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И Н Ф О Р М А Ц И Я   
ЗА  П О Д П И С А Н   Д О Г О В О Р  

 
 

Сдружение “Био-Б-Еко“, със седалище и адрес с. Борино, ул.Родопи 34, сключи  на 
08.12.2022г., Административен договор  БФП № МДР-ИП-01-143 за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) по Програма за морско дело и рибарство 2014-
2020. 
Проектът е  с регистрационен номер BG14MFOP001-4.064-0003  и наименование  

„Атракции на риболовния туризъм – рибна кулинария и рибни продукти“ 
 
  и е на обща стойност от 118 020 лв. 

Срокът за реализация на дейностите е до 30.11.2023г. , считано от сключването на договора-
08.12.2022г. 

Предвиждаме следните основни дейности по проекта: 

       

 Дейност 1. Съдаване на рекламно-информационен справочник на обектите предлагащи 
риба,  рибни ястия и рибни продукти на територията на ВЗР- книжно и интерактивно онлайн 
издания 

 По тази дейност предвиждаме създаване на рекламно-информационен справочник на 
обектите предлагащи риба, рибни    ястия и рибни продукти на територията на ВЗР- 
книжно и интерактивно онлайн издания и ще бъде създаден на четири етапа в рамките 
на проекта 

Дейност 2. Създаване на нови туристически атракции за обогатяване и развитие на 
населените места от общините Батак, Девин и Доспат - кулинарни работилници и дегустации 
на ястия от риба и рибни продукти 

По тази дейнст ще се организират и проведат  /3/ три „кулинарни работилници“ по 40-
50 минути – демонстриращи възможностите на рибната кулинария във  всяка една от 
общините от Рибарската територия - Батак, Девин и Доспат 

Дейност 3. Създаване на "Интерактивен дигитален рецептурник и онлайн презентации на 
кулинарни техники за приготовление на риба, рибна продукти и ястия" 
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Предивжда се създаването на интерактивен дигитален рецептурник и аудио и 
видепрезентации, на кулинарните техники за обработка и приготовление на рибни 
ястия и рибни продукти, ще създаде условия за 

Дейност 4. Публичност, информация и комуникация 

Ще бъдат изработени 2 броя информационни табели- мобилна / предназначени за 
провежданите кулинарни събития / и постоянна / предназначена за офиса на 
Бенефициента /, отразяващи информация за проекта и финансовия принос на Стратегия 
за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-
Девин-Доспат“, финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство 

Цялата информация по изпълнение на проекта може да се проследи на официалният сайт на 
Бенефициента- www.borino.org , където ще се обособи специална секция за настоящият 
проект. 

 

11.12.2022г 
От  Сдружение 
БИО –Б- ЕКО 
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