
 
 

                                                     

                                                                                     
                                        

 

ПРОЕКТ № BG14MFOP001-4.069-0001 

  „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО РИБАРСКО СЕЛИЩЕ „КАРАНТИНАТА" И 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР И ЗОНА ЗА 

СПОРТ“ 

 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  

ИСУН - №BG14MFOP001-4.069-0001-C01, с рег. № МДР-ИП-01-6/02.03.2022 г. 

 

Процедура на директно предоставяне: BG14MFOP001-4.069 „Подобряване на 

достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ 

 

Мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на 

синия потенциал” от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) 

„Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ по Програма за морско дело и рибарство 

2014-2020г.“ 

 

Обща цел на проекта: Постигане на социалното благополучие и икономическото 

развитие на територията на район Аспарухово. Развитие на рибарската област, чрез 

подобряване средата на живот чрез облагородяване на достъпа до рибарско селище 

"Карантината" и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт, 

като по този начин се използва, развива, опазва и възстановява природния, културно-

исторически и демографски потенциал, подобряване и развитие на техническата 

инфраструктура за дейности свързани с интегрираното използване на морските ресурси 

- син растеж, повишаване на енергийната ефективност, дейности свързани с 

рибарство/рибарски селища, опазване на околната среда и подобряване на качеството 

на разтоварваните на сушата продукти, както и безопасността и условията на труд. 

Реализирането на проекта предвижда облагородяване на достъпа до рибарско селище 

"Карантината", предвижда се изграждане на информационен обучителен център,  

обновяване на алеи, поставяне на осветление и озеленяване. В основата на ПП е да бъде 

създадена модерна съвременна многофункционална паркова и рекреационна зона за 

отдих, спорт и озеленяване в емблематичния за града „Аспарухов парк“, чрез 

благоустройствени мероприятия, озеленяване, нови функции включващи отдих, спорт и 

игра на деца, което да осигурява безопасност и достъпност за всички ползватели, 

включително и за хора с увреждания. 

Основни задачи на проекта са: 

•Изграждане на съвременна паркова и рекреационна зона с необходимите паркова мебел 

и градско обзавеждане; 

•Функционално зониране на обекта на проектиране, оптимално на растителността и 

подновяване на настилките; 

•Осигуряване на безопасни условия за отдих и рекреация в района; 

•Повишаване качеството на жизнената среда на живущите в района; 

•Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия 

потенциал; 

•Обособяване на зона за информационен център и интерактивно обучение на деца, във 

връзка с морско дело и рибарство; 

•Паркоустройство, благоустрояване и озеленяване на територията. 

 

Бюджет на проекта: 354 457, 83 лева, от които 85% 301 289,16 лв. се осигуряват от 

ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 15% 53 168,67 от държавния 

бюджет на РБ 

  

Срок за изпълнение: От 02.03.2022 До 02.09.2023 18 (осемнадесет) месеца 

 

Статус на проекта: в процес на изпълнение 

 

Управляващ орган: Министерство на земеделието, храните и горите 


