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 „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
НА РИБАРСКА ОБЛАСТ БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“
БЕНЕФИЦИЕНТ: АСОЦИАЦИЯ СПЕКТЪР
Обща стойност на проекта: 65 496, 00 лева
Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 65 496, 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: 20.11.2013 г. - 31.08.2015 г.
Постигнати резултати:
● Събрана информация за определени природни и културно-исторически обекти, която да бъде включена
в представителния информационен продукт;
● Отпечатани 2000 бр. книги на български и английски език с информация за природното и културноисторическо богатство на РО;
● Осигурени условия за запознаване на обществеността с
културно-историческите и природни обекти на територията
на РО;
● Разпространена информация за културно-историческото
наследство на РО;
● Представени пред широката общественост и
популяризирани информационен продукт и рибарска
област;
● Създадени предпоставки за активно участие на местната
общност и заинтересованите страни в процесите на
опазване и популяризиране на природното и културноисторическо наследство на региона;

Кратко описание на дейностите на бенефициента и
района в който работи: Сдружението е регистрирано като
юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза
съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел
и е надлежно вписано в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел за обществено
полезна дейност в Министерство на правосъдието.
Организацията има изградени партньорски отношения с
мрежа нестопански организации с дългогодишен опит.
Учредителите и привлечените специалисти работят в
партньорство с държавните и общински власти.
Учредителите на сдружението ползват доверието и
подкрепата на бизнеса. Сдружението работи с изградена
мрежа от доброволци в различни социални и професионални области и сфери, което е необходимо в
зависимост от спецификата на работата на организацията.
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Добрата практика от партньорство с други неправителствените организации, общини, държавни
институции, чуждестранни партньори се оформя в следните направления: общата полза за
организациите е изграждането на умения за работа в мрежа, подобряването на взаимодействието за
ефективна работа за идентифициране на актуалните проблеми на общността и допринасяне за тяхното
решаване, обогатяване на опита за по-доброто позициониране на организациите.
Допълнителна информация: Ръководител проект – Мариана Банкова Велева, тел. 02/41 65 072
Снимки:

