
 
      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 „КЪТ ЗА РИБОЛОВ И НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ СКАЛЕН ФЕНОМЕН „СЛОНА““ 

 
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДЕВИН 

 

Обща стойност на проекта: 82 087, 59 лева 

Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 82 087, 59 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: 05.09.2013 г. - 05.03.2014 г. 

 

Постигнати резултати:   

● Изградена площадка за риболов при река „Въча“;  

● Изграден навес с места за почивка, зидано огнище и маси на открито ; 

● Осигурено място за туристи за извършване на наблюдение на скален феномен „Слона“; 

● Подобрена инфраструктура – оформен паркинг за леки автомобили при скален феномен „Слона“; 

● Подобрена околна среда в близост до скален феномен „Слона“; 

● Разположени указателни табели и кошчета за отпадъци; 

● Изработена и монтирана информационна табела; 

 

Кратко описание на дейностите на бенефициента и района в който работи: Община Девин е натрупала 

сериозен опит в разработването и изпълнението на инфраструктурни проекти и е изградила капацитет в 

тази област. Недостатъчно се използват европейските фондове и други международни донорски 

програми за реализиране на приоритети, свързани с развитието и маркетинг на различни видове 

туризъм, стимулиране развитието на екологично стопанство и търсене на пазари. 

За периода 2005-2011 г. Община Девин е изпълнила и приключила успешно 51 проекта на обща стойност 

32 500 989 лв., 8 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 1 732 331 лв. и 8 проекта са 

преходни на стойност 5 128 410 лв. Шест проекта на обща стойност 19 404 616 лв. все още не са 

стартирали, но е подписан договор с Програма за развитие на селските райони. Общината е изпълнила 

един проект в публично-частно партньорство на стойност 177 026 лв. и 3 трансгранични и транс-

национални проекта на стойност 781 712,87 лв. (399 700 евро х 1,9557440 лв. към 15.02.2012 г.). 

 

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. 

 

 

 

 



 
      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“. 

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

 

Снимки: 


