
Прекугранична соработка 

Македонија-Бугарија

Искуство на Општина Берово



Општина Берово
• Локација: Источно-плански регион

• Површина: 595 км2

• Население: 13.941



Проекти

�Економси развој и видливост на пограничниот регион-

Бизнис Инкубатор

Општина Берово - Општина Струмјани

�Обнова за животната средина за поквалитетен живот

Општина Берово - Општина Сандански

�Зелена иднина за нашите деца

Општина Берово – Детска градинка Џани Родари

Општина Гоце Делчев



Процес

• Активно следење на програмата (CBC) и комуникација со 

нејзините тела (ЗТС, МРР на РБ, МЛС на РМ)

• Анализирање на повикот и упатствата за аплицирање

• Донесување на одлука за мерката за која ќе аплицираме

• Комуникација со потенцијалните партнери од Р.Бугарија



Избор на партнери

• Традиционални односи со општини и здруженија

• Мината соработка во заеднички проекти

• Лични контакти и познанства

• Човечки капацитет на партнерите

• Финансиски капацитет

• Заеднички потреби

• Големина и стратешка определба

Се обраќаме кон:

Внимаваме на:



Разработка на предлог идеа

Процесот за разработка на предлог идеа и подготовката на 

проектната документација се изработуваат врз основа на 

следните општи начела: 

• почитување на начелото за партнерство; 

• јасна поделба на одговорности; 

• нотирање на корисни и ефектни активности; 

• рамномерен баланс меѓу партнерите во однос на буџетот 

и дефинирањето на активностите 



Реализација на проект

• Проектите треба да имаат јасно изразен прекуграничен 
ефект  каде што партнерите соработуваат врз основа на 
следните принципи: 

� Заедничка разработка – проектот треба да биде 
заеднички разработен од партнерите од двете страни на 
границата; 

� Заедничка реализација – активностите во проектот треба 
да се реализираат и извршуваат  од партнерите на двете 
страни на границата; 

� Заеднико управување – персоналот да одговара за 
исполнување на активностите од проектот од двете страни 
на границата; 

� Заедничко финансирање – буџетот на проектот е 
заеднички и треба да биде распределен помеѓу 
партнерите според реализираните активности.



Економси развој и видливост на 

пограничниот регион- Бизнис Инкубатор

Водечки партнер- Општина Берово

Партнер- Општина Струмјани

Буџет на проектот : 271.847, 91 евро



Економси развој и видливост на 

пограничниот регион- Бизнис Инкубатор

Главната цел на проектот е:

• Да се воспостави одржлива инфраструктура во Берово и Струмјани, со

силен менаџерски тим, која ќе придонесе за подобрување на

одржливот развој, и ќе стане лидер во промоција на бизнисот во

регионот.

Специфичните цели на предлог проектот се:

• Да се обезбедат капацитети за поддршка на бизнис можностите и

промоција на инвестиции на локално и регионално ниво;

• Да се охрабрат локалните претприемачи;

• Да се придонесе кон подобрување на прекуграничната размена на

искуства, најдобри практики и знаења преку кооперативни

партнерства меѓу локалните претприемачи, заедницата и

организациите за поддршка на вработувањето.



Општина Берово

Економси развој и видливост на пограничниот 

регион- Бизнис Инкубатор

Партизан –стара зграда



Општина Берово

Економси развој и видливост на пограничниот 

регион- Бизнис Инкубатор



Општина Струмјани

Економси развој и видливост на пограничниот 

регион- Бизнис Инкубатор



Општина Струмјани

Економси развој и видливост на пограничниот 

регион- Бизнис Инкубатор



Обнова на животната средина за 

поквалитетен живот

Водечки партнер- Општина Берово

Партнер- Општина Сандански

Буџет на проектот : 494 199.96 евро

Буџет на Општина Берово :265 487.37 евра

Буџет на Општина Сандански : 228 712.59 евра

№ 2007CB16IPO007-2011-2-34



Обнова на животната средина за 

поквалитетен живот

Целта на проектот е искористување на постоечките природни 

ресурси за да се подобри квалитетот на живот во двете општини 

од пограничниот регион

Специфична цел: 

• Подобрување на просторот по течението на реките Брегалница 

во Берово и Бистрица во Сандански;

• Зголемување на информираноста на жителите и посетителите на 

двете општини за значењето на екологијата на квалитетот на 

живот

• Градење на партнерство помеѓу двете општини за заеднички 

иницијативи за проширување на зелените појаси на заедничката 

територија

№ 2007CB16IPO007-2011-2-34



Обнова на животната средина за 

поквалитетен живот
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Општина Берово
• Уредување на кеј



• Изградба на мост

Обнова на животната средина за 
поквалитетен живот

Општина Берово



• Изградба на пешачки патеки

Обнова на животната средина за 
поквалитетен живот

Општина Берово



• Урбана опрема и осветлување

Обнова на животната средина за 
поквалитетен живот

Општина Берово



• Изградба на јажест мост

Обнова на животната средина за 
поквалитетен живот

Општина Сандански



• Детеко катче

Обнова на животната средина за 
поквалитетен живот

Општина Сандански



• Места за одмор

Обнова на животната средина за 
поквалитетен живот



Зелена иднина за нашите деца

Водечки партнер- Општина Берово

Партнер- Детска градинка Џани Родари

Општина Гоце Делчев

Буџет на проектот : 499 347,72 евра

Приоритетна оска – Подобрување на квалитетот на живот

Област на интервенција- Искористување на еколошките 

ресурси

Фаза: Пред потпишување на договор за финансирање на 

проектот



Зелена иднина за нашите деца

Целта кон која ќе придонесе спроведувањето на проектот е 
обновување на постоечките еколошки ресурси на начин кој го 
подобрува квалитетот на живот во двата града од двете страни на 
границата. 

Специфичните цели на овој проект ќе придонесе за :

• Зголемување на енергетската ефикасност на двете детски 
градинки лоцирани во двете општини ;

• Искористување на еколошките ресурси за целите на 
производството на енергија и создавање на економски 
придобивки преку намалување на трошоците на работење;

• Обука на децата за важноста на користење на обновливата 
енергија и намалување на загадувањето ;

• Градење на партнерство меѓу двете општини за заеднички 
иницијативи за " зелен " економски раст на вкупната територија .



Општина  Берово

Република Македонија

Благодарам на 

вниманието

Градоначалник

Драги Наџински

dragi.naginski@gmail.com


