
 

 

 

 

 

 

Проект 

„ Културен мост низ вековите “ 

CBC006.2.21.107 

 

  

Општина Белица и Народно 
читалиште „Георги Тодоров 1885“ 

Центар за развој на Источен 
плански регион   

Проектот е кофинансиран од ЕУ преку Програмата за прекугранична соработка ИНТЕРРЕГ 

ИПА Република Бугарија – Република Северна Македонија CCI 2014TC16I5CB006 



 

 

Водечки партнер:       Народно читалиште  
       „Георги Тодоров 1885“ 

 

 

 

Партнер:         Центар за развој на 

Источен плански регион 

 

Вредност: 406.222,44 € 

Водечки партнер: 221.034,82 € 

Партнер: 185.187,62 € 

Времетраење: 24 месеци 

04.09.2019 – 03.09.2021 

 

 



 

 

 

Целни групи:

 

 

засегнати страни од областа на културата и туризмот

посетители на фестивали / туристи

јавни администрации – сектори одговорни за 
култура и туризам

институции од областа на културата

локално население



 

ПОСТИГНАТИ   РЕЗУЛТАТИ 

 

Активност 1 – Промотивни прес конференции 

 
Почетокот на проектот се означи со 2 промотивни прес конференции, една во Белица и 
една во Штип. 

 

   
 

Цел: информирање на пошироката јавност за проектот,  целта и очекувани резултати  
 

 
АКТИВНОСТ 2 – Обука за туристички водичи 

 

Се организираше тридневна обука за локални туристички водичи во Штип. Обуката 
беше насочена кон разбирање на регионалните карактеристики на туризмот, основите 
на туристичкото водење, различните видови на туристички водичи и туристички групи, 
совладување на техниките за туристичко говорење, подготовка на туристичка рута и 
симулација на туристички разглед на дестинација. Обуката беше реализирана од 
предавачи од Македонија и беа одржани интерактивни работи во групи. Се обучија 
вкупно 20 лица, 15 учесници од Источен плански регион и 5 учесници од Белица, кои се 
стекнаа и со соодветен сертификат. 

   
Цел: Подобрување на капацитетот на туристичките водичи  

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТ 3 – ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ – обуки за управување со културни 

настани и културно наследство 

 
Оваа активности опфати реализација на две обуки: првата обука се одржа во Штип на 
тема „Управување со културни настани“, а втората обука на тема „Управување со 
културно наследство“ се одржа во Белица. Фокусот на оваа активност беше значењето 
на културните настани и културното наследство за развој на културниот туризам. Се 
обучија 30 лица од двете страни на границата соодветно да креираат, планираат, 
реализираат и управуваат со културните настани и културното наследство во полза на 
развој на туризмот. Настаните беа одржани на комбиниран начин, со физичко присуство 
на учесниците во општинската сала во Белица и хотел Изгрев во Штип, меѓусебно 
поврзувајќи се со помош на виртуелни средства за комуникација. 

     

  

Цел: Подобрување на капацитетот на релевантните претставници на секторот култура и 

туризам во областа на управувањето со културни настани и културното наследство.  

 
АКТИВНОСТ 4 – Форум за дискусии – Искористување на верското и археолошкото 

културно наследство за развој на културниот туризам 

 
3 дневна дискусија во Белица, 40 учесници (по 20 учесници од двете страни)  

Предмет на дискусија: „Како да се развие систем за вклучување на туристичкиот 
потенцијал на културните наследства“  

  



 

АКТИВНОСТ 5 – Конзерваторски и реставраторски работи на црква „Св. Власие“ – 

ИСАР, Штип 

Извршено е конзервирање и реставрирање на сите ѕидови со камен и опус како 
постојниот до 1,5 м од нивото на теренот. Постојниот влез е означен на западниот ѕид, 
а во внатрешноста на зградата е обновена северозападната колона во висина од 0,7 
метри од нивото на подот. Подот на самата црква е обновен со камени плочи. 
Дополнителниот објект на јужниот ѕид е конзервиран и е обновен на помала висина од 
40 цм од ѕидот на црквата. Изведена е пристапна патека до црквата долга 146 м, 
изработена од камен од западната страна. Изведено е осветлување, електрификација 
на пристапната патека и објектот со канделабри.  

     

 

АКТИВНОСТ 6 - Адаптација на Народното читалиште „Георги Тодоров 1885“ 

Реконструкција на објектот – под,  водоснабдување, систем за греење, електрични 

системи и опремување; 

Објектот е приспособен за пристап на лица со попреченост; 

       

  

 

 



 

АКТИВНОСТ 7 - Развој и обработка на веб платформа за археолошки и културен 

туризам 

Изработена е заедничка веб платформа за туризам базирана на културното наследство; 
Културен мост низ вековите – IPA CBC (culturalbridge-cbc.org) 

 

АКТИВНОСТ 8 - 3D видео мапирање и промотивно видео 

 

Промоција на културното наследство, Археолошки локалитет „ИСАР“- Штип преку 

изработка на видео за туристичките и археолошките локалитети на Источниот плански 

регион  

 

 
 

Промотивно видео за презентирање на културното и природното наследство на 

Белица;  

http://culturalbridge-cbc.org/


 

 
 

 

АКТИВНОСТ 9 - Работилници за Управување со туристички дестинации 

Серија од работилници за вработени во локалните самоуправи, НВО и организации за 
поддршка на бизнисот во туристичкиот сектор и регионалните стопански комори.  
 Обуката за управување со туристички дестинации се одржа во два дела од кои првиот 

дел во Белица, Бугарија од 29.06-01.07.2021 на тема „Управување со туристички 

дестинации“ , а вториот дел во хотел Изгрев, Штип во Македонија од 06-08.07.2021 на 

тема „Компоненти на менаџмент на дестинации“. Обуката беше одржана од страна на 

бугарски и македонски предавачи. Обуката се организираше во рамките на проектот 

„Културен мост низ вековите “ кој се реализира во рамките на програмата за 

прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, 

а е имплементиран од страна на Народно читалиште „Георги Тодоров 1885“ Белица, 

регион Благоевград, како водечки партнер и Центарот за развој на Источен плански 

регион како проектен партнер. Учесниците на обуките беа по 15 претставници од 

Белица (Бугарија) и по 15 претставници на општините од Источен регион (Северна 

Македонија), како и поединци и претставници на другите институции кои работат во 

областа на туризмот. 

 

  



 

 

  
 

 

АКТИВНОСТ 10 - Саем за туризам во Белица 

Презентација на културата, историјата и традицијата на Источниот плански 

регион: Патување и туризам во Источниот регион на Македонија“ 

Промоција на уникатното културно и природно наследство на ИПР на саемот во 

Белица; 

Претставување на регионот преку видео записи; 

Саемот беше организиран со учесниците на обуката за управување со културни 

настани. 

   

   
 

  



 

АКТИВНОСТ 11 - Патувачка презентација на Белица и Саем за туризмот во 

Штип – претставување на Белица, култура, историја и традиција 

Организирана е патувачка презентација на општина Белица во 3 општини од 

(Кочани, Виница и Делчево); 

   

        

Организиран Саем на туризам во општина Штип; 

Презентирано културното и природното наследство на Белица преку фотографии, 

видео записи, промотивни материјали и локални ракотворби и сувенири; 

Сите настани и саемот се организираа со учесници од обуката за управување со 

културни настани. 

 

  
 

 

 



 

АКТИВНОСТ 12 - Набавка на иновативна опрема за популаризација на 

културното наследство во Белица 

 

Набавен е информативен киоск (електронска табла), за популаризација на 

материјалното и нематеријалното културно-историско наследство на Белица, 

поставен во Народното читалиште „Георги Тодоров 1885“ 

 

 

АКТИВНОСТ 13 - Промоција на градежно-конзерваторските работи, 

промотивно 3D видео и затворање на проектот во Штип 

 

Завршна активност на проектот во Штип на која се промовираа постигнатите 

резултати и подготвените видеа 

   
 

 
 

АКТИВНОСТ 14 - Промоција на рехабилитиран објект и промотивно видео на 

завршен настан во Белица 

 

Завршна активност на проектот во Белица на која се промовираа постигнатите 

резултати и подготвените видеа 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оваа публикација е изработена со помош на Европската Унија преку Interreg- IPA CBC 

Република Бугарија - Република Северна Македонија, CCI 2014TC16I5CB006. 

Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Центарот за развој на 

Источен плански регион и во никој случај не може да се смета дека ги одразува 

ставовите на Европската унија или Управниот орган на Програмата. 


