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Наименование на проекта: „Превенция на бракониерството и замърсяването 
на водните обекти на територията на община Девин“ 
 

Кратко представяне: Проектът, 
подкрепен от Местната инициативна 
рибарска група „Високи Западни 
Родопи: Батак - Девин - Доспат“, 
изгради информирана и активна 
общност от местни доброволци, включи 
местната общност във важни 
екологични дейности и създаде условия 
за ограничаване и предотвратяване на 
бракониерството в бъдеще   

 

Подробно описание на проекта: Районът на Високите Западни Родопи е 
популярна дестинация за риболов, а развитието на риболовния туризъм на 
територията поражда няколко опасения за околната среда: 
Замърсяването на крайбрежните зони оказва значително отрицателно 
въздействие върху околната среда и цялостния имидж на дестинацията. 
Техните незаконни и нерегламентирани риболовни практики водят до загуба 
на биологично разнообразие и влошаване на околната среда.   
Според Закона за водите в страната има 53 големи и 
значими язовира, които са изключителна публична 
държавна собственост. 3 от тях се намират на 
територията на Община Девин. Освен това много реки, 
намиращи се на територията на МИРГ, също са обект на 
специална защита. 
Значителна част от рибарската територия е включена в 
мрежата Натура 2000 
Повечето от язовирите и реките в района се използват 
широко за любителски риболов. 
Проектът пряко адресира идентифицираните 
потребности посредством изпълнението на следните 
основни дейности:   
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 Проведени две обучения за 
доброволци на тема:   
● предотвратяване на 
бракониерството на 
територията на водоеми в 
община Девин; 
● предотвратяване на 
замърсяване на територията 
на водните обекти; 

  Закупено оборудване, 
включващо дрон, камери с MMS модул и имейл функции, телескоп, 

термовизионен монокуляр, 
бинокъл и моторна лодка; 

 Проведено  проучване на 
нагласите на местната общност 
към значимите 
предизвикателства, на които е 
насочен проектът; 

 Проведена информационна 
кампания, насочена към 
идентифициране и мобилизиране 

на доброволци; 
 Проведена кампания за почистване на яз. „Цанков камък“; 
 Изготвени информационни материали: брошури, съдържащи актуална 

информация за периодите на забрана за риболов, разрешените зони за 
любителски риболов в язовири и реки, забранените видове риби и други 
специфични разпоредби за любителския риболов съгласно националния 
Закон за рибарството и аквакултурите и информационни табели с надпис 
„Риболовът е забранен”, поставени на подходящи места в близост до 
водоеми и реки на територията на МИРГ; 

 
Резултати: 
Преки резултати по проекта: 

1. Обучени 30 доброволци 
2. Доставено оборудване  
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3. Издадени специални идентификационни карти на доброволците от ИАРА 
4. Поставена информационна табела, информираща местната общност за 

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

Постигнати резултати след изпълнението на проекта: 
1. Брой реализирани проверки от доброволците съвместно със служители към 
Териториално звено - Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури 
град Смолян – 3 бр. 
2.Брой открити нарушения на Закона за рибарство и аквакултури и съставени 
актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания – 3 бр. 

3.Брой съставени актове на нарушители 
за укриване на маломерни риби и 
използване на  неразрешени методи и 
средства за риболов – 3 бр. 
4.Брой акции по залавяне на бракониери 
– 3 бр. 
5.Брой извършени наблюдения на 
критични и най-често замърсявани 
участъци на територията на община 

Девин – 15 бр. 
6.Брой локализирани нерегламентирани сметища – 15 бр. 
 
ПРИНОС ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПОДХОДА ВОМР:Проектът поставя 
началото на разрешаване на конкретни проблеми за ограничаване на 
негативните последствия от нерегулирания риболовен туризъм 
(бракониерство), постигане на устойчиво ползване на рибните ресурси и 
развитие на устойчив туризъм на територията на Рибарската област и по 
конкретно на територията на община Девин. Съхраняването на  водните и 
рибни ресурси и биоразнообразието в тях ще бъде ключово и за съхраняване 
на имиджа на Рибарската област и привлекателността й за туристи, както и за 
развитието на потенциала й. 
 
Принос за постигане целите на подхода ВОМР: Развитие на възможности за 
риболовен туризъм със значима добавена стойност за територията 

 
ФИНАНСИРАНЕ: 
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Обща стойност на проекта:  21 305 евро 
Финансиране от МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат": 21 305 евро, от които: 
18 109 евро (85 %) – от ЕФМДР; 
3 196 евро (15 %) – национално съфинансиране 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 
Период на изпълнение на проекта: 20.01.2021 – 20.09.2021  
Тематично направление: Повишаване популярността на региона като 
привлекателна дестинация за риболовен спорт, увеличаване на местната 
подкрепа за защита на рибните ресурси и околната среда и добавяне на 
стойност към съществуващи местни туристически продукти 

 
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО 
ДРУЖЕСТВО“ ГРАД ДЕВИН 
Лице за контакт: Владимир Пейков, Ръководител проект 
Тел. за контакт: +359/885252737 

 


