48 974, 43 лева 

 

 

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 " 

 

Период на изпълнение: 24.08.2012 г. - 24.09.2013 г. 

 

Постигнати резултати:   

● Изграден, оборудван и функциониращ „Рибен ресторант” – без аналог на територията на община Доспат, 

предлагащ специализирани рибни менюта с фокус 

върху пъстървата, произведена в РО „ВЗР“; 

● Увеличено потребление на риба и рибни продукти 

като ключов елемент в туристическите продукти и 

услуги, предлагани в РО „ВЗР“; 

● Създадени 5 броя нови работни места и подобрено 

качество на живот за местните жители; 

● Повишена обществена информираност относно 

възможностите за риболовен туризъм и екотуризъм 

на територията на РО „ВЗР“ чрез проведената 

информационна кампания; 

● Изградени и функциониращи публично-частни 

партньорства за съвместното развитие на 

екотуризма и риболовния туризъм в РО „ВЗР“; 

 

Кратко описание на дейностите на бенефициента и района в който работи: Регистрирана през 1993 г. 

ЕТ „Красимир Красенов – Тихият кът 91” е сред пионерите в развитието на туризма (с акцент върху 

риболовния туризъм и екотуризма) на територията на община Доспат. Хотел „Тихият кът” е собственост 

на фирмата и от дълги години е утвърден като един от най-атрактивните и посещавани хотели в района 

на язовир Доспат. Към хотела функционира и ресторантска част с реномирана кухня, обслужваща както 

гостите на „Тихия кът”, така и преминаващи туристи и местни жители. 

ЕТ „Красимир Красенов – Тихият кът 91” разполага с необходимите материална база и капацитет за 

реализиране на проекта, включително офис, офис техника, ръководен и обслужващ персонал (10 души) с 

дългогодишен опит в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Стартирала като семеен бизнес, в 

последствие фирмата е осигурила работа и за много местни жители (основен и обслужващ персонал в 

ресторанта и хотела) допринасяйки за развитието на туризма в района. Фирмата е член на Регионална 

туристическа асоциация „Родопи” и участва в дейността/проектите на асоциацията. 

 

 

Допълнителна информация: Ръководител проект – Теодор Тодоров, тел. 0896 81 84 11 
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Снимки: 


