


ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ПРОЕКТ

МЛАДИ ЛИЦА - НОВИ ПРОМОТОРИ НА КУЛТУРНИОТ ИДЕНТИТЕТ 
НА ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН

Марија Николова,
Туристички Сојуз - Струмица



ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ 

▪ Времетраење: 15 месеци

▪ Приоритетна оска 2: Туризам

▪ Специфична цел 2.3: Поттикнување на соработката помеѓу
партиципиентите од регионот во сферата на одржливиот туризам

▪ Финансиска поддршка: Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата
за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна
Македонија 2014 - 2020

▪ Вкупен буџет на проектот: 110.748,80 евра



ПРОЕКТНИ ПАРТНЕРИ

▪ Носител на проектот:
• Здружение Туристички Сојуз Струмица - Струмица

▪ Проектен партнер:
• Здружение Бизнис Информативен и Консалтинг

Центар - Сандански, Република Бугарија



ГЛАВНИ АКТИВНОСТИ (1)

▪ Oрганизирање конкурс (натпревар) за најдобри креативни и иновативни идеи на млади лица
(16 - 29 години) на тема „Споделете го културното наследство од Вашиот Регион“, кој има за
цел да ги поттикне и мотивира младите лица од прекуграничниот регион на Република
Бугарија и Република Северна Македонија да го промовираат културното наследство на
нивниот роден град или регион на иновативен, креативен и невообичаен начин, преку
изработка на кратки ВЛОГ видеа.

▪ Организирање четиридневна обука „Камп за млади културни промотори - ниво 1“ во
Република Северна Македонија и Република Бугарија.

▪ Изработка и печатење на заеднички културен календар како атрактивна алатка за промоција
на културните манифестации и настани во прекуграничниот регион.

▪ Изработка на иновативен он-лајн софтвер за организација и промоција на културни настани.



ГЛАВНИ АКТИВНОСТИ (2)

▪ Дизајн, изработка, техничко одржување и ажурирање на веб - портал и социјални медиуми
за проектот; Изработка, печатење и дисеминација на промотивен материјал за проектот;
Спроведување низа активности за медиумска промоција на проектот и информирање на
јавноста.

▪ Организирање тридневна обука „Камп за млади културни промотори - ниво 2“ во Република
Северна Македонија.

▪ Организирање дводневен форум за дискусија во Струмица на тема „Промоција на
заедничкото и уникатно културно наследство на прекуграничниот регион“.

▪ Организирање на Завршна конференција во Сандански, Република Бугарија за
информирање на јавноста и промоција на постигнатите проектни резултати.

▪ Воспоставување на неформална мрежа на млади културни промотори од Република Бугарија
и Република Северна Македонија.



РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ (1)

▪ Подигната свест на засегнатите страни за заштита и зачувување на заедничкото
културно наследство, културните настани, манифестации и организации од
прекуграничниот регион на двете земји

▪ Зголемена промоција и валоризација на заедничкото и уникатно културно
наследство од прекуграничниот регион на двете земји

▪ Промовирана соработката меѓу регионалните чинители во областа на културниот
туризам



РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ (2) 

▪ Развиени иновативни алатки, активности и идеи за промоција и валоризација на
заедничкото културно наследство и културни оператори од прекуграничниот регион

▪ Промовирана инклузијата и учеството на младите луѓе во процесот на промоција и
валоризација на заедничкото културно наследство од прекуграничниот регион

▪ Воспоставена одржлива мрежа за промоција, соработка и валоризација на
заедничкото културно наследство на прекуграничниот регион



ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!

Марија Николова

E-mail: marijanikolova19@yahoo.com

mailto:marijanikolova19@yahoo.com
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БРЕНД СТРУМИЦА
Презентација на добри практики од Југоисточниот регион за креативна и 

иновативна промоција на заедничкото и уникатно културно наследство на 
прекуграничниот регион



• Брендот „Струмица - Ѕвезда под небото“ не е лого, не е слоган, не
е видео...

• Брендот Струмица е визија за позиционирање на Струмица на
пазарот на градови.

• Брендот Струмица е визија за да се зацврсти позитивната слика за
Струмица со обединувачки слоган, препознатливи пораки и
креативен дизајн.

• „Ѕвезда под небото“ е идентитетот на Струмица со своето
надворешно опкружување.

• „Ѕвезда под небото“ е порака која треба да ја слушнат сите и да
сфатат дека Струмица е Град - Ѕвезда кој создава и производи и
луѓе и вредности.

ШТО Е БРЕНД СТРУМИЦА?



КОИ СЕ ЦЕЛИТЕ НА БРЕНДИРАЊЕТО? 

• Да се зацврсти позитивната слика за Струмица во
рамки на државата и надвор од неа и

• Да се промовира Струмица како добро место за
живеење, добра туристичка дестинација и добра
деловна локација.



• Првата фаза е насочена кон генерална промоција на
градот Струмица, промоција на нејзините природни
убавини, културното наследство, карневалот во
Струмица, но и напредокот на Струмица.

• Во втората фаза од промоцијата на Брендот Струмица,
ќе се промовираат производи, претпријатија, настани и
идеи создадени од Градот-Ѕвезда.

Спроведување промотивна кампања за 
промоција на Брендот Струмица (1)



Спроведување промотивна кампања за промоција на Брендот Струмица (2) 

• ОДРЖАН ГОЛЕМ ПРОМОТИВЕН НАСТАН (200+ УЧЕСНИЦИ) ВО СТРУМИЦА ЗА ПРОМОЦИЈА НА БРЕНДОТ СТРУМИЦА



Спроведување промотивна кампања за промоција на Брендот Струмица (3) 

• ПРОМОВИРАН БРЕНДОТ СТРУМИЦА НА СОЦИЈАЛНИТЕ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИУМИ
• Брендот Струмица ќе се промовира и на Меѓународниот саем за туризам ”Holiday&spa expo” - Софија, Р. Бугарија
(13 - 15 Февруари, 2020 година), како и во други градови во странство. 



ПРОДУКТИ И АЛАТКИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА БРЕНД СТРУМИЦА

Изработени се пет (5) кратки промотивни видеа за промоција на Бренд Струмица односно едно

генерално видео и четири тематски видеа кои содржат неколку клучни пораки, креативни идеи и

тематски логоа за промоција на неколку препознатливи белези на Струмица, како:

• Природни убавини

• Развој и напредок

• Културно наследство и

• Една од најзначајните културни манифестации - Струмичкиот Карневал.



ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО!





Културното наследство и културниот идентитет се едни од 
најважните сегменти во туристичката индустрија и во 
креирањето на автентична туристичка понуда:

Постојат различни видови на културни ресурси

• Недвижни 

• Движни

• Духовно

• Гастрономија (традиционална и автентична храна)



Улогата на културното наследство/ресурси во создавање 
на туристичка понуда (1):
• Културниот ресурс е еден од најчестите причинители за избор на 

одредена дестинацијата

• Луѓето сакаат да се соочат и да истражуват различни култури

• Нуди можности за дополнување на туристичката понуда и го 
зголемува интересот за други (поврзани) активности

• Влијае на психофизичкото расположение и здравјето

• Има свои специфики и автентичности



Улогата на културното наследство/ресурси во создавање 
на туристичка понуда (2):

• Е причина за носење одлука за повторна посета на дестинацијата

• Влијае на севкупниот имиџ на туристичката дестинација

• Нуди можност за создавање на мени на понуди (повеќеслојност и 
разнообразност на културно наследство и одржливо 
искористување на културните ресурси)



Концепти за искористување на културните ресурси за развојот 
на одредено место/општина/регион
• Базирана на антропогени атрактивности - Културните ресурси се 

основен ресурс за развој на туристички производ и понуда (пр. Посета 
на културна манифестација – Струмички карневал ... Или театарски 
фестривал „Ристо Шишков“ и др.)

• Комбиниран - културните ресурси се значителен и рамноправен ресурс 
за развој на туристички производ и понуда (пр. Манастирска тура и 
посета на околината, Посета на пастрмајлијада со посета на околината 
и др. )

• Концепт во кој културните ресурси се незначителен ресусрс (пр. 
Рибарење на ез. Водоча со посета на манастир,...)



Културно наследство и ресурси како куктурен идентитет на 
Општина Конче (1)
Манастирот и црквата Свети Стефан во село Конче

• Кога станува збор за недвижното културно наследство во Општина
Конче, најрепрезентативниот објект е манастирската црква Свети
архиѓакон Стефан, во кругот на некогашниот Конечки манастир. Таа се
наоѓа во западниот дел на селото, во самото подножје на Конечка
Планина.

Значајно е да се спомне дека овој комплекс има две имиња. Второто
име е „Пресвета Богородица“, по кое и денес е позната меѓу
населението. Ова име се поврзува и со чудесната икона на Пресвета
Богородица која сама се појавувала во манастирот и за која се верува
дека доаѓала од гевгелискиот крај.



Културно наследство и ресурси како куктурен 
идентитет на Општина Конче (2)
• Според истражувањата, манастирот е, всушност,

најголемиот зачуван властелински храм на територијата
на некогашна Србија од времето на Цар Урош, а
зачуваните делови од ѕидното сликарство и манастирот
во целина зборуваат за некогашното големо значење на
Конче во средновековната српска држава.



Културно наследство и ресурси како куктурен идентитет на 
Општина Конче (3)
• Историјата на манастирот во времето на османлиското владеење,

според авторката, ја осветлува еден податок од крајот на 15 век, кој се
однесува на грофицата од Целје кнегињата Катарина Кантакузина
Бранковиќ, погребана во манастирот. Во обидот да се расветлат
причините за нејзиното доаѓање, се разгледува животниот пат на
Кантакузина, кој завршил во манастирот кој некогаш бил метох на
манастирот Хилендар на Света Гора. Животот во манастирот, подоцна
згаснал, а бил обновен во втората половина од 19 и во 20 век.

* Катарина Кантакузина Бранковиќ - вдовица на грофот Улрих Втори
од Целје, денешна Словенија, и помлада ќерка на српскиот деспот
Ѓураѓ Бранковиќ



Културно наследство и ресурси како куктурен идентитет 
на Општина Конче (4)
Османлиско турбе во близина на селата Дедино и Конче

• Според еден напис споделен на една од страниците на
социјалната мрежа „Фејсбук“ посветени на Општина Конче и на
селото Конче, на која се објавуваат содржини на турски јазик,
станува збор за локалитет на кој може да се видат остатоци од
гробница ѕидана од камен, која според стилот упатува на објект
од османлискиот период. Овој локалитет се наоѓа на потегот меѓу
селата Дедино и Конче, во близина на вливот на реката Тиска во
реката Лакавица. Турбето е лесно забележливо и пристапно за
посета бидејќи се наоѓа во близина на патот кој води кон Конче.



Културно наследство и ресурси како куктурен идентитет на 
Општина Конче (5)
• Според искази од локалното население Турци, пренесени во написот, во

гробницата бил погребан, како што се наведува, Гази Неврунуз-бег (се
споменува и како Гази Неврузу-бег), кој бил ранет за време на некоја битка и
искрвавил на бојното поле токму на местото каде што се наоѓа турбето, кое
било подигнато во негов спомен. Името Неврунуз-бег, Неврузу-бег или
Евронос-бег, како што со нагаѓање за вистинската форма го користат
соговорниците од Конче, уште веднаш упатува на можноста дека можеби се
работи за гробница на (долговечниот) Гази Евренос - бег (1288-1417), еден од
знаменитите војководци од првите походи на Османлиската Империја кон
европскиот континент, кој ги освоил Дојран, Прилеп и Скопје, од градовите на
територијата на денешна Македонија и кој бил учесник во Косовската битка.

Според турски извори се работи за гробница во која е погребан Пранко 
Лазарат, познат и под името Иса-бег, татко на Гази Евренос-бег



Културно наследство и ресурси како куктурен идентитет на 
Општина Конче (5)
• Сп гробница во која е погребан Пранко Лазарат, познат и под името Иса-бег,

татко на Гази Евренос-бег оред искази од локалното население Турци,
пренесени во написот, во гробницата бил погребан, како што се наведува, Гази
Неврунуз-бег (се споменува и како Гази Неврузу-бег), кој бил ранет за време на
некоја битка и искрвавил на бојното поле токму на местото каде што се наоѓа
турбето, кое било подигнато во негов спомен. Името Неврунуз-бег, Неврузу-
бег или Евронос-бег, како што со нагаѓање за вистинската форма го користат
соговорниците од Конче, уште веднаш упатува на можноста дека можеби се
работи за гробница на (долговечниот) Гази Евренос - бег (1288-1417), еден од
знаменитите војководци од првите походи на Османлиската Империја кон
европскиот континент, кој ги освоил Дојран, Прилеп и Скопје, од градовите на
територијата на денешна Македонија и кој бил учесник во Косовската битка.

(Сведок на горенаведеното е Ѓулбахар, ќерка на Бекир-ефенди, кој живеел во 
периодот околу 1840 година и за кого се раскажува дека се доселил во Конче 
од селото Иберли, кај Демир Капија)



Податоците за културното наследство и културните ресурси во Општина
Конче се превземени од „Студијата за испитување на природните и
антропогените потенцијали за развоја на туризмот во Општина Конче“ која
е изработена во рамки на проектот „ Подобрување на туристичкиот
потенцијал на општините Ќустендил и Конче – Заедничка одржлива
иднина“ финансиран од ИНТЕРРЕГ - ИПА прекуграничната програма бр. CCI
2014TC16I5CB006

ВИ БЛАГОДАРИMЕ НА ВНИМАНИЕТО
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РУРАЛНА АРХИТЕКТУРА ВО 
СТРУМИЧКО



КУЌА НА МИХАЈЛОВИ - ВЕЛЈУСА



КУЌА НА ПЕЕВИ - ВЕЛЈУСА



КУЌИ ВО ПОДБЕЛАСИЧКИОТ РЕГИОН



РУРАЛНА АРХИТЕКТУРА ОД СТРУМИЧКО (1)



РУРАЛНА АРХИТЕКТУРА ОД СТРУМИЧКО (2)



РУРАЛНА АРХИТЕКТУРА ОД СТРУМИЧКО (3)



РУРАЛНА АРХИТЕКТУРА ОД СТРУМИЧКО (4)



РУРАЛНА АРХИТЕКТУРА ОД СТРУМИЧКО (5)



БЛАГОДАРАМ ЗА 
ВНИМАНИЕТО



 

 

 

 

 

 

 

Т Е М А – 7 
 

 

 

 

 





КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА
ОПШТИНА СТРУМИЦА



Прв дел                 Археолошки локалитети
Втор дел: Стара архитектура

ВОВЕД:



• Цареви кули - Струмица
• Манастирска црква „Света Богородица Елеуса” - с. Велјуса
• Манастирска црква „Свети Леонтиј” - с. Водоча
• Црква „Св. Петнаесет Тивериополски свештеномаченици“ - Струмица
• Манастир „Св. Илија“ - Струмица
• Орта џамија - Струмица
• Доцноантичка урбана палата „Мачук“ - Струмица
• Мерата - с. Баница
• Манастир „Свети Четириесет севастиски маченици“ - с. Банско
• Римска терма - с. Банско
• Струмин гроб - с. Баница

ПРВ ДЕЛ : АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ



Местоположба:

• Се наоѓа на јужната страна на градот

• На надморска височина од 445 метри од каде што има прегледност на целата 
струмичка котлина

Археолошки локалитет: ЦАРЕВИ КУЛИ - СТРУМИЦА (1)



Историја:

•Нивната историја е поврзана со историјата на Струмица. Без разлика дали е тоа
славниот Астраион, Тивериопол, Естреон или Уструмџе, Цареви кули секогаш стоеле тука
и дури многу порано, длабоко во праисторијата кога овде цутела богата култура од
времето на доцниот енеолит и раната бронзена епоха.

• Богатото културно минато на Царевите кули се докажува и со богатата археолошка
ризница со голема старост дури од праисториско време.

•Oткриените женски фигури со големина од 10 до 15см, потоа графитната слика на
керамика претставуваат вистинска реткост на балканските простори;

Археолошки локалитет: ЦАРЕВИ КУЛИ - СТРУМИЦА (2)



• Откриена e луцерна со претстава на Александар Македонски, која потекнува од IV 
век од нашата ера и златен накит од II век пред нашата ера;

• Пронајдени се монети со ликот на Филип Втори Македонски и венецијански монети, 
амфори, садови, кантароси, накит, фрагменти од сликани вазни, црнофиносувана
керамика, фигури од малоазиски тип и друго;

• Откриена е средновековна црква од крајот на XII и почетокот на XIII век, каде што е 
пронајден крст на кој е прикажан светител и натпис ГЕОРГИО, што можеби укажува 
на посветата на црквата Св. Ѓорѓи.

Археолошки локалитет: ЦАРЕВИ КУЛИ - СТРУМИЦА (3)



Археолошки локалитет: Манастирска црква „Света Богородица Елеуса” - с. Велјуса

• Се наоѓа 7 км југозападно од Струмица, во село
Велјуса

• Изградена е на бигореста карпа на планината
Еленица

• Ја подигнал струмичкиот епископ Мануил

• Има статус на „царски манастир”

• Значајна е по својата архитектура, живопис,
мозаичен под и мермерен иконостас

• Женски манастир, кои го сочинуваат монахињи
од различни националности (со македонско,
романско, хрватско, руско и српско потекло)



Археолошки локалитет: Манастирска црква „Свети Леонтиј” - с. Водоча

• Се нарекува манастирски комплекс „Св. Леонтиј”
или „комплекс Водочки цркви”, затоа што станува
збор за повеќе цркви на едно исто место;

• Се наоѓа 5 км западно од Струмица;

• Првите темели датираат од IV - V век



Археолошки локалитет: Црква „Св. Петнаесет Тивериополски 
свештеномаченици“ - Струмица

• Се наоѓа во југоисточниот дел на Струмица

• Обликот и примената на мотивите упатуваат
на ранохристијанскиот период од IV - V век

• Оваа поткуполна средновековна црква од
т.н. сложен „цариградски тип“ е единствена
во Македонија и една од ретките на
Балканот

• Црквата плени со особена убавина и
архитектура, со прекрасните фрески на
ѕидовите и вредните икони и резби



Археолошки локалитет: Манастир „Св. Илија“ - Струмица

• Се наоѓа на планината Еленица на 4 км од
Струмица;

• Се претпоставува дека црквата е изградена при
крајот на XVI век, што може да се заклучи од
иконите што потекнуваат од тој период;

• Манастирот бил срушен во текот на неговото
постоење и во 1923 г. на истите темели поново
подигнат и проширен во периодот од 1975 г. до
1984 г.

• Иконостасот е изработен во дрво;

• Во склоп на црквата егзистираа конаци изградени
на почетокот на овој век.



Археолошки локалитет: Манастир „Свети 
Четириесет севастиски маченици“ - с. 
Банско

Археолошки локалитет: Струмин гроб -
с. Баница

• Се наоѓа по патот што скршнува од бањата
Банско кон центарот на истоименото село;

• Претставува машки манастир;

• Била подигната во периодот на владеењето
на династијата Комнени кога во
Македонија, после падот на Самоиловото
царство, повторно се зацврстува
византиското влијание и кога се подигнати
повеќе значајни црковни објекти.

• Средновековен гроб кој се наоѓа на 3 км
западно од Струмица, во близина на с.
Баница;

• Гробот е висок 230 см, широк 240 см и долг
400 см;

• За настанувањето на гробот кај народот
постојат неколку легенди но дали некоја е
се уште не се знае со сигурност.



• Собрание на Општина Струмица - Струмица
• Хотел „Српски краљ“ - Струмица
• Црква „Св. Кирил и Методиј“ - Струмица
• Куќа на Хаџитосеви - Струмица
• Стара струмичка чаршија - Струмица
• Куќа на Белотлиеви - Струмица
• Куќа на Пееви - с. Велјуса
• Куќа на Михајлови - с. Вељуса
• Куќа на д-р Александар Белев - Струмица
• Феудална кула
• Куќа на Арсови (Стара турска пошта)
• Стариот суд и останата архитектура
• Момин бунар

ВТОР ДЕЛ: СТАРА АРХИТЕКТУРА



Собрание на Општина Струмица -
Струмица

• Зграда градена во периодот од
1926 до 1931 г.

• Се наоѓа наспроти Малиот
градски парк, сместена во
самото градско јадро

• Претставува фасцинантна
трикатна аголна зграда со
извлечен балкон, со готско-
романтични полустолбови и
флорална декорација

• Зградата повеќе пати е
реставрирана

Хотел „Српски краљ“ - Струмица

• Градена во периодот од 1926 до 1928

• Се наоѓа наспроти Собранието на
Општина Струмица

• Зградата е богато декорирана со
класични елементи

• Од 1948 година била национален
магазин (Нама), потоа дел од ТП
Југопромет

• Целосна конзервација и реставрација на
објектот е направена во 2010 год.



Црква „Св. Кирил и Методиј“ - Струмица

• Се наоѓа во југозападниот
дел на Струмица

• Има крстовидна основа со
нартекс и камбанарија на
западната страна, додека на
источната страна содржи
развиен олтарен простор

• Иконостасот е во резба во
1935 г.

Куќа на Хаџитосеви - Струмица

• Се наоѓа во стариот дел на градот,
на улицата „Св. Кирил и Методиј“
бр. 41,

• Претставува еден од највредните
зачувани споменици на
староградската архитектура во
Струмица од XIX век



• Се протега по улицата „Маршал Тито“ преполна со
куќи и мотиви од раниот период на XX век

• Најголемиот дел од објектите се градени меѓу 1920 -
1935 г.

Стара струмичка чаршија - Струмица Куќа на Белотлиеви - Струмица

• Претставува дел од старото урбано
јадро во градот

• Градба карактеристична за XIX век и
почетокот на XX век.

• Претставува и потврда на некој повисок
статус на семејство и потврда на високи
градителски способности



Куќа на Пееви - с. Велјуса

• Таа е ремек - дело на старата
архитектура

• Градба од тули направена од
природни материјали, каде што
каменот е „арматура’’ на куќата,
а големите трупци - дрвоносечка
конструкција.

• Подот во куќата е од набиена
земја и затоа таму се најдебели
подниците (гредите).

Куќа на Михајлови - с. Вeлјуса

• Оваа е двокатна куќа со визба - подрум

• Од подрумот директно се излегува
надвор во дворот

• На горниот кат се одаите (собите) и
чардакот

• Преку дрвени надворешни скали се
стигнува до чардакот од кој се влегува
во собите



Феудална кула

• Изградена е во турскиот период и
служела за живеење и одбрана

• Изработена е од делкан бигор, а
нејзината основа е квадратна со
димензии 6,9 x 9 м.

• Меѓукатната конструкција е дрвена,
од која на северната и источната
страна на третиот кат еркерно се
испуштени дрвени чардаци.

Куќа на Арсови (Стара турска пошта)

• Балканската архитектура, со струмичка
интерпретација

• Објектот бил граден првобитно како турска
пошта, а потоа бил преадаптиран во објект за
домување на семејството Арсови

• Од 2004 година куќата е во сопственост на НУ
Завод и Музеј во Струмица, откога отпочна
реставрација и ревитализација на објектот



Момин бунар

• Се наоѓа во источниот дел на градот

• Со длабочина од 11 метри

• Порано претставувал попатна станица
на патот кон Солун

• Го изградил некој Турчин во спомен на
неговата болна ќерка

• Бунарот беше уреден во 2004 година

Стариот суд и останата архитектура

• Оваа градба во текот на нејзиното
постоење била суд, затвор и болница

• Од 1975 г. во него се изведувала настава
на училиштето „Маршал Тито”

• Во овој момент е на користење на
училиштето и служи како архив на
училиштето.



Благодарам за 
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