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Наименование на проекта: „Развитие на туристически атракции в Община 

Батак, чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с.Фотиново“ 

 

Кратко представяне: Проектът, подкрепен от Местната инициативна рибарска 

група „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат“ има специална 

насоченост към децата и младите хора от територията на МИРГ, които ще имат 

възможност да се 

запознаят с методите на 

отглеждане, улова и 

ползите от рибата, което 

ще допринесе до 

увеличаване на 

консумацията на рибни 

продукти, увеличаване 

на туристите, а от там и 

върху местната 

икономика. 

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; 
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• Развитие на възможности за риболовен туризъм със значима добавена 

стойност за територията. 

Проектът пряко адресира идентифицираните потребности посредством 

изпълнението на следната основна дейност: 

• СМР за възстановяване на пъстървово стопанство в село Фотиново, 

община Батак  

Успешното изпълнение на този проект е важно за местната общност. Село 

Фотиново се намира на 20 км.от административния център град Батак и на 30 

км. от курорта Цигов чарк, които годишно привличат  хиляди туристи от 

страната и чужбина. Голяма част 

от посетителите идват с основен 

мотив риболов. Отделно в 

селото се намират Фотинските 

водопади, които се посещават от 

всички туристи на град Батак и 

курорта Цигов чарк. Идеята на 

кандидата е насочена към 

създаване на нова за 

територията туристическа 

атракция, чрез използване на 

местния ресурс или в случая, 

чрез възстановяване на 

рибовъдно стопанство в 

с.Фотиново, собственост на 

Сдружение „Ловно-рибарско дружество Пещера“ – град Пещера.  Идеята на 

кандидата е да използва съществуващия обект и природен ресурс, свързан с 

риболова и въдичарството, като всеки турист ще може да се запознае с 

техниките за отглеждане на аквакултури и да практикува риболов на 

сладководна аквакултура, в случая Пъстърва.Ползването му ще е безплатно за 

посетителите , а рибата, която ще се отглежда в стопанството ще се използва за 

демонстрационни дейности и за зарибяване на водоемите на територията на 

Община Батак. 

С реализацията на проекта сдружението иска да подобри условията и уменията 

на младите хора за отглеждане и улов на риба, което от своя страна ще увеличи 

и консумацията на риба и рибни продукти. 
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Резултати: 

Преки резултати по проекта: 

1. Възстановено пъстървово стопанство в село Фотиново. 

2. Възстановени 4 броя бетонови басейна за отглеждане на пъстърви. 

3. Възстановени постройка за демонстрационни дейности, ограда, беседка 

с барбекю и склад за фураж. 

4. Създадена една нова атракция за туристи и за жители на община Батак. 

5. Поставен плакат, информиращ местната общност за дейността по проекта 

и приноса на ПМДР, 2014-2020. 

 

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. Идеята на сдружението и 

неговите членове е била да превърне този стар, изоставен и неработещ 

рибарник в един възстановен и работещ рибарник с чиста вода, като 

единствената възможност за реализация на тази идея е била  чрез получаване 

на БФП от Стратегията на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“, като инструмент за 

местно развитие и подкрепа на рибарските дейности на територията й. 

Сдружението има план за това как да  доразвие и надгражда проекта, като за в 

бъдеще смята да отглежда по-големи количества зарибителен материал, с цел 

разселване в природата.Зарибителният материал ще се доставя в стопанството 

в периода април-май като личинки, а през късна есен ще се извършва 

зарибяване с еднолетки .Сдружението предвижда да зарибява с до 100 хил. бр. 

пъстърви. 

 

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

риболовен туризъм със значима добавена стойност за територията 

ФИНАНСИРАНЕ: 

Обща стойност на проекта:  71 959,57 евро 

Финансиране от МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат": 71 959,57 евро, от които: 

61 165,63 евро (85 %) – от ЕФМДР; 

10 793,94 евро (15 %) – национално съфинансиране 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 

Период на изпълнение на проекта: 24.04.2020 – 24.01.2021  
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Тематично направление: Повишаване на атрактивността на туристическата 

дестинация, Развитие на риболовен туризъм 

 

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО“ ГРАД ПЕЩЕРА 

Лице за контакт: Людмил Джурков, Ръководител проект 

Тел. за контакт: +359/88 856 5337 

 

 

 

 


