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Наименование на проекта: Социална мрежа „Високи Западни 
Родопи“ 

 
 

Кратко представяне: Проектът, подкрепен от Местната инициативна рибарска 
група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“, осигури нова 
платформа за публичен оторизиран достъп до всички граждани, с предоставяне 
на възможност за споделяне на впечатления, отзиви, случки, снимки и др. за 
територията на общините Батак, Девин и Доспат. 

Подробно описание на проекта: Проект „Социална мрежа "Високи Западни 
Родопи"“ на Сдружение "Орфей и Доспат", финансиран по Програма за морско 
дело и рибарство 
2014 -2020 г.  
осигурява нова 
платформа, чрез 
която ловци, 
рибари, жители на 
трите общини, 
туристи и гости 
могат да споделят 
преживявания на 
базата на локация. 
Платформата 
предоставя 
възможност и за 
обратна връзка или 
споделяне на преживявания и мнение и отчита рейтингът на всяка публикация 
като дава възможност за препоръки по подобие на Facebook, като например: В 
момента тук има много риба, кълве костур, уникално място за почивка и т.н. 
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Социалната мрежа дава възможност за 
свързване на всички събития с географско 
разположение и връзка с географска карта и 
навигация – Географска информационна 
система, създаване на приятелски кръгове, групи 
по интереси – рибари, туристи и др., както и 
възможност за следене на споделянията и 
събитията. Чрез нея 
местните власти 
могат да насочват 
туристите с 
допълнителни данни 
за съществуващите 
точки и информация 
за случващите се 
събития. Туристите и 
всички участници 
имат възможността 
както да споделят, 
така и да отправят 
препоръки. За 
местния бизнес е 
създадена 

възможност да се рекламира. 
За улеснение на потребителите към социалната 
мрежа са разработени и две мобилни приложения 
за Епъл и Андроид. Използването на системата е 
напълно безплатно, след регистрация в нея. 
 
Резултати: 
Преки резултати по проекта: 

1. Функционираща платформа „Високи Западни Родопи 
2. Разработени мобилни приложения за Google Android и Apple IOS 
3. Уеб сайт с ограничен достъп за управление 
4. Уеб базиран интерфейс за управление и конфигурация 
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ПРИНОС ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА 
ПОДХОДА ВОМР: Проектът е иновация за 
територията на МИРГ ВЗР. Проектното 
предложение е без аналог до момента, 
както в страната, така и в ЕС.МИРГ ВЗР 
може да го представя за добра практика 
на всички формати, в които участва с 
представяне на проекти. 
 
Принос за постигане целите на подхода 
ВОМР: Създаване на възможност за 
атрактивно представяне на природното и 
културно наследство и споделяне на 
преживявания и/или впечатления от 
Рибарска област Високи Западни Родопи.  

Повишаване на заетостта и увеличаване 
привлекателността на рибарската 
територия. Насърчаване на социалното 
благополучие, културното и природно 
наследство в рибарския район. 

 
ФИНАНСИРАНЕ: 
Обща стойност на проекта:  48 041,60 евро 
Финансиране от МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-
Доспат": 48 041,60 евро, от които: 
40 835,36 евро (85 %) – от ЕФМДР; 
7 206,24 евро (15 %) – национално 
съфинансиране 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 
Период на изпълнение на проекта: 07.05.2020 – 07.05.2021  
Тематично направление: Нови услуги в полза на рибарските общности и 
туристи 
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Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ 
Лице за контакт: Здравко Огнянов, Ръководител проект 
Тел. за контакт: +359/89 63 80 555 
 


