
 

 

 

 

 

 

ИНТЕРРЕГ-ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Република 
Бугарија и Република Северна Македонија 

Референтен бр. CCI 2014TC16I5CB006 

Проект „Млади лица - нови промотори на културниот идентитет на 
прекуграничниот регион“ 

Проектен бр. CB006.2.23.055 

 

ИЗВЕШТАЈ 

за спроведен 

ФОРУМ ЗА ДИСКУСИЈА 

„Креативна и иновативна промоција на заедничкото и уникатно 
културно наследство на прекуграничниот регион“ 

 

Место на одржување: Хотел „Вила Парк“, Струмица 

Датум на одржување: 07 февруари - 08 февруари 2020 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВОВЕД 

Прекуграничниот регион на Република Бугарија и Република Северна Македонија е препознатлив 
по уникатните културно - историски знаменитости (цркви, манастири, археолошки локалитети, 
артефакти и предмети, фестивали, карневали, стари занаети, автентични етно - амбиенти, 
разновидна и зачувана традиција и локален фолклор, итн.). Овие знаменитости нудат одлични 
можности за одржлив развој на различни форми на туризам и може да имаат клучна улога во 
промоцијата на тековната туристичка понуда во регионот. Сепак, многу од овие знаменитости 
остануваат скриени и недостапни како за локалните жители од регионот, така и за посетителите и 
туристите. Од друга страна, особено е важно вклучувањето на младите лица во процесот на 
зачувување и промоција на заедничкото културно наследство во регионот, бидејќи тие се оние 
кои ќе го продолжат негувањето на културните традиции.   

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ 

Форумот за дискусија се организира како дел од активностите од проектот „Млади лица - нови 
промотори на културниот идентитет на прекуграничниот регион“, Пр. бр. CB006.2.23.055. 

Проектот „Млади лица - нови промотори на културниот идентитет на прекуграничниот регион“ е 
заедничка инцијатива на Здружението Туристички Сојуз Струмица и Здружение Бизнис 
Информативен и Консалтинг Центар, Сандански, и истиот се реализира во период од 15 месеци. 

Целна група на проектот се млади лица кои имаат креативни и иновативни идеи за промоција на 
културното наследство од прекуграничниот регион кој се состои од Југоисточниот плански регион 
во Република Северна Македонија и од регионот на Југозападна Бугарија. 

Проектот е ко-финансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична 
соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 - 2020, Реф. бр. CCI 
2014TC16I5CB006. 

 

ФОРУМ ЗА ДИСКУСИЈА 

На 7 и 8 февруари 2020 година во Хотел „Вила Парк“, Струмица се одржа ФОРУМ ЗА ДИСКУСИЈА 
на тема „Креативна и иновативна промоција на заедничкото и уникатно културно наследство на 
прекуграничниот регион“. 

Општата цел на Форумот беше да се поттикне дискусија помеѓу заинтересираните страни од 
прекуграничниот регион за предизвиците, можностите и специфичните алатки и активности за 
креативна и иновативна промоција на заедничкото и уникатно културно наследство. 

Специфични цели на Форумот беа: 

- Да се претстави проектот на заинтересираните страни од прекуграничниот регион; 
- Да се претстават добри практики за креативна и иновативна промоција на заедничкото и 

уникатно културно наследство на прекуграничниот регион; 
- Да се дискутираат предизвиците и можностите за промоција и валоризација на заедничкото и 

уникатно културно наследство на прекуграничниот регион; и 
- Да се дискутираат различни алатки и активности за промоција и валоризација на заедничкото 

и уникатно културно наследство на прекуграничниот регион. 



 

 

Форумот за дискусија се состоеше од два дела. Во рамки на првиот дел учесниците од двете земји 
имаат можност да проследат презентации и да учествуваат во дискусија поврзана со 
предизвиците, можностите и специфичните алатки и активности за креативна и иновативна 
промоција на заедничкото и уникатно културно наследство на прекуграничниот регион. Во 
вториот дел од настанот, учесниците од двете земји посетија некои од најзначајните објекти и 
локалитети од недвижното културно наследство во Југоисточниот плански регион. 

На Форумот учествуваа вкупно 41 учесник од прекуграничниот регион, и тоа 15 учесници од 
Република Бугарија и 26 учесници од Република Северна Македонија, претставници на локалната 
и регионалната администрација, претставници на институции од областа на културата, граѓански 
здруженија, наставници и професори во образовните институции, итн. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 

Првиот ден од Форумот (07.02.2020 година) се одржа во салата на Вила Парк во Струмица и беше 

структуриран во пет сесии и една сесија за дискусија. 

Првата сесија беше воведна, во која учесниците се запознаа меѓусебно, како и се целите и 

агендата. Сесијата продолжи со презентација на целите, очекуваните резултати и планираните 

активности на проектот „Млади лица - нови промотори на културниот идентитет на 

прекуграничниот регион“. 

Втората и третата сесија се осврна на добри практики од Југоисточниот регион и од регионот на 

Југозападна Бугарија за креативна и иновативна промоција на заедничкото и уникатно културно 

наследство. Учесниците се запознаа со добри практики за промоција на материјалното и 

нематеријалното културно наследство на општина Конче и брендирање на општина Струмица, а 

имаа можност да се запознаат и да научат за дел од добрите практики, културните традиции, и 

културното наследство на Република Бугарија. Во рамки на дискусијата учесниците разменија  



 

 

искуства во поглед на заштита и зачувување на културното наследство, како и за негова поголема 

валоризација. 

Четвртата сесија се осврна на промоција на културното наследство преку иновативни активности 

во проектот „Млади лица - нови промотори на културниот идентитет на прекуграничниот регион“. 

Учесниците се запознаа со концептот за изработка на иновативен онлајн софтвер за организација 

и промоција на културни настан, со изработка на заеднички културен календар за сите културни 

настани во прекуграничниот регион, како и со една од главните активности на проектот за 

промоција на културното наследство преку VLOG видеа на тема „Споделете го културното 

наследство од Вашиот Регион“, каде млади лица ќе ги претстават своите креативни и иновативни 

идеи за промоција на културното наследство на нивниот роден град или регион. 

Во петтата сесија беше презентиран концептот за воспоставување на неформална мрежа на 

Млади Културни Промотори. 

Во сесијата за отворена дискусија учесниците имаа можност да даваат коментари, да поставуваат 

прашања или да одговараат на прашања од модераторот и/или други учесници. 

Беше потенцирано дека презентацијата на културното наследство треба да биде: преку кратки 

спотови, сугестивна и на начин што ќе и остане во сеќавање на целната група. Се дискутираше како 

да се вклучат младите во креативна и иновативна промоција на заедничкото и уникатно културно 

наследство на прекуграничниот регион. Исто така се дискутираше за промотивните канали кои ги 

користат младите со цел и културното наследство да се промовира по истите канали со 

прилагодување на клучните пораки,  и на тој начин да се доближи повеќе до нив. Беше истакнато 

дека младите треба да се вклучат во обуки кои ќе се спроведуваат на интерактивен начин што ќе 

ги привлече и задржи нивното внимание, како и тоа дека семејството има важна улога во 

едукација и поттикнување на младите за промоција на културното наследство. 

 

 

 

 

 

 

 

За време на вториот ден на (08.02.2020 година) учесниците имаа можност да посетат некои 

од најзначајните објекти и локалитети од недвижното културно наследство во Југоисточниот 

плански регион. 

Учесниците ги посетија манастирите во село Водоча и Велјуса. 



 

 

Учесниците најпрво, се упатија кон селото Водоча, оддалечено четири километри од градот 

Струмица, каде се наоѓа манастирот „Св. Леонтиј“. Водоча се смета за едно од поголемите 

археолошки наоѓалишта на керамичка пластика. Пронајдени се над илјада керамички садови, 

богата и раскошна камена декорација на манастирот, неколку царски и епископски печати и 

други предмети. 

По посетата и разгледувањето на манастирот „Св. Леонтиј“ во Водоча, учесниците 

продолжија кон селото Велјуса, каде се наоѓа манастирот „Света Богородица Елеуса“. 

Манастирскиот комплекс е сместен на карпесто плато над с. Велјуса од каде има поглед на 

Струмичкото поле. Манастирската црква до денешно време ја зачувала оригиналната 

архитектура. 

За време на посетата учесниците имаа можност да се запознаат со историјата и културата на 

манастирите „Света Богородица Елеуса“ и „Св. Леонтиј“, да дискутираат за предизвиците и 

можностите за промоција и валоризација на заедничкото и уникатно културно наследство на 

прекуграничниот регион. 

 

  

 

 

 

 

ОЦЕНКА ОД ФОРУМОТ ЗА ДИСКУСИЈА 

Вкупно 41 учесници дадоа писмена оценка за одржаниот форум за дискусија со пополнување 
на формулар. 

За 40 учесници форумот во потполност ги исполнил нивните очекувања,  а за еден учесник се 
делумно исполнети.  За најголемиот дел од учесниците (39) информациите добиени на 
форумот се корисни за примена во секојдневното работење, а за двајца учесници делумно се 
корисни. Вкупно 31 учесници одговориле потврдно дека учествувале на сличен форум за 
дискусија, додека за 10 учесници овој бил прв форум од ваков тип. На прашањето дали би 
сакале да учествуваат на други настани организирани во рамките на проектот „Млади лица - 
нови промотори на културниот идентитет на прекуграничниот регион“, сите учесници дале 
потврден одговор. 

Изборот на презентирани теми беше оценето со средна оценка 4.92 од вкупно 5, распоредот 
на времето, сместувањето и храната се оценети со максимална оценка 5, организација од 
страна на проектниот тим 4.97, начинот на спроведување на форумот со максимална оценка 5, 
додека изборот на посетени места беше оценето со 4.97. 



 

 

 

 

 

Извештајот го изработил: 

САЛВИОЛ ДООЕЛ - Скопје 

според Договор за „Обезбедување на експертски услуги за маркетинг“  

Договор бр. CB006.2.23.055/PP1-2 

  
 

 

ПРИЛОЗИ: 

1. Покана 

2. Агенда 

3. Листа на учесници 

4. Формулар за оценување 

5. Фото албум 

6. Линк од презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
П О К А Н А 

Форум за дискусија на тема 
„Креативна и иновативна промоција на заедничкото и уникатно културно наследство на 

прекуграничниот регион“ 

Место на одржување: Хотел „Вила Парк“, Струмица 
Датум на одржување: 07 февруари - 08 февруари 2020 година 

 

Почитувани, 

Со голема чест и задоволство Здружението Туристички Сојуз Струмица - Струмица и 
Здружение Бизнис Информативен и Консалтинг Центар - Сандански, Република Бугарија Ве 
покануваат да присуствувате на дводневен форум за дискусија на тема „Креативна и иновативна 
промоција на заедничкото и уникатно културно наследство на прекуграничниот регион“, како 
дел од спроведувањето на активностите од проектот „Млади лица - нови промотори на 
културниот идентитет на прекуграничниот регион“, финансиран од Европската Унија преку 
ИНТЕРРЕГ- ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република 
Северна Македонија 2014- 2020.  
Темата на форумот е „Креативна и иновативна промоција на заедничкото и уникатно културно 
наследство на прекуграничниот регион“, кој ќе се одржи во периодот од 07ми до 08ми Февруари 
2020 година во хотел „Вила Парк“ - Струмица. Ќе присуствуваат учесници и претставници на 
целните групи од Република Бугарија и Република Северна Македонија. 
 

Целта на форумот е размена на добри практики, информации и идеи за креативна и иновативна 
промоција на заедничкото и уникатно културно наследство од прекуграничниот регион на двете 
земји, размена на искуства во поглед на заштитата и зачувувањето на културното наследство со 
цел поттикнување на негова поголема валоризација, презентација на концепт за изработка на 
иновативен софтвер и алатки за организација и промоција на културни настани и манифестации, 
како и запознавање со проектните активности и цели, очекуваните проектни резултати и извори 
на финансирање. Во вториот дел од настанот, учесниците од двете земји ќе имаат можност да 
ги посетат некои од најзначајните објекти и локалитети од недвижното културно наследство во 
Југоисточниот плански регион.   
 

Заради техничко - логистички причини, Ве замолуваме да го пополните формуларот за 
пријавување и да го испратите најдоцна до 06.02.2020 година, преку следниот електронски 
формулар за регистрација. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_iCpr_JZ5dNgl6V9F9Q2lCiLAxShaudD4xTVDKLGQjDn
5uQ/viewform?usp=sf_link или со пријава на телефонскиот број: +389 71 722 135.  
 

 

Со почит,  

Здружение Туристички Сојуз Струмица - Струмица 

Тим за спроведување на проектот 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_iCpr_JZ5dNgl6V9F9Q2lCiLAxShaudD4xTVDKLGQjDn5uQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_iCpr_JZ5dNgl6V9F9Q2lCiLAxShaudD4xTVDKLGQjDn5uQ/viewform?usp=sf_link


 

 

 

А Г Е Н Д А 

Форум за дискусија на тема 
„Креативна и иновативна промоција на заедничкото и уникатно културно наследство 

на прекуграничниот регион“ 

Место на одржување: Хотел „Вила Парк“, Струмица  

Датум на одржување: 07 февруари - 08 февруари 2020 година 
 

Ден 1: 07.02.2020 (Петок) 

 
13:00 - 13:30 

 

 
Пристигнување на учесниците од Република Бугарија и сместување во хотел 
 

13:30 - 14:30 Ручек  

14:30 - 15:00 

 

Регистрација на учесниците 
 

15:00 - 15:30 
Отворање на настанот 

- Поздравни говори и претставување на учесниците  
- Претставување на целите на Форумот и Агендата 

15:30 - 15:45 
Претставување на проектот „Млади лица - нови промотори на културниот идентитет 
на прекуграничниот регион“ 

- Претставник од Туристички Сојуз - Струмица 

15:45 - 16:00 
Тема 1: Промоција на уникатното културно наследство на прекуграничниот регион - 
воведни насоки, трендови и тенденции 

- Модератор 1 

16:00 - 16:30 Кафе пауза 

 
16:30 - 17:10 

Тема 2: Презентација на добри практики од Југоисточниот регион за креативна и 
иновативна промоција на заедничкото и уникатно културно наследство на 
прекуграничниот регион 

- Модератор 2 
- Учесници   

17:10 - 17:40 

Tема 3: Презентација на добри практики од Регионот на Југозападна Бугарија за 
креативна и иновативна промоција на заедничкото и уникатно културно наследство 
на прекуграничниот регион 

- Модератор 1 
- Учесници  



 

 

17:40 - 18:10 Кафе пауза  

18:10 - 18:40 

Тема 4: Презентација на концепт за подготовка на иновативен софтвер за 
организација и промоција на културни настани 
       -      Модератор 2 

- Претставник од БИКЦ - Сандански 

18:40 - 19:10 

Тема 5: Презентација на концепт за воспоставување на неформална мрежа на Млади 
Културни Промотори 
       -      Модератор 1 

- Претставник од БИКЦ - Сандански 

19:10 - 19:40 

Отворена дискусија 
Теми:  

- Учество на младите лица во промоцијата на културното наследство на 
прекуграничниот регион 

- Промоција на културни настани и манифестации со изработка на заеднички 
културен календар на прекуграничниот регион МК - БГ 

19:40 - 20:00 
Прашања и одговори, Завршна дискусија и Заклучоци   
Резиме на Ден 1 
Претставување на Агенда за Ден 2 

20:00 - 21:30 Заедничка вечера 

 

Ден 2: 08.02.2020 (Сабота) 

09:45 - 10:15 Регистрација на учесниците и утринско кафе 

10:15 - 10:30 
Резиме на ден 1 
Претставување на Агендата за Ден 2 

10:30 - 11:30 

Тема 6: Посета на локалитети од недвижно културно наследство во населеното место 
Водоча  
- Презентација на стара рурална архитектура  
- Посета на Манастирска црква „Света Богородица Елеуса“ - Велјуса 

- Модератор 1 
- Претставник од Манастирот „Света Богородица Елеуса“ - Велјуса  

11:30 - 12:00 Кафе пауза 

12:00 - 13.00 

Тема 7: Недвижното културно наследство во Југоисточниот регион   
Презентација и физичка посета на објектите и локалитетите на територија на град 
Струмица  

- Модератор 2 
- Претставник од НУ „Завод и Музеј" - Струмица 

13:00 - 13:30 
Прашања и одговори, Завршна дискусија и Заклучоци  
Следни чекори 
Оценување 



 

 

13:30 - 14:30 Ручек и заминување на учесниците од Република Бугарија 

 

 

 

ФОРМУЛАР ЗА ОЦЕНКА 

Форум за дискусија на тема 
„Креативна и иновативна промоција на заедничкото и уникатно културно наследство 

на прекуграничниот регион“ 
07 февруари - 08 февруари, 2020 година 

 

Почитуван учеснику, 

Овој формулар ќе биде искористен како алатка за оценување на успешноста на овој форум за 

дискусија и подобрување при организацијата на слични настани. Формуларот за оценување е 

целосно анонимен и ќе се користи исклучиво за интерни цели.  

Однапред Ви благодариме за Вашето време и Вашата соработка. 

 

Проектен тим, 

Здружение Туристички Сојуз Струмица 
 

 

1. Колку за Вас, како поединец, се исполнети Вашите очекувања од овој форум за 
дискусија? 

- Во потполност се исполнети                                                    
- Делумно се исполнети                      
- Воопшто не се исполнети                      

 

 

2. Колку беше корисен овој форум за дискусија за Вашето секојдневно работење? 
- Многу корисен          
- Делумно корисен         
- Воопштo не е корисен         

 

 

3. Дали досега сте учествувале на ваков или сличен форум за дискусија? 
 
- ДА             
- НЕ            

 

 



 

 

4. Дали сакате да учествувате на други настани што ќе се организираат во рамките на 
спроведувањето на проектот „Млади луѓе - нови промотори на културниот идентитет на 
прекуграничниот регион“?  

- ДА             
- НЕ            
 
 
 
 
 
 
 

5. На скалата од 1 до 5, каде 1 е „Воопшто не ми се допадна”, а 5 „Најмногу ми се 
допадна”, би ги оценил/а вака: 

 
 

Активност Оценка 

Избор на презентираните теми  

Распоред на времето    

Сместување и храна  

Организација од страна на проектниот тим на водечкиот партнер - Здружение 

Туристички Сојуз Струмица - Струмица 
 

Начин на спроведување на форумот за дискусија  

Избор на посетени места  

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

ФОРМУЛАР ЗА ОЦЕНКА 

Форум за дискусија на тема 
„Креативна и иновативна промоција на заедничкото и уникатно 

културно наследство на прекуграничниот регион“ 

07 февруари - 08 февруари, 2020 година 

 

Почитуван учеснику, 

Овој формулар ќе биде искористен како алатка за оценување на успешноста на овој 

форум за дискусија и подобрување при организацијата на слични настани. Формуларот 

за оценување е целосно анонимен и ќе се користи исклучиво за интерни цели.  

Однапред Ви благодариме за Вашето време и Вашата соработка. 

Проектен тим, 

Здружение Туристички Сојуз Струмица 

 

 

1. Колку за Вас, како поединец, се исполнети Вашите очекувања од овој форум за 
дискусија? 

- Во потполност се исполнети                                      
- Делумно се исполнети         
- Воопшто не се исполнети        

 

2. Колку беше корисен овој форум за дискусија за Вашето секојдневно работење? 
- Многу корисен          
- Делумно корисен         
- Воопштo не е корисен         

 

3. Дали досега сте учествувале на ваков или сличен форум за дискусија? 
 

- ДА             
- НЕ            

 

 



 

 

 

4. Дали сакате да учествувате на други настани што ќе се организираат во рамките 
на спроведувањето на проектот „Млади луѓе - нови промотори на културниот 
идентитет на прекуграничниот регион“?  

- ДА             
- НЕ            

 

5. На скалата од 1 до 5, каде 1 е „Воопшто не ми се допадна”, а 5 „Најмногу ми се 
допадна”, би ги оценил/а вака: 

 

Активност Оценка 

Избор на презентираните теми  

Распоред на времето    

Сместување и храна  

Организација од страна на проектниот тим на водечкиот партнер - Здружение 

Туристички Сојуз Струмица - Струмица 
 

Начин на спроведување на форумот за дискусија  

Избор на посетени места  

 





 

 

 

 

ЛИНК ДО ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

https://www.dropbox.com/sh/9sl57r743q18rb8/AABFIsEteeMpbWgrIF9zBJDNa?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/sh/9sl57r743q18rb8/AABFIsEteeMpbWgrIF9zBJDNa?dl=0
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