
 
      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 „ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РО „ВИСОКИ ЗАПАДНИ 
РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ЧРЕЗ ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО“ 
 

БЕНЕФИЦИЕНТ: АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ КОСТИНБОРД 
 

Обща стойност на проекта: 53 592, 00 лева 

Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 53 592, 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: 29.07.2014 г. - 31.08.2015 г. 

 

Постигнати резултати:   

● Събрана информация за културно-историческите и природни забележителности;  

● Разработена виртуална 

тематична екопътека за РО; 

● Изработена 

информационна книжка за 

ученици; 

● Създадена типова програма 

за природозащитно 

образование за ученици от 4-

6 клас от средно-

образователните училища на 

територията на РО; 

● Изнесен семинар за 

учители от училища, 

общинска администрация и 

НПО на територията на РО; 

● Презентирана 

информационна книжка; 

 

 

Кратко описание на дейностите на бенефициента и района в който работи: АИР Костинброд е 

регистрирана по ЗЮЛНЦ през 2005 г. и оттогава насам е извършила 3 промени в своята дейност, 

отразени в съответните съдебни решения. АИРК притежава също удостоверение за вписване в 

Централния регистър на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 

дейност на Министерство на правосъдието.  

АИРК е член на управляващия орган на МИГ Костинброд чрез своя Председател като член на УС на МИГ 

Костинброд. МИГ Костинброд беше регистрирана през 2011г. за осъществяване дейности по ПРСР 2007-

2013г. В партньорство с представители на бизнеса, граждани  и НПО АИР Костинброд работи развитието 

на община Костинброд чрез посрещане на нуждите и разрешаване на проблеми на местно ниво.  
 
От 2006 г. до настоящия момент сдружение „Агенция за икономическо развитие Костинброд” (АИРК) 

развива значителна проектна активност, която в годините се изразява в успешно изпълнение на редица 

проекти, подадени проектни предложения по различни програми, както и участие в проектни 

инициативи на община Костинброд. 
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Допълнителна информация:  Ръководител проект – Георги Вутев, тел. +359 (2) 8139600 

 

Снимки: 


