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Էկոտուրիզմ  
(Ծրագրի անվանում) 

   ՀՀ Լոռու մարզ  

   

 

1 

Ներդրումային ծրագրի 

անվանումը 
Էկոտուրիզմ և հանգիստ 

2 Ընկերության անվանումը և 

կազմակերպա-իրավական ձևը 
Դեբեդ համայնք, «- » ԱՁ 

3 Կոնտակտային տվյալներ  Աշոտ  Վարդանեսի  Ղազարյան (Դեբետ  համայնքի  
ղեկավար) 
ՀՀ Լոռու մարզ, Դեբետ  համայնք 
հեռ.՝ 094-28-76-82 
էլ. փոստ՝ ashotkazaryan@bk.ru 

4 Ներդրման ոլորտը Զբոսաշրջություն 

5 Ծրագրի իրականացման 

վայրը 
ՀՀ  Լոռու  մարզ  գ. Դեբետ 

6 Ծրագրի հակիրճ 
նկարագրություն 

Հիմնվելով  բնակլիմայական  պայմանների  և  գեղատեսիլ  
բնության  առկայության վրա` գյուղում  կարելի  է  
զարգացնել  էկո տուրիզմը, որը մեր  տարածաշրջանում  
գրեթե  բացակայում է: Նախատեսվում է հիմնել 
նոր  ձեռնարկություն, որը կիրականացնի էկո  հանգստի  
ապահովում  տուրիստների  և  հովեկների  համար, 
ձիարշավների  և  ձկնորսության  կազմակերպում: Ճկուն  
գնային  քաղաքականություն արդյունքում ծառայությունը 
հասանելի  կլինի  բնակչության   բոլոր  խավերի  
ներկայացուցիչների համար: 
Կիրացվեն  Դեբետ  համայնքի  և  շրջակա  համայնքների  
էկոլոգիապես  մաքուր  սննդամթերքները, կզարգանա  
համայնքի  մշակույթային  և  կենցաղական  կյանքը: 
 

7 Ստեղծվող աշխատատեղեր 20-30 աշխատատեղ 

8 Ապրանքի կամ ծառայության 
հիմնական սպառման շուկան 

Հայաստան  ժամանած  տուրիստներ, համայնք  ժամանած  
հովեկներ  Դեբետ  համայնքի  և  հարևան  համայնքների  
բնակչություն: 

9 Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 18 մլն. դրամ 

10 Պահանջվող գումարը 18 մլն. դրամ 

11 Սեփական ներդրումները Համայնքի կողմից հողատարածքների տրամադրում 

12 Հետգնման  ժամկետը 4-5 տարի 



П А С П О Р Т  И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Г О  П Р О Е К Т А 

Экотуризм 
 

 Лорийская область, РА 

    

 

1 

Название инвестиционного 

проекта 
Экотуризм и организация досуга 

2 Название компании и 

организационно-правовая 
форма 

Община Дебед, ООО «- » 

3 Контактная информация Ашот Варданесович Казарян (глава села Дебет) 
РА Лорийская область, село Дебет 
тел.: 094 287682 
эл. почта: ashotkazaryan@bk.ru 

4 Инвестиционный сектор Туризм 

5 Место реализации проекта Лорийская область, село Дебет 
6 Краткое описание проекта В виду благоприятным климатическим условиям и 

живописной природе, в селе можно развить 
экологический туризм, который практически 
отсутствует в местности. Планируется открыть 
компанию, которая будет заниматься досугом туристов-
почитателей экологического туризма. Будут 
предложены такие виды услуг, как прогулка на 
лошадях и рыбалка. Гибкая ценовая политика 
обеспечит доступность услуг для представителей всех 
слоев населения. 
Предоставится возможность  получить прибыль от 
подажи экологически чистых продуктов питания, 
полученных в селе Дебет и соседних селах. 
Деятельность компании положительно скажется так же 
на культурной жизни населения, повысит его 
социлаьный уровень.  

7 Создаваемые рабочие места 20-30 рабочих мест 

8 Основной рынок сбыта 

товаров или услуг 
Население села Дебет и соседних сел, туристы 
Армении и зарубежья 

9 Общая стоимость проекта 18 млн. драм 

10 Необходимая сумма 18 млн. драм 

11 Собственные инвестиции Предоставление земли со стороны общины 

12 Срок окупаемости 4-5 лет 
 
 



INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET 

Ecotourism  
(Project Title)

 

 

   Lori region, RA  
   

 

1 

Name  of the Investment Project: Ecotourism and recreation 

2 Company name and legal form Debed Community, «- » Private Enterpreneur 

3 Contact information  Ashot Vardanes Ghazaryan (Debet Community Leader) 

Debet community, Lori region, Armenia 

Tel: 094-28-76-82 

E-mail: ashotkazaryan@bk.ru 

4 Investment field Tourism 

5 Location  village Debet, Lori region, Armenia 

6 Project summary 

 

 

  

Taking into consideration  the climatic conditions and the 

picturesque nature of the village, eco-tourism can develop  in the 

village, which does not almost exist in the region. It is planned to 

establish: 

a new enterprise that will provide eco rest for tourists and local 

population including horse riding and fishing. With flexible pricing 

policy the services will be available for the  representatives of all 

population groups. 

The organic products of  Debet community and surrounding 

communities will be consumed, cultural and daily life of the 

community will develop. 

 

7 Number of jobs created 20-30 jobs 

8 The main consumer market for 

the goods or service 
Tourists in Armenia, local population of Debet and neighbouring 

communities 

9 Total Cost of the Project 18 mln AMD 

10 Required Amount 18 mln AMD 

11 Own investment  Provision of community land 

12 Payback  period 4-5 years 
 

 

 

 


