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 ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ „СТАРИННИ МОСТОВЕ НАД РЕКА ТРИГРАДСКА И
МЕСТНОСТТА ГАШНА“
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДЕВИН
Обща стойност на проекта: 62 469, 99 лева
Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 62 469, 99 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: 27.10.2014 г. - 27.04.2015 г.
Постигнати резултати:
● Възстановен старинен мост над река „Триградска“ и създадена
нова атракция за отдих и наблюдение;
● Изградена беседка;
● Поставени 2 бр. информационни табели;
● Създадено атрактивно място за отдих и наблюдение на
природата;

Кратко описание на дейностите на бенефициента и района в
който работи: Кандидатът по настоящия проект е община – орган
на местната власт и функционира съгласно Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.
Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската
администрация и представлява общината.
Общинската администрация осигурява изпълнението на законите,
подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския
съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на
правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага
общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейността
по административно обслужване на гражданите, физическите и
юридическите лица.
При осъществяване на своята дейност общинската администрация
се ръководи от принципите законност, откритост и достъпност,
отговорност и отчетност, ефективност, субординация и
координация, предвидимост.
Община Девин е 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.

Допълнителна информация: Ръководител проект – Капка Бешева - Рахнева, тел. 03041/26-61
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