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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  

„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ 

 

ПРОВЕДЕНО ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ 
 

Бенефициенти по Мерки 311, 312, 313 от Територията на МИГ Високи 

Западни Родопи Борино-Доспат, в рамките на изпълнение на Дейност 

„Обмяна на опит и демонстриране на терен на добри практики в областта 

на устойчивия и алтернативния туризъм (пътуващо обучение)”, посетиха в 

периода 15 – 16 август 2014 г., Община Елена 

По време на двудневното пътуващо обучение, участниците /бенефициенти 

от Територия МИГ ВНЗР/ посетиха Туристически информационен център 

Елена, от който център предоставиха на групата туристически гид, за 

времето на престоя им на територията на община Елена. 

Бенефициентите от МИГ ВЗР се срещнаха  с представители на община 

Елена, ангажирани в сферата на туризма. С тях се коментираха силните и 

слаби страни на двете територии-община Елена и Територията  на МИГ ВЗР-

общини Борино и Доспат.Бяха дадени полезни препоръки и съвети за 

маркетинга в туризъм, като основно средство за привличане на клиенти и 

други добри практики за привличане на туристи. 

През първият ден участниците, посетиха Възрожденски музей 

„Илаирон Макариополски”, устроен в запазена дървена къща на над 300 
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години, който музей  е част от туристическото предлагане, също така се 

посетиха  Камбуров хан, Музей по палеонтология. Показани бяха интересни 

скулптури от дърво, като демонстрации  бяха изработени пред посетителите 

на град Елена-пример за предлагана  туристическата атракция. 

Участниците от Територията, имаха възможността да присъстват на 

организирано местно събитие „Академия на балета”, също едно традиционно 

силно средство за привличане на туристическият интерес на територията на 

община Елена. През вторият ден се  посетиха засети площи с биопродукти-

арония, суровина  ползвана за производство на органично вино. 

От първа ръка, нашите бенефициенти се срещнаха и коментираха 

важни аспекти на туристическият бизнес, в частност  селският туризъм, със 

собственика на хотел-комплекс „Еленски  ритон”, в с.Средни колиби /близо 

до язовир Йовковци/,  

Посетиха също и Магазин, предлагащ местни продукти-млечни и 

местни. 

 

 
Бенефициенти от Територия на МИГ ВЗР на посещение в община Елена 
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Посещение в ТИЦ-Елена 
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Скулптори от дърво / атракция за посетители / 
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Музей на Палеонтологията, гл.Елена 


