
 
      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 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАЙБРЕЖНА ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ НА БРЕГА НА ЯЗОВИР ДОСПАТ“ 
 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДОСПАТ 
 

Обща стойност на проекта: 367 829,56 лева 

Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 367 829,56 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: 03.02.2014 г. - 30.09.2015 г. 

 

Постигнати резултати:   

● Изградена крайбрежна пешеходна алея (дължина - 2122 м.,  ширина - 3,0 

м.) със следните  архитектурни елементи и технически съоръжения: 

- осмоъгълна беседка – 1 бр. 

- беседка с барбекю – 1 бр. 

- камина (свободно стояща) – 2 бр. 

- маса с пейки – 2 бр. 

- кошче за отпадъци – 4 бр. 

- детска площадка – 1 бр. 

- указателна табела – 2 бр. 

● Повишен брой туристи в района;  

● Подобрено качеството на живот на местното население; 

 

Кратко описание на дейностите на бенефициента и 

района в който работи:  Община Доспат в качеството й на 

орган на местно самоуправление е отговорна за разработването и прилагането на политики и дейности, 

насочени към развитието на територията на общината и населените места в нея и опазването на околната 

среда и рационалното използване на ресурсите в нея. Част от основните приоритети на общината в 

средносрочен план са развитие на туристически дейности и насърчаване на малкия и средния бизнес. С 

реализацията на проектното  предложение кандидатът очаква да се създаде благоприятна среда за 

осъществяване на туризъм и за разработване и развитие на допълнителни и нови услуги в сферата на 

туризма от местните представители на бизнеса. Изпълнението на настоящия проект ще създаде добавена 

стойност към услугите, предоставяни от местни хотелиери и ресторантьори, също и към информационните 

услуги в областта на туризма, предоставяни от общината. 

Община Доспат участва в сдружението МИРГ „Високи Западни Родопи“ и МИГ „Високи Западни Родопи“. 

 

Допълнителна информация:  Ръководител проект – Асен Росенов Терзиев, тел. +359 (0) 878 787 366 

 

Снимки: 


