
 
 

       
 
 
 
 

 

 
Прв состанок на работна група на чинители 

 

Преглед  

Датум 23.01.2020 

Локација Сала на Совет на општина Струмица  

Цел на настан  Целта на состанокот е официјално формирање на работната група, како и 
преглед на BE-Rural проектот, со завршени и идни активности во следните 
шест месеци.   

Резиме 
 
Работниот состанок беше организан од страна на SDEWES-Скопје во координација со членовите на 
работната група, особено чинителите од општина Струмица, со оглед на тоа дека таму се одржа првиот 
состанок. Преку неколку часовен состанок, беше објаснет процесот на ангажирање на чинителите во текот 
на проектот. Двајца претставници од секоја од четирите општини (Струмица, Василево, Босилово и Ново 
Село) беа поканети да земат учество на Првиот состанок на работната група.  
 
Согласно агендата, беше подготвена презентација на тема BE-Rural: вовед, цели и задачи – Прв состанок 
на работната група. Во текот на состанок се дискутираше околу задачите кои се планирани во следниот 
период. Прва задача е Семинарот за размена на знаење и градење на капацитетите за јавниот сектор, кој 
би се одржал на крајот на март, 2020. Планиран е полудневен настан во општина Струмица, како локација 
која е подостапна за поголем број на учесници, на тема: Запознавање со проектот и неговите цели, како и 
преглед на можните и достапни технологии и бизнис модели. Договорено е дека сите материјали, 
презентации, модератори ќе бидат обезбедни од SDEWES-Скопје, додека работната група ќе даде 
техничка и логистична поддршка (локации и предлог - чинители кои може да учествуваат на семинарот). 
Истите, официјално ќе бидат поканети од SDEWES-Скопје. Вториот Семинар за јавниот сектор е планиран 
за втората половина на април, во една од останатите општини од Струмичкиот регион. Целокупната 
организација и траење на семинарот би останале исти како и за првиот семинар, со тоа што темата на 
настанот ќе биде насочена кон Струмичкиот регион, односно потенцијалот, препреките и можностите за 
развој на биоекономијата. Вебинарот, летната школа и конференцијата, како настани, беа спомнати 
согласно агендата и ќе се планираат во следниот период, откако работната група ќе има предлог-експерти 
и едукатори соодветни за секој од настаните.  

Работната група во текот на следната недела ќе ја ажурира базата на чинители, како и листата на 
релевантни медиуми кои би можеле да ги промовираат настаните. Следниот состанок е договорен за Јули, 
а во меѓувреме ќе бидеме во постојана комуникација и ќе се одржат дополнителни состаноци ако за истите 
се јави потреба.   
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Учесници  

Име Презиме Организација Категорија на чинители 

Наташа  Марковска SDEWES-Скопје  

Емилија Михајлоска SDEWES-Скопје  

Љупчо Димов SDEWES-Скопје  

Александар Чеботарев SDEWES-Скопје  

Томислав  Андреев Општина Струмица  Член на работна група 
на чинители 

Панче Беџовски Општина Струмица Член на работна група 
на чинители 

Дејана Паневски Општина Босилово Член на работна група 
на чинители 

Борче Минов Општина Босилово Член на работна група 
на чинители 

Бранко Андонов Општина Василево Член на работна група 
на чинители 

Митко Јанев Општина Василево Член на работна група 
на чинители 

 


