ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО”
ОС №4 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ”
МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК – ДЕВИН – ДОСПАТ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”,
съфинансирана от Европейския Съюз, чрез Европейски фонд за рибарство
“Инвестиране в устойчиво рибарство“.

ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК „ОСТРОВА“ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТА ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ И РИБОЛОВ НА РЕКА ДЕВИНСКА“
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДЕВИН
Обща стойност на проекта: 398 985,00 лева
Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 398 985, 00 лева

Мярка от МСР: 2.2 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и
туризма, в полза на малки рибарски общности"
Период на изпълнение: 07.10.2014 г. - 31.08.2015 г.
Постигнати резултати:
● Изградена подходяща инфраструктура благоприятстваща развитието на потенциала на рибарската област
за развитие на устойчив риболовен и еко туризъм;
● Изградени 3 къта за наблюдение и риболов на река Девинска;
● Монтирани 12 уреда за фитнес на открито;
● Монтирани 2 тенис маси;
● Ремонтирани паркови алеи;
● Почистен изкуствен воден канал;
● Ремонтиран водопровод и канализация;
Кратко описание на дейностите на
бенефициента и района в който
работи:
Община
Девин
е
юридическо
лице.
Тя
има
самостоятелен
бюджет,
чиито
постоянни финансови източници се
определят със закон. Общината има
право на своя собственост, която
използва
в
интерес
на
териториалната общност.
Община Девин е и съучредител на
МИРГ „Високи Западни Родопи –
Батак - Девин - Доспат” като
публично-частно партньорство с
Решение № 119 от 03.11.2010 год. по
Протокол № 14 на Общински съвет
Девин.
Градски парк „Острова” е общинска собственост и в тази връзка Община Девин има задължение да
поддържа и облагородява инфраструктурата на парка. Това е основният аргумент Общината да бъде
кандидат точно с този проект.
По данни от Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Девин 2007-2013 г.
(цит.), за периода 2005-2011 г. Община Девин е изпълнила и приключила успешно 51 проекта на обща
стойност 32 500 989 лв., 8 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 1 732 331 лв. и 8
проекта са преходни на стойност 5 128 410 лв. Шест проекта на обща стойност 19 404 616 лв. все още
не са стартирали, но е подписан договор с Програма за развитие на селските райони. Общината е
изпълнила един проект в публично-частно партньорство на стойност 177 026 лв. и 3 трансгранични и
транс-национални проекта на стойност 781 712,87 лв.”
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Успешното изпълнение на горепосоченият брой проекти показва, че Община Девин има капацитет за
подготовка и управление на проекти в различни сфери и мащаб.

Допълнителна информация: Ръководител проект – Капка Петрова Бешева-Рахнева, тел. 03041/3625
Снимки:

