
 

Project title: FeasibilityStudyfor 
Trans-border BiosphereReserveOsogovo 

Ref. N: 2007CB16IPO007-2012-3-047 

 

 
 

 

 

This project is co financed by European Union through 

 -     IPA CROSS- BORDER PROGRAMME 
CCI Number 2007CB16IPO007 

 
 
 

 

 

Почитувани, 

 

Во врска со спроведување на проектот „Физибилити студија за Прекуграничен биосферен 
резерват Осогово – Feasibility Study for Trans – border Biosphere Reserve Osogovo”, 

№2007CB16IPO007-2012-3-047, финансиран од Европската Унија, во рамки на претпристапниот 

инструмент за прекугранична соработка (IPА) помеѓу Македонија и Бугарија, каде Бугарската 
Фондација за Биоразнообразие (ББФ) - клон Беласица од Бугарија е водечка организација по 

проектот, а партнер е Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ -  Скопје, преку Факултетот за 

Земјоделски Науки и Храна – со регионална канцеларија во Струмица, Ве покануваме да ги 
слушенете резултатите од 18 месечниот проект. 
 

Во рамки на проектот проценети се природните и културните вредности, анализирани се 
моменталните стопански активности и намери за развој во регионот, оценети се економските 

карактеристики и можности за развој на Осоговскиот регион како биосферен резерват под 

„капата“ на УНЕСКО, како и спроведено е социолошко истражување за испитување на ставот на 

локалното население и институциите за заштита на природните и културните вредности и 
намерите за одржлив економски развој. Истражувањата се извршени на целата територија на 

Осогово од тим на експерти по различни области (културно и историско наследство, фауна, флора, 

шумарство, земјоделство, туризам, економија и социологија).  
 

Со цел презентирање на резултатите, Ве покануваме да бидете дел од средбата која ќе се оддржи 

на 11ноември 2015 г., од 11 до 13 часот во просториите на домот на АРМ во Струмица.  

 

Предвидената програма вклучува: 
- 11.00 – 11.30 Регистрација на учесници 
- 11.30 – 12.30 Презентација на резултатите од проектот 
- 12.30 – 13.00 Дискусија 
 

Посебно ќе ни претставува чест доколку присуствуваат претставници од регионот, органите на 
државната власт како и сите заинтересирани страни.  

 

Со почит и надеж за успешна соработка, 
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