
      

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

  
 

 

 
Линк за участие : https://us02web.zoom.us/j/89493525614 
 

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА  

18 ноември 2021 (четвъртък) 
11:00 – 13:15 ч. 

Модератор: Г-жа Мари-Люс Гиб, регионален съветник по земеделие, Посолство на Франция 

11.00 – 11.05 ч. Приветствие на г-н Пиер Колио, директор на Френския институт в 
България и съветник за сътрудничество и културна дейност,  
Посолство на Франция в България  

11.05 – 11.10 ч. Приветствие на г-жа Таня Цветкова и г-н Стефан Спасов, дирекция 
„Развитие на селските райони“ 
Министерство на земеделието, храните и горите  

 Примери за партньорства в сферата на винения туризъм 

11.10 – 11.15 ч. Представяне на проект между Франция и България за развитие на 
винен туризъм 
Г-жа Цвета Киров, кооперативно сдружение „CVESTOSCOP“ 

11.15 – 11.20 ч. Представяне на проект „Раницата на винения туризъм: взаимно 

развитие на  териториите“, МИГ Кьор д’Еро (Cœur d’Hérault) 

Г-жа Елен Каро, координатор ЛИДЕР и сътрудничество, МИГ Кьор 

д’Еро 

11.20 – 11.30 ч. Презентация на община Родопи  

11.30 – 11.40 ч. Дискусия: въпроси и отговори 

 Развитие на марков имидж съвместно с територията: примери от 
Франция и България 

11.40 –  11.55 ч. Презентация „Сандански – слънце, вино и незабравими спомени!“ 

Г-жа Валентина Станкова, мл. експерт „Култура и туризъм“  и г-жа 

Албена Бугаринова, PR на община Сандански 

 

„Мелнишки винен регион и мястото на Zornitza Family Estate Relais & 

Chateaux* в него”. 

Г-жа Ралица Георгиева,  отдел „Продажби“ 

11.55 – 12.10 ч. Представяне на подхода винен туризъм, прилаган от Шато д’Арш  
(Château d’Arche) във връзка с територията 

Уебинар 
Винен туризъм : повишаване стойността на винените тероари 

Примери от Франция и България за дейности на 
териториално ниво и механизми за финансиране 

https://us02web.zoom.us/j/89493525614


Г-н Дидие Гало, директор на Шато д’Арш, община Сотерн  

12.10 – 12.20 ч. Дискусия: въпроси и отговори 

 Механизми и подкрепа за развитие на международни 
сътрудничества  

12.20 – 12.30 ч. Представяне на българската мрежа на селските райони  

г-жа Таня Цветкова и г-н Стефан Спасов, дирекция „Развитие на 
селските райони“ 
Министерство на земеделието, храните и горите 

12.30 – 12.40 ч. Представяне на програма „ЛИДЕР“, на възможностите за 

национално финансиране и международно сътрудничество 

Г-н Алекси Льобра, директор на федерацията на МИГ във Франция 

12.40 – 12.50 ч. Представяне на Асоциация „Инициативи Франция-Централна и 

Източна Европа“  (IFECO) : възможности за свързване на общини и 

МИГ  

Г-н Жозе Осете, директор на Асоциация „Инициативи Франция-

Централна и Източна Европа“ 

12.50 – 13.00 ч. Представяне на покани за проектни предложения на Делегацията за 

външна дейност на френските общини (DAECT), с цел подкрепа на 

проекти за сътрудничество 

Г-жа Елен Хампарцумян, отговорник проекти климат, земеделие, 

устойчиво развитие, здравеопазване, DAECT, Министерство на 

Европа и външните работи 

13.00 – 13.10 ч.  Дискусия: въпроси и отговори 

13.10 – 13.15 ч. Закриване на уебинара 

  
* Във Франция веригата „Рьоле е шато“ (Relais & Châteaux) обединява замъци, 
благороднически къщи и абатства, като обслужването се основава на задължително 
поддържане на уникалност по признаците характер, любезност, спокойствие, чар и 
кухня.  
 


