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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
За приключили дейности по проекта 

 
В периода 21.01.2021 - 21.01.2022, Сдружение „Био-Б-Еко―, 

с.Борино, община Борино изпълни планираните дейности  по проект с 
регистрационен номер BG14MFOP001-4.031 и наименование „Модерни 
технологии за опазване и охрана чистотата на природата в 
рибарските територии“, който   е на обща стойност от 92 400 лв.-изцяло 
БФП съгласно Административен договор  МДР –ИП-01-12 по Програма за 
морско дело и рибарство 2014-2020. 

 
В срока на договора -12 месеца  се изпълниха следните дейности : 
 

Дейност 
Идентифициране и проучване на иновативни социални практики за 

повишаване  имиджа и привлекателността на рибарската територия 
По тази дейност се изработи ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ по който се 

осъществиха и планираха 

РАБОТНИ ХИПОТЕЗИ; ИНСТРУМЕНТАРИУМ И МЕТОДИКА ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 Също така се събра информация  за  

„НАЙ-ДОБРИ СВЕТОВНИ ПРАКТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ПРИРОДНОТО БИОРАЗНООБРАЗИЕ―,като бяха попълнени 

следните анкетни карти: 

-  АНКЕТНА КАРТА № 1 - Социална практика: Моята новина 

-  АНКЕТНА КАРТА № 2- Социална практика: Повишаване на 

привлекателността на рибарската територия чрез развиване на рибната 

кулинария 

-  АНКЕТНА КАРТА № 3 - Социална практика: Мобилно приложение за 

отчитане на данни за улова, чрез телефоните на рибарите 
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- АНКЕТНА КАРТА № 4 - Социална практика : Почистване на водните 

басейни от замърсявания и отпадъци 

- АНКЕТНА КАРТА № 5 - Социална практика: Мобилно приложение за 

насърчаване на събирането на отпадъци от туристи и гости на 

рибарската територия  

- АНКЕТНА КАРТА № 6 - Социална практика : Защита на 

биоразнообразието и борба с бракониерството 

- АНКЕТНА КАРТА № 7 - Социална практика : Еко-патрул на Плевля 

- АНКЕТНА КАРТА № 8 - Социална практика : Единен европейски номер 

112 

- АНКЕТНА КАРТА № 9 - Социална практика : Мобилни апликации в 

България за подаване на сигнали 

- АНКЕТНА КАРТА № 10 - Социална практика : VІVАСОМ - Дигитален 

мониторинг на околната среда 

- АНКЕТНА КАРТА № 11 - Социална практика : Портал за мониторинг на 

околната среда – Пловдив 

- АНКЕТНА КАРТА № 12 - Социалната практика: Цифров мониторинг и 

прогнозиране на поведението на пчелите 

- АНКЕТНА КАРТА № 13 - Социална практика: Мобилно приложение с 

Mapeo Mobile 

- АНКЕТНА КАРТА № 14 - Социална практика „Национални и европейски 

апликации за законност и разрешаване на проблемите― 

- АНКЕТНА КАРТА № 15 - Социална практика: Уеб камерите в реално 

време – „на живо― 

- АНКЕТНА КАРТА № 16 - Социална практика: Видео-канали за 

разпространение на информация 

В рамките на тази дейност се звърши подробно Проучване и описание на 
образователно съдържание за негативните изменения в околната среда / 
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щети и замърсявания / и последствията от тях като в тази връзка са 
попълнени 7 анкетни карти 

 
Дейност 
2.Адаптиране и внедряване на иновативната социална практика 

„Дигитален еко патрул―-насочена към подобряване привлекателността на 
рибарската   територия. 

 
По тази дейност се изработиха  три сайта както следва : 

2.1.Сайт  с линк  -- https://ecopatrol.eu/  (www.ecopatrol.eu) 
Акцент  при изпълнение на дейностите и разработката на този сайт е  
поставен върху иновативната социална практика "Дигитален еко-
патрул".  
Тя е свързана със създаване на образователно цифрово съдържание на 
уеб-апликация "Дигитален еко-патрул". 
Новите ИКТ /информацинно-комуникационни технологии / и персоналните 
смарт устройства дават  възможности за локализация на замърсявания, 
на проявите  на нерегламентиран риболов и негативни изменения в 
околната среда.  
Съвременните телефони и таблети могат да служат като персонални 
мониторингови устройства за предаване на информация и да бъдат 
използвани ефективно за охрана на околната среда и в борбата с 
бракониерството. 
2.2. Сайт  относно  изпълнението на т.н.  "Местна зелена сделка – 
Високи Западни Родопи“ , който е на следният линк   
 https://ecopatrol.eu/localgreendeal   
Активисти от Сдружението  в началото на месец август, 2021 поканиха 
свои колеги от неправителствени организации –общо 14 представители , 
които учредиха инициативата „Местна зелена сделка“. Участниците в 
учредителната среща се обединиха около идеята за намаляване на 
негативните изменения в климата и съхранение чистотата на земята, 
водата, въздуха и храната. 
Сайтът е разработен в 6 модула 
2.2.1.Начало;  
2.2.Електронни визитки—представени са общо 16 визитки на 
учредителите ;  

https://ecopatrol.eu/
http://www.ecopatrol.eu/
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2.2.3.Защитени обекти--- профилитe на 11 водоема, коиото   отразяват 
специфичните характеристики и пространственото разположение на 
защитените територии, водните басейни и курортните зони като 
образователна основа за работа на „еко-патрулите― за извършване на 
цифрово наблюдение и мониторинг на околната среда в рибарската 
територия на Високи Западни Родопи.  
2.2.4.Превантивни   практики - образователните ресурси са създадени 
на основата на проведено проучване за най-добрите световни и 
европейски практики и анализ на съдържанието им  в интернет, 
отразяващо организацията на природозащитните дейности в 
България.Представени   са интересни добри практики, биха могри да се 
внедрят и при нашите условия 
2.2.5.Еко защита –в удобен стил са представени видовете замърсявания, 
както и иновативни технологии за борба с бракониерствот и замърсяване 
на водите на територията, също и модул 
2.2.6. Еко форум- където са представени  проведени дебати в цифлово 
съдържание относно проблемите със замърсяване на рибарската 
територия 
и 
2.3.Трети сайт  относно  мисията  "Офис- местна зелена сделка -ВЗР " , 
който може да се намери на линка  - https://ecopatrol.eu/offices 
  обособен в 4 модула 
2.3.1.Начало 
2.3.2.Дистанционно обучение  
2.3.3.Маршрутизация на обекти- 
2.3.4.Електронна комуникация 
 
Същите  са изработени на виско професиноално ниво и същевременно 
достъпно  до потрбетиелите. 
На официалният сайт на Сдруженитое www.borino.org , секция  ПРОЕКТ 

7.2. МИРГ  БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ , достъпен на адрес 

https://www.borino.org/?act=144&hid=110 

потребителите имат достъп  до сайта  https://ecopatrol.eu/,    могат да 

ползват така разрабтените сайтове, да се регистрират, да дават мнения и 

да станат доброволци -„еко патрули―  и съмишленици в наша мисия по 

https://ecopatrol.eu/
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защита и опазването на пиродните ресурси на територията на Високите 

Западни Родопи 

 
3.Краудсорсинг система за презентиране на природното и културно 

наследство в рибарската територия 
За изпълнение на тази дейност, обособена в две позиции сесключиха 
договори  
MДР-ИП-01-12/29.12.21/05  --„Създаване на презентационно 
съдържание за местните туристически продукти  и услуги на  основата 
на био-разнообразието и екологичните чистота в рибарската територия― 
и MДР-ИП-01-12/29.12.21/06   Създаване на образователно съдържание, 
ориентирано към съхранение на екологичнатачистота и местното 
природно и културно наследство―, 
 
       Дейност 

Организиране почистване на природни и културно-исторически 
обекти от рибарската територия 

 
В рамките на тази дейност, се организираха три акции с доброволбци 

по почиставне на речни участъци на реките Доспатска, Девинска, 
Фотинска, който попадат на рибарсаката територия. 

 
1.Участък от река Доспатска, в района на селата Црънча и Бръщен- 

проведено събите на 28.08.2021 
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2.Организирано почистване на река Фотинска на 04.09.2021г. 
 

 
 
В рамките на акциите бяха доставени и  монитарни указателни  
знаци за водните тела и за културно-историческите   

збележителности по маршрутите. 
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3.Почистване  на участък от р.Девинска  (в района на м.Струилица)  
на 11.09.2021г. 
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Организатор на събитието е Сдружение „БАРТИНА―, с.Барутин,в 

качеството й на изпълнител. За различните мероприятия се записаха 
групи от   доброволци, като организаторът осигури транспорт до 
началните точки на участъците и обратно до сборният пункт-с.Барутин. 

Сдружение  „Бартина‖- осигури всички необходими материали за 
провеждане на акциите, като  събраните ТБО своевременно бяха 
транспортирани до официалните регионални депа. 

 
 

         Дейност 
 Доставка на офис и фото техника 
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Бяха доставени за нуждите на сдружението- фотоапарат, екшън 
камера и цвентен лазерен принтер, които ще са полезни помощни 
технически  средства при по-нататъшното устойчиво управление на 
проекта. 
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Цялата информацията  по изпълнение на проектните дейности  може 

да се видят в сайта на бенефициента  www.borino.org, секция Проекти 
МИРГ Батак-Девин-Доспат. 

По проекта не беше заложено междинонно плащане, изцяло 
дейноситет са заплатени със средства на сдружението. 

 
В следващият едномесечен срок следвда да се подготви и  подаде 

заявленвие за окончателно заплащане /възстановяване/ от УО  на 
проведените дейности. 
 
 

21.01.2022 
 

От Екипа на  
Сдружение 
Био-Б-Еко 

 

 

 

 

 

http://www.borino.org/

