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Наименование на проекта: „Риболовни маршрути – развитие на 
условията за въдичарството и спортния риболов“ 

 
 

Кратко представяне: Проектът, подкрепен от Местната инициативна рибарска 
група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ подпомогна развитието 
на нови и специфични услуги, насърчаващи въдичарството, чрез "дигиталните 
риболовни маршрути" и "туристическа информационна система". Условията за 
въдичарство бяха подобрени чрез изграждане на дребномащабна 
инфраструктура - рибарски заслони, беседка и специализирана платформа за 
риболов- по крайбрежието на язовир "Широка поляна" - в съответствие с 
нормите за опазване на околната среда. 

 
Подробно описание на проекта: Проект „Риболовни маршрути – развитие на 
условията за въдичарството и спортния риболов“ на Сдружение "Аяна", 
финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 -2020 г. разработи 
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дигитални риболовни маршрути в подкрепа на въдичарството и 
информационна система за риболовен туризъм.  

Дигиталните риболовни маршрути включват описание на местата за риболов, 
характерни  местни видове риби, риболовни принадлежности и консумативи за 
риболов, информация и препоръки за антибракониерски рестрикции, 
риболовен форум. Разработен е Риболовен маршрутизатор, който указва най-
преките и бързи маршрути за достигане до местата за риболов /водоемите на 
територията на община Батак/. Всеки водоем притежава свой собствен 
риболовен профил, съдържащ описание на възможностите за риболов, снимки 
и информация за неговата геолокация, указател на видовете риби, обитаващи 
водоемите в общината. Включени са и основните характеристики на съответния 
вид, изисквания за улова му, гастрономически качества, рецепти за 
приготовление и друга полезна информация. 

 
 
Туристическата информационна система включва модул за резервиране на 
нощувки и хранене от потенциалните и гостуващите на територията въдичари,  
електронни профили на хотели, ресторанти, къщи за гости, рибарски заслони, 
търговски обекти – намиращи се в близост до водоемите. Включена е и 
информация за обозначение на тяхното местоположение, маршрути за 
достигане до тях и описание на туристическите продукти и услуги предлагани 
от тях, Модул за организиране на събития, инициативи и кампании в местния 



 
 
 

          ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
          ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
          ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
риболовен туризъм. Модулът е предназначен за популяризиране на 
въдичарството, като атрактивно хоби и информира за възможностите за 
риболовен туризъм на територията на община Батак.  

 
Публикации в модула ще могат да бъдат правени както от общинските 
институции, така и от частните предприемачи от сферата на туризма, 
рибопроизводството и търговията с риба, рибни продукти и готови ястия.  
По проекта беше изградена и дребномащабна туристическа инфраструктура – 
Център по въдичарство в община Батак с три рибарски заслона – тип контейнер 
и монтирана рибарска беседка. Доставено бе оборудване за провеждане на 
събития и обучения, подходящо 
за провеждане на риболовни 
практикуми - надуваеми 
плавателни съдове и екипировка 
за гребане и въдичарство.   
Оборудването осигурява 
възможност за провеждане на 
различен тип събития, 
ориентирани към въдичарството 
и неговата популяризация, като 
спорт и здравословен начин за прекарване на свободното време. 
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Доставеното оборудване е на разположение в новосъздадения Център по 
въдичарство. 
По проекта бяха обучени деца и младежи от община Батак за придобиване на 
знания и умения за тънкостите на въдичарството, въдичарски техники и 
необходимото въдичарско оборудване /такъми /, получиха необходимите 
познания за пребиваване в природната среда - организиране на лагер/бивак/ и 
придвижване във водоемите с лодки. 
 
Резултати: 
Преки резултати по проекта: 
1. Изграден Център по въдичарство в Община Батак. 
2.Създадена нова услуга и обновен облик на рибарската територия чрез 
изградена материално-техническа база за обучение по въдичарство за деца и 
юноши от възрастовата група 14-18 години. 
3.Създадена нова услуга за туроператори и членовете на рибарските общности, 
предлагащи продукти и услуги на риболовния туризъм. 
4. Създаден интерес на подрастващото поколение към спортния риболов. 
5.Създаден информационен сайт и фейсбук страница на проекта. 
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Принос за постигане целите на подхода ВОМР: Популяризиране на 
въдичарството и спортния риболов чрез развитие на нови специфични услуги и 
чрез изграждане на дребномащабна инфраструктура. Проектът е иновативна 
форма за цифрово предлагане на информация, дистанционно обучение, 
организация на събития - в интеграция със социалните мрежи и съвременен 
облик на дребномащабната риболовна инфраструктура. 

 
ФИНАНСИРАНЕ: 
Обща стойност на проекта:  71 632 евро  
Финансиране от МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат": 71 632 евро, от които: 
60 887,20 евро (85 %) – от ЕФМДР; 
10 744,80 евро (15 %) – национално съфинансиране 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 
Период на изпълнение на проекта: 23.04.2021 – 23.10.2022 
Тематично направление: Нови услуги в полза на рибарските общности и 
туристи 

 
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ „АЯНА“ 
Лице за контакт: Димитър Паунов, Ръководител проект 
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