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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 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

В периода 28-30.11.2014 г., на Територията на МИГ Високи Западни Родопи се 
проведе  обучителна тридневна среща  с представители на Местна инициативна 
група към  А.Н.Е.С.Е.Р., гр. Серес, които бяха поканени в качеството им на лектори. 

Обучението беше на тема „Валоризация на територията на база налични 
ресурси.Стратегическо планиране.Управление на процеси” 

Гостите от А.Н.Е.С.Е.Р наистина бяха впечатлени от ресурсното разнообразие на 
територията, обхващаща общините Борино и Доспат, като дадоха ценни практически 
съвети за привличане на туристи и за подобряване на имиджа на територията , и  как 
най-успешно да използваме разнообразната ни  природа, бит,  традиции  в полза на 
местните общности и на местният бизнес/ валоризация на ресурсите / 

Те посетиха офиса на МИГ Високи Западни Родопи и новооткритият 
Туристически информационен център в гр.Доспат. 

Също така посетиха местни  забележителности и  туристически атракции-
Орлово око, Природна забележителност Буйновско ждрело. Гостите  бяха 
посрещнати с традиционна родопска  музика 

Единият от лекторите беше г-н Янис Карогерудис- дългогодишен изпълнителен 
директор  на Агенцията за развитие на  Серес- А.Н.Е.С.Е.Р / към която агенция е  и 
МИГ-а /,който представи интересна информация за стратегическото планиране на 
дадена територия, изхождайки от наличните ресурси и човешки потенциал. 

Г-н Наранзис, собственик на винарна, производител на биологично вино, също 
представи интересна презентация, като изтъкна на факта, че подкрепените проекти 
по подхода LEADER трябва да позволяват тяхното надграждане и развитие, което е 
предпоставка за устойчивост.Съща така всеки производител следва да залага на 
подобряване на качеството на продукта и в крайна сметка успешната реализация и 
налагането на даден продукт на пазара до голяма степен е свързано и с подробно 
познаване на историята на собствената територията.Т.е посланието следва да бъде 
опознайте собствената си история и легенди и продавайте успешно вашите продукти! 

 

 



     

 „        Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи ”,  

  Договор № РД 50-91/13.06.2012г., 

  4831 гр.Доспат, ул. „Орфей“ № 12, 

  E-mail: mig_vzr@abv.bg, web: www.borino-dospat.com  

 

 

                           Посещение в ТИЦ Доспат 

 

Посрещане на гост-лекторите от Серес, в х-л „Ягодина” 
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                              Лекция на г-н Наранзис, бенефициент по LEADER, собственик на  

      Винарна, в гр.Пентаполис, област Серес 

 

                   Г-н Янис Карогерудис, изп.директор на А.Н.С.Е.Р.-Серес 

 

 

 

              /  Информацията е от екипа на МИГ ВЗР/ 

 


