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 „РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕУТРОФИКАЦИЯТА
НА ЯЗ.ДОСПАТ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО МУ ЗНАЧЕНИЕ ЗА
ОБЩИНАТА ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА РЕКРЕАЦИОННОТО МУ ИЗПОЛЗВАНЕ“
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДОСПАТ
Обща стойност на проекта: 56 811, 00 лева
Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 56 811, 00 лева

Мярка от МСР: 3.2 „Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната
привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на
природното и архитектурното наследство"
Период на изпълнение: 09.07.2013 г. - 30.09.2015 г.
Постигнати резултати:
● Разработена система за мониторинг и оценка на качеството на водата в яз.Доспат и р.Доспатска чрез
индикативни параметри за степента на трофичност на водната екосистема;
● Разработена дългосрочна
програма за съхранение и
възстановяване на видовото
разнообразие на ихтио- и
астацифауната в яз.Доспат и
р.Доспатска и предлагане на
необходимите
мерки
за
зарибяване и опазване на
рибните популации;
● Повишена обществена
информираност
относно
необходимостта
от
предприемане
на
мероприятия за зарибяване и
механизми за опазване на
биоразнообразието на ихтиои астацифауната в яз.Доспат и р.Доспатска чрез проведена информационна кампания;
● Повишено присъствие на любители риболовци и туристи;

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 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.

Допълнителна информация: Ръководител проект – Владимир Андреев Кехайов, тел. 089 46 56 976
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