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ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„МЛАДИТЕ ХОРА ‐ НОВИТЕ ПРОМОУТЪРИ НА КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА 
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ 
30 – 31 октомври 2020 г. 

Интерхотел „Сандански“ – град Сандански 
 
 
Уважаеми колеги и партньори, 
 
Бизнес информационен и консултантски център – Сандански има удоволствието да ви покани да 
участвате в да ви покани да участвате в заключителната конференция на проект „Младите хора ‐ 
новите промоутъри на културната идентичност на трансграничния регион“. Проектът се 
реализира  с  финансовата  подкрепа  на  Европейския  съюз  чрез  ИНТЕРРЕГ  –  ИПП  Програма  за 
трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014 
– 2020. 
В рамките на събитието ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проекта, който си 
постави амбициозната цел да подкрепи и насърчи съвместни инициативи на младежи от двете 
държави за популяризиране и валоризация на общото културно наследство на трансграничния 
регион  на  двете  държави.  Ще  се  проведе  и  дискусия  между  представители  на  културни 
организации и местната власт относно предизвикателствата и възможностите за популяризиране 
на общото културно наследство на трансграничния регион на двете държави. 
В  заключителната  част  на  конференцията  участниците    ще  подпишат  Меморандум  за 
сътрудничество  и  създаване  на  „Партньорска  мрежа  на  младите  промоутъри  на  културно 
наследство от България и Република Северна Македония“. 
Конференцията ще се проведе на 30 – 31 октомври (петък и събота) 2020 г. в конферентната зала  
на Интерхотел „Сандански“ в град Сандански. С оглед динамичната ситуация в страната, породена 
от разпространението на КОВИД – 19 и изискванията на здравните власти, броя на участниците в 
събитието  е  ограничен  до  25  лица,  като  ще  бъде  стриктно  следено  за  спазване  на  всички 
противоепидемични мерки, съгласно препоръките на оторизираните здравни органи на местно и 
национално ниво. В тази връзка, на разположение на участниците ще бъдат предоставени лични 
предпазни средства (маски и/или шлемове), дезинфектанти, ръкавици за еднократна употреба и 
др.  Представители  на  организаторите  ще  следят  за  спазването  на  дистанция  по  време  на 
събитието  и  предвидените  кафе  паузи,  обяд  и  вечери,  а  също  и  за  извършването  на  редовна 
дезинфекция, и т.н.  
С  оглед логистичната  организация, моля да  заявите Вашия интерес  за  участие,  като изпратите 
попълнения формуляр за регистрация в срок до 29.10.2020, 17:00, като използвате формата за 
онлайн регистрация, достъпна ТУК или като позвъните на телефоните изписани по‐долу.  
Разходите за настаняване и изхранване на участниците са за сметка на организаторите.  

 
С уважение, 
 
Пламен Тодоров  – Проектен асистент 
Бизнес Информационен и Консултантски Център /БИКЦ/ ‐ Сандански 
тел: 0746 30549; мобилен: 0893735736, office@bicc‐sandanski.org 
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ПРОГРАМА 
ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„МЛАДИТЕ ХОРА ‐ НОВИТЕ ПРОМОУТЪРИ НА КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ 
30 – 31 октомври 2020 г. 

Интерхотел „Сандански“ – град Сандански 
 

ДЕН 1: 30.10.2020 (ПЕТЪК) 

 
13:30 ‐ 14:30 

 
Пристигане на участниците и настаняване в Интерхотел „Сандански“ 

14:30 ‐ 15:00  Регистрация на участниците и кафе 

15:00 ‐ 15:15 

Откриване на събитието  
‐ Встъпителни думи от официалните гости на форума 
‐ Встъпителни думи от партньорите в проекта от България и Северна Македония 
‐ Представяне на целите и програмата на Конференцията 

 

15:15 ‐ 15:45 

Кратко представяне на проект „Младите хора ‐ новите промоутъри на културната 

идентичност на трансграничния регион ” 

‐ Представяне на реализираните дейности и резултатите от проект 

Пламен Тодоров – Проектен асистент 

15:45 ‐ 16:15 

Култура и туризъм  
‐ Представяне на възможностите  

‐ Проблемите на общините и регионите 

‐ Възможните решения 

‐ Дискусия относно проблемите и предлагане на решения 

Валентин Василев – Омбудсман на община Благоевград  

16:15 ‐ 16:30  Кафе пауза и обеден кетъринг  

16:30 ‐ 17:00 

Нематериално  културно  наследство  на  региона  на  Югозападна  България  –  традиции, 
обичай, фестивали и събития за популяризиране и съхранение на културното наследство 
на региона ‐ Презентация и кратка дискусия 
 
Росица Джамбазова – Бизнес инкубатор – Гоце Делчев 

17:00 ‐ 18:00 

Представяне  на  кратките  видеа  за  популяризиране  на  културното  наследство  на 
трансграничния регион на България и Северна Македония, създадени от участниците в 
Академията за млади промоутъри на културно наследство 

‐ Избрани видеа на участници от България и Северна Македония 

‐ Обратна връзка от участниците в Конференцията 

18:00 ‐ 18:30  Дискусия по представените теми и резюме на деня 

20:00  Официална вечеря за участниците 
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ДЕН 2: 31.10.2020 (СЪБОТА) 

09:00 ‐ 09:30  Сутрешно кафе и резюме на предходния ден, представяне на програмата за деня 

 
09:30 ‐ 10:00 

Религиозни  паметници  на  културата  –  познати  и  непознати  примери  от  Югозападна 
България  

‐ Представяне  на  малко  познати  места  с  религиозното  и  културно  значение  за  

региона 

‐ Проблемите и предизвикателствата пред съхранението и популяризирането на 

тези паметници 

Анелия Попова ‐ ПГИТ "Проф. д‐р Асен Златаров" 

10:00 ‐ 10:30 

Дигитални инструменти за популяризиране на културното наследство на региона.  
‐ Новите  технологии  и  онлайн  съдържанието  за  популяризиране  на  културното 

наследство  

‐ Event Helper ‐ онлайн софтуер за организиране на събития  

 
Мариан Кънев – Маркетинг експерт  

10:30 ‐ 11:00 
Обявяване на финалистите и най‐добрите видеа от Академията за млади промоутъри на 
културно наследство от България и Северна Македония 

11:00 ‐ 11:15  Кафе пауза 

11:15 ‐ 12.00 

Представяне на структурата, дейностите и механизма на работа на „Партньорска мрежа 
на младите промоутъри на културно наследство от България и Република Македония“.  
 
Подписване на Меморандум за сътрудничество и създаване на „Партньорска мрежа на 
младите  промоутъри  на  културно  наследство  от  България  и  Република  Северна 
Македония“. 

12:00 ‐ 12:30 

Резюме  на  събитието,  последващи  стъпки,  дискусия  за  бъдеща  съвместна  работа  за 
насърчаване  на  съвместните  инициативи  на  младежи  от  двете  държави  с  цел 
популяризиране  и  валоризация  на  общото  културно  наследство  на  трансграничния 
регион на двете държави. 
 

12:30 ‐ 13:30  Заключителен обяд за участниците 

Този документ е изготвен със съдействието на Европейския Съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество 
между  Република  България  и  Република  Северна  Македония  (CCI  No  2014TC16I5CB006).  За  съдържанието  на  тази  публикация 
отговорност носят единствено Сдружение Туристически съюз – Струмица и Сдружение Бизнес информационен и консултантски център 
‐ Сандански и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз. 


