
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Записник од 11-тиот состанок на Групата на засегнати страни за 

прекуграничниот регион "Преспа" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Октомври 22ри, 2015 

 Ресторан „Васил“, Горица 

Република Албанија 

 

 



 

 

Учесници: 

Учесници на 11-тиот состанок на Групата на засегнати страни (ГЗС) беа 24 
членови и претставници на Единицата за проектно управување (ЕПУ). 
Средбата беше организирана и водена од страна на претставниците на ЕПУ 
потпомогнати од претседателот и заменик претседателот на ГЗС за 
прекуграничниот регион (ПГР) "Преспа".  
 

Целосната листа на учесници како и други дополнителни презентации од 

состанокот се прикачени како како анекси на овој документ:  

Анекс 1: Листа на учесници  на 11 –тиот состанок на ГЗС за Преспа -22.10.2015 

Анекс 2: ППП_Достигнувања и резултати во Преспа ПГР (јуни – октомври 2015) 

Анекс 3: ППП_SWG_GIZ_LEIWW_SHG meeting Prespa 
Анекс 4: Прези_презентација за интегриран економски развој на 
прекуграничниот регион Преспа  
 

Програма: 

09:30 – 10:00  Пристигнување и добредојде на учесниците  
10:00 – 10:10  Поздравен говор  

Г-дин Едмонд Темелко, Градоначалник на општина Пустец 
Г-ѓа Ирена Џимревска, Извршен Директор на SWG  
Г-ѓа. Виола Богдани, Претседател на групата на засегнати страни 
„Преспа“ 
Г-дин Науме Ташковски Заменик претседател на  групата на 
засегнати страни „Преспа“ 

            Г-дин  Олси Дума Национален парк „Преспа“  
10:10 – 10:15  Вовед во дневниот ред   

Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Менаџер за “Преспа” ПГР 
10:15 – 10:35  Генерални достигнувања  од имплементацијата на АБДА во 

Регионот  „Преспа“ јуни – октомври 2015 

Г-ѓа Етлева Тимо, Регионален Координатор “Преспа” ПГР 
10:35 – 11:00  Презентација на официјалната веб страна на 

прекуграничниот регион „Преспа“   
Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Менаџер за “Преспа” ПГР 

11:00 – 11:20 Кафе пауза 
11:20 – 11:40  Дискусија за „Преспа“ Оперативен протокол и процедури за 

работа  
Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Менаџер за “Преспа” ПГР 
Г-ѓа Етлева Тхимо, Регионален Координатор “Преспа” ПГР 

11:40 – 12:00 Идни активности поврзани со имплементација на АБДА во 
прекуграничниот регион “Преспа”  
Дискусија за подршката на “Луѓе за луѓе” акции во 
прекуграничниот регион “Преспа” 

Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Менаџер за “Преспа” ПГР 
Г-ѓа Етлева Тхимо, Регионален Координатор “Преспа” ПГР 



 

 

12:00 – 12:30  Дискусија за подготвените проекти за Интегриран економски 
развој и воспоставување на партнерства за идни повици во 
“Преспа” ПГР  

Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Менаџер за “Преспа” ПГР 
12:30 – 12:45 Заклучоци и идни чекори 
12:45 – 13:45  Ручек 
13:45 – 16:30  Рурален развој преку менаџирање на воден и шумски 

капацитет во ЈИЕ   
-  Идентификување и евалуација на приоритети во четирите прекугранични 
пилот региони, кои можат да бидат вклучени во проектната стратегија; 
-     Проценка, верификација и приоритизација на мерките за интегрирано 
управување со водните и шумските ресурси; 
-       Проценка, верификација и приоритизација на мерките за генерирање на 
приход преку одржлива употреба на природните ресурси во прекуграничните 
региони, со посебен фокус една од мерките за еконоските активности 
спроведени од страна на жени;  
-     Дефинирање на основни таргет вредности за идентификуваните мерки, 
како и релевантни извори за верификација; 
-       Идентификување на основни потреби и равивање на стратегии за развој 
на капацитетите во прекуграничните пилот региони; 

Модерирана сесија од GIZ експерт 
16:30 – 16:45  Заклучоци и идни чекори 
 
Записник од состанокот 

Состанокот го отвори Регионалниот Менаџер на "Преспа" прекуграничниот 
регион г-дин Дамјан Сурлевски кој одржа поздравен говор и им се заблагодари 
на сите учесници за нивното присуство и посака плодна соработка меѓу 
засегнатиte страни. Од страна на општината Пустец, која воедно беше  
домаќин на овој состанок се обрати Г-дин Едмонд Темелко, Градоначалник на 
општина Пустец.  
 

Тој го изрази своето задоволство за вклученоста во вакви навистина важни 
активности кои имаат несекојдневни влијанија за унапредување на регионот, 
како и ја истакна одговорност и големата желба на Општина Пустец за 
соработка во рамките на АБДА програмата.   
 

Потоа Г-ѓа Виола Богдани, Претседател на Групата на засегнати страни за 

"Преспа" прекуграничниот регион и г-дин Науме Ташовски, Потпретседател на 

групата на засегнати страни за "Преспа" регионот, ги поздравија сите учесници 

и ја нагласија важноста од воспоставување и консолидација на стабилна група 

на чинители за "Преспа" регионот и воедно ја истакнаа важноста за 

зацврснување на идната соработка на сите ГЗС во рамките на програмските 

активности на АБДА.  



 

 

Во име на Националниот парк „Преспа“ , г-дин Олси Дума им посака 

добредојде на присутните и ја изрази својата доверерба во важноста на 

програмата за руралниот прекуграничен развој на регионот Преспа.  

 

Г-дин Дамјан Сурлевски детално ја претстави програмата на средбата со 

особен фокус на секоја сесија и прашањата кои треба да се дискутираат. 

 

Сесија 1 

Генерални достигнувања  од имплементацијата на АБДА во 

меѓуграничниот регион  „Преспа“ (Период јуни- октомври  2015) 

 

Сесијата започна со презентацијата на Г-ѓа Етлева Тхимо, Регионален 
Координатор на “Преспа” ПГР, којa се заблагодари на Групата за активното 
учество и даде краток преглед на реализираните активности  и главните 
достигнувања за периодот јуни – октомври 2015 година.  
 
Дополнително учесниците беа информирани за водењето на процесот за 

економски развој на руралните меѓугранични региони,  за имплементацијата на 

мерките за развој на капацитети за подготовка на релевантни проекти  со 

соодветен квалитет, организирање на состаноци со активни донатори во 

„Преспа’ меѓуграничниот регион, како и консултантската поддршка на ГЗС за 

проектни предлози за различни повици и за организација активности во 

рамките на програмата "Луѓе за Луѓе".  

Презентацијата исто така беше фокусирана и на прогресот и деталите за 

превземените активности, за генералните достигнувања и за нивната важност 

за регионот, за вклученоста на ГЗС како и за финансиските можности и 

поддршка за идните активности.  

 

Сесија 2 

 

Презентација на официјалната веб страна на меѓуграничниот регион 
„Преспа“ 

 

Во своето излагање, г. Дамјан Сурлевски го презентираше сработеното за 

реализација на веб-страница за прекуграничниот регион „Преспа“. Тој ги 

објасни во детали сите делови од овој веб-сајт преку претставување на 

обезбедените информации, како и можноста за нејзино збогатување со 

дополнителни информации. Г-дин Дамјан Сурлевски ја истакна важноста на 

оваа веб страница како корисна алатка во презентација и промоција на 

регионот. Тој, исто така, побара за соработка на засегнатите страни за 

понатамошно збогатување на оваа страница, со податоци и информации за 

активности и настани организирани во регионот. Во текот на оваа сесија, 



 

 

учесниците исто така, разговараа и сугерираа дека линкот на овој веб-сајт 

може да се промовира на веб страниците на сите ГЗС, исто така, и во рамките 

на оваа веб страна ќе бидат  промовирани и сите нивни веб страни. Ова ќе го 

зголеми не само пристапот до страница, но, исто така, ќе им помогне на ГЗС во 

нивната консолидација и постојана посветеност за идните активности. Исто 

така, беше предложено создавање на електронска мапа на регионот за 

промоција на Преспа регионот и неговите атракции. 

Покрај тоа, во однос на промовирање на активностите во регионот беше 

предложено да се вклучат во веб страница и сите други релевантни документи 

поврзани со Преспа регионот, кои се развиени на локално и на национално 

ниво. 

На крајот од дискусијата дополнително беше предложено да се создаде 

страница на социјалната мрежа Фејсбук, која ќе биде раководена од страна на 

ЕПУ и претставници од ГЗС. Ова ќе помогне многу повеќе во зголемување на 

видливоста на активностите на Групата на заинтересирани страни и 

унапредување на нивната работа во регионот. 

 

Сесија 3 

Дискусија за Оперативниот протокол и процедури за работа на ГЗС 
„Преспа“  

 
Во оваа сесија, г-дин Дамјан Сурлевски побара од учесниците подетален 

преглед на Оперативениот протокол и Деловникот за работа со коментари и 

конкретни предлози. Имајќи во предвид важноста на овој документ, Групата 

предложи да им се остави повеќе време со цел да се испита во детали. Исто 

така, беше договорено дека овој документ треба да биде испратен уште еднаш 

преку електронска пошта до ГЗС, за да имаат можност да дадат предлози и 

коментари. Предлозите ќе бидат испратени по е-маил најдоцна до 16ти ноември 

2015 година и Оперативниот протокол и Деловникот за работа ќе се дискутира 

за одобрување на следната седница. 

 

Сесија 4 

Идни активности поврзани со имплементацијата на ABD пристапот во 

прекуграничниот регион “Преспа” - Дискусија за можна поддршка во 

рамки на програмата "Луѓе за Луѓе" во "Преспа" регионот 

На почетокот на оваа сесија Г-дин Дамјан Сурлевски направи презентација 

фокусирана на можностите и конкретни идеи за идни можни активности во 

програма „Луѓе за луѓе“. Тој ги информираше присутните за организацијата на 



 

 

фестивалот во Охрид на Вино и Сирење, со поддршка на програмата "Луѓе за 

луѓе". Тој, исто така ги претстави трите идеи кои пристигнаа до ЕПУ од страна 

на Групата на засегнати страни. Тоа се: Велосипедска тура на Галичица, 

Јаболкобер и работилница за интегриран туристички пакети во Преспа 

прекуграничниот регион. Во врска со организацијата на работилница за 

интегрирани туристички пакети како активност која е предложено од страна на 

засегнатите страни во текот на претходниот состанок, беше разговарано за 

можноста за реализација во декември 2015 година. 

Потоа, г-дин Дамјан Сурлевски ги покани учесниците во отворена дискусија за 

идните можности за поддршка на настаните во програмата "Луѓе за луѓе". 

Имајќи во предвид малиот број на доставени предлози  и пројавен  интерес во  

регион во споредба со другите прекугранични региони, беше предложено 

повторно да се препрати формуларот за апликација и да се охрабрат 

засегнатите страни да аплицираат. Исто така, беше предложено да се 

воспостават нови контакти со приватниот сектор и новоформираните 

структури од страна на реформираната територијална управа во Република 

Албанија. Овие средби ќе послужат да се поттикнат новите членови да 

аплицираат и да се организираат активности во рамките на Програмата „Луѓе 

за луѓе“. 

Исто така, Единицата за проектно управување (ЕПУ) ќе продолжи да 

соработува со ГЗС за создавање на единствена база на податоци во однос на 

реализираните проекти во регионот. 

Сесија 5 

Дискусија за подготвените проекти за Интегриран економски развој и за 
воспоставување на партнерства за идни повици во “Преспа” ПГР 

Во текот на оваа сесија Г-дин Дамјан Сурлевски ја истакна важноста на 

интегрираниот економски развој преку воспоставување на вмрежување и 

соработка помеѓу локалното население, претприемачите, занаетчии, мали 

чинители во земјоделскиот сектор, давателите на услуги во туризмот  и други 

актери во рурална заедница во прекуграничните региони за организирање на 

заеднички работни процеси, делење на ресурси и пласман на заеднички 

понуди на пазарот. Фокусот ќе се постави кон подобрување на инвестициите 

за воведување на нови производствени процеси кои ќе ги подобрат 

производите  и/или услугите, како и ќе се постигне подобра промоција на 

регионот и неговите ресурси преку уникатна регионални интегрирани 

туристички производи и брендирање. Трите приоритетни проекти на регионот 

идентификуван од страна на ГЗС се: „Преспа во вашата дланка“, „Ново семе 

за био-наследство “ и „Социо-економска кохезија на жените во Преспа“ беа 



 

 

дискутирани како потенцијални можни проекти кои во иднина би можеле да се 

применат во различни отворени повици. 

Исто така беа презентирани резултатите од реализираната грант-шема во 

рамките на претходната фаза од проектот во прекуграничните региони Дрина-

Тара и Дрина - Сава, како добро искуство со позитивно влијание за регионите. 

Во дискусијата беше заклучено дека ЕПУ и SWG ќе продолжат да служат како 

информативни точки каде што членовите на ГЗС ќе ги добијат потребните 

информации за нови повици за предлог проекти и програми. Тие ќе продолжат 

да ја поддржуваат изработката на апликациите за различни повици и ќе 

обезбедат можни партнери за активните програми за повиците во рамки на 

IPA CBC во регионот, како и други активни повици за предлог проекти.  

SWG и Преспа ЕПУ континуирано ги бараат потенцијалите за мобилизација 

на ресурси и се фокусирани на изнаоѓање дополнителни можности за 

генерирање на фондови во рамките на програмите на ЕУ и други донатори 

активни на национално и регионално ниво, се со цел да се поддржи 

интегрираниот економски развој на регионот. Во таа смисла тој ја воведе 

новата иницијатива – проектот (LEIWW) помеѓу SWG и ГИЗ, кој е во почетна 

фаза и може да биде една од можностите за ГЗС. Сесијата продолжи со 

презентација од страна на г-дин Бенјамин Мор, тим лидер на ГИЗ, кој направи 

детална презентација на проектот "Рурален развој преку интегрирано 

управување со шумите и водата во Југоисточна Европа" (LEIWW). Фокусот на 

презентација и дискусија беше за програма LEIWW и за мерките кои би 

можеле да бидат поврзани со тековните активности АБДА во регионот. Исто 

така како дел од овој потенцијален проект постои можност за имплементација 

на грант шема наменета за прекуграничните региони во АБДА, фокусирајќи се 

на интегрирани економски развој преку одржливото искористување на 

природните ресурси (шуми и вода). 

Сесија 6 

Рурален развој преку интегрирано управување со шумите и водата во 

Југоисточна Европа                   

На оваа сесија уште еднаш беше истакната општата цел на програмата АБДА 

во "Преспа" прекуграничниот регион која беше презентирана накратко, 

фокусирајќи се на веќе изготвените мерки, I и II: 

Мерка 1: Одржлив развој на руралната економија 

Под-мерка 1.1:  Развој на руралната економија преку заеднички регионални 
иницијативи за развој на интегрираната понуда на производи и услуги 

Под-мерка 1.2: Зголемена вработеност и конкурентност на регионот преку 
зајакнување на вредносните синџири и развој на капацитетите 



 

 

Под-мерка 1.3: Поддршка за развој на биснисите преку индивидуални 
инвестиции во рамки на регионалните иницијативи 

Measure 2: Подобрувања во руралната економија на животната средина 

Под-мерка 2.1: Заштита на животната средина и одржливо управување со 
природните ресурси  

“Преспа” Програмски мерки 2014-2020 

Г-дин Дамјан Сурлевски  ги презентираше заклучоците од работната група за 

интегриран економски развој утврдени во текот на Форумот за земјоделска 

политика (APF 2015). Во работната група сочинета од најразлични меѓународни 

експерти, претставници на SWG, GIZ и членови на АBDA тимот дискутираа за 

можноста за поврзување на програмата ABDA и LEIWW на која се заклучи 

дека: 

 Идните активности кои ќе бидат насочени кон руралните прекуграничните 

области треба да се надоградуваат на веќе дефинираните мерки во 

рамките на АБДА програмските документи; 

 Можната идна грант шеми треба да се фокусираат на одржлив економски 

развој со посебен фокус на одржливо користење на природните ресурси; 

 Координација на локалните и националните власти во процесот на 

програмирање на руралниот развој е од клучно значење; и 

 Посветеност од страна на Владите од земјите во Западен Балкан, особено 

преку финансиски придонес ќе го поттикнат одржливиот економски развој на 

руралните прекуграничните области. 

Работната група за време на APF 2015 работеше и ги презентираше 

приоритетите за развој на прекуграничните региони и исто така предложи 

различни видови на акции кои ќе ги исполнат условите под АБДА програмата за 

економски развој на прекуграничниот регион на "Преспа" (2014 -2020). 

Предложените видови активности се следните: 

 

 Озеленување на производството/процесите на преработка и 

зголемување на квалитетот на традиционалните/типичните производи, 

како и вклучување на иновации, маркетинг и стандардизација за 

зголемување на конкурентноста: 

 Одржливо собирање и преработка на шумски плодови; 

 Органско земјоделско производство и еколошки обработка на 

земјоделски производи; 

 Искористување на обновливи извори на енергија и воведување на мерки 

за заштеда на енергија; 



 

 

 Формирање на зелени  кластери и задруги во кратките вредносни 

синџири во земјоделството; 

  Воведување на стандарди за квалитет врз основа на заштита и 

брендирање на традиционалните земјоделски и шумски производи. 

 Развој на рурален туризам базиран на одржливо користење на 

природните ресурси: 

 Развој на зелени вредносни синџири во земјоделсвото/прехрамбениот 

сектор/занаетчиството/туристичките производи и понуди на регионот; 

 Искористување на обновливи извори на енергија и мерките за заштеда 

на енергија; 

 Нови туристички производи и услуги базирани на одржливо користење 

на природните ресурси; 

 Воведување на стандарди за квалитет врз основа на брендирање на 

туристичките производи и услуги; 

 Воспоставување на зелени кластери за туризам. 

Сесијата продолжи со вклучување од страна на експерт на ГИЗ, г-дин. Томас 

Вахингер. За време на неговото  модерирање, г-дин Вахингер ги оцени како 

позитивно искуство активностите за градење на соработка, партнерство, 

спроведените грантови и равој на капацитетите во прекуграничните региони 

Дрина-Тара и Дрина-Сава. Сесијата продолжи со отворена дискусија за 

создавање на повеќе конкретни проектни идеи и дополнителни можни акции 

кои би можеле да бидат поддржани со потенцијален проект LEIWW. 

Учесниците ги предложија следните проектни идеи и дополнителни можни 

акции под потенцијалната грант-шема во рамки на регионот: 

 Развој на туризмот - создавање на заеднички производи и пакети; 

 Размена на искуства во наводнувањето и одржливо управување со 

системи за наводнување; 

 Подобрување на инфраструктурата и интра-комуникација во рамките на 

регионот (Автобуска линија за поврзување на Преспа, Охрид и Корча); 

 Брендирање и воспоставување на локални продавници (Преспа 

продавница за традиционални локални производи); 

 Унапредување и заштита на рибниот фонд и заштита на 

традиционалните јадења од риба; 

 Поддршка на занаетчиството - Подобрување на техники за изработка на 

традиционални производи (ракотворби, гастрономија и слично); 

 Промоција на регионот преку заживување на локални бајки и народни 

преданија. 

 



 

 

Сесија 7  

Заклучоци и идни активности 

Во последната сесија беа донесени следниве заклучоци: 

 ЕПУ за регионот “Преспа” и SWG ќе служат како информативни точки 

каде што членовите на Групата ќе ги добијат потребните информации за 

нови програми и повици за доставување на предлог проекти. Исто така 

ќе доставуваат информација за потенцијални партнери за активните 

повици во рамки на  IPA CBC програмите и други отоврени повици; 

 ЕПУ за регионот "Преспа" ќе соработува со Групата на засегнати страни 

за создавање на база на податоци за сите настани и манифестации кои 

се организираат во регионот; 

 ЕПУ за регионот "Преспа" ќе го фасилитира процесот на остварување на 

контакти и состаноци помеѓу давателите на услуги во туризмот и тур-

операторите со цел изнаоѓање на заеднички цели и креирање на 

интегрирани туристички пакети за регионот; 

 ЕПУ за регионот "Преспа" ќе продолжи со подршка и координација на 

потенцијалните акции и други настани кои може да бидат подржани во 

рамки на програмата “Луѓе за луѓе” (Велосипедска и пешачка тура низ 

Галичица – Преспа, Интегрирани туристички пакети, Преспански 

Јаболкобер, и др.); 

 ЕПУ за регионот "Преспа" ќе ѓи контактира новите структури во 

албанските општини кои ќе бидат основани по новата територијално-

административна поделба и нивните претставници ќе бидат поканети да 

присуствуваат на состаноците ГЗС и да се запознаат со активностите кои 

се имплементираат во регионот "Преспа";  

 Коментари на првата верзија од Оперативниот протокол и процедури за 

работа на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион 

“Преспа” треба да бидат испратени најдоцна до 16ти Ноември 2015. 

Финалниот документ ќе биде одобрен на следниот состанок на ГЗС. 

 Веб-страната за “Преспа” регионот ќе биде промовирана на 

официјалните веб страници на членовите на Групата, а исто така и 

соодветен линк од нивните веб-страници ќе биде поставени на веб-

страната на “Преспа”. Веб-страната ќе биде дополнета со сите 

релевантни и стратешки документи изработени на локално и национално 

нови и се поврзани со регионот. Исто така доколку е возможно, потребно 



 

 

е изработка на интерактивна електронска мапа од регионот и поставена 

на веб-страната за “Преспа” регионот; 

 ЕПУ за регионот "Преспа" во соработка со претставници од Групата на 

засегнати страни ке воспостави и администрира профил на социјалната 

мрежа Facebook за прекуграничниот регион “Преспа”; 

 Проектот "Рурален развој преку интегрирано управување со шумите и 

водата во Југоисточна Европа" (LEIWW) е сеуште во подготвителна фаза 

финалното одобрување за негова имплементација ќе биде дадено на 

претстојното Собрание на SWG во Декември 2015; 

 ЕПУ за регионот "Преспа" во соработка со претставници од Групата на 

засегнати страни ќе мапираат и работата на развојот на дополнителни 

акции и идеи кои би можеле да бидат подржани во рамки на грант шема 

или во рамки на програмата “Луѓе за луѓе” за прекуграничниот регион 

“Преспа”.  

 

Подготвено од: 

 

Етлева Тимо 

Регионален координатор 

Прекуграничен регион “Преспа”  


