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ЈАНУАРИ 2021 
 



 

Општина Берово во областа на културата ги покажува патот и начинот на 
кој општината ќе ја постигне својата визија за развојот, како и позиционирање на 
областа култура во општината . 

Реализирањето на Програмата за култура од страна на општинската 
администрација, вклучувајќи ги и Домот на култура и Советот на Општината, 
треба да се оствари преку обезбедување на финансиска рамка и поддршка, со 
посветена, транспарентна и ефикасна работа, со цел областа култура да има 
придонес кон одржливиот развој на Општината. 

Општина Берово секоја година реализира програма што содржи повеќе  
активности во однос на развојот и подобрувањето на туристичката понуда на 
Берово како туристичка дестинација. Реализацијата на предвидените активности 
од Програмата за култура даваат една поинаква димензија на културниот живот. 

ƒ  Општина Берово во областа на културата има позитивен исчекор во 
правец на подобрување на активностите од оваа област.  

Во Годишната програма за активностите од културата беа предвидени 
активностите со цел да опфати поголем број на настани во текот на целата 
година. Исто така, сите настани беа предвидени да опфатат поголема група на 
љубители на различните културни стилови и генерации. На програмата се најдоа 
различни културни жанрови и проекти од типот на театарски престави, изложби, 
концерти на класична музика, поп концерти, детски концерти, фолк концерти и 
концерти на етно групи, организирање на поголеми фестивали и настани.  

Министерството за култура, со цел да се создадат услови за рамномерен 
културен развој и да се обезбедат услови за достапност на граѓаните до 
културните вредности и нивно масовно користење, како и за да се поттикне 
заживувањето на културата на локално ниво, во 2020 година,  обезбеди средства 
од Буџетот на Република Македонија за реализација на манифестацијата „Летна 
култура за Берово“ која ја реализира Општина Берово. За финансирање на 
Проектот „Летна култура за Берово“ од страна на Министерството за култура беа 
одобрени  600 000, 00 денари. За реализација на истиот проект, општината имаше 
предвидено дополнително финансиско учество.  

       Со оглед на ситуацијата во која се уште се наоѓаме, голем број на активности и 
настани кои беа предвидени во Годишната програма за култура за 2020 година, не се 

реализираа. И покрај тоа што  сите очекувавме дека пандемијата од Ковид 19 ќе 
заврши и  ќе продолжиме со  сите предвидени настани, сепак за жал тоа не се 
случи и истите беа откажани во интерес на јавното здравје и почитување на 
препораките од Комисијата за заразни болести и од Владата на РСМ. 

Од тие причини, оваа  година ЕТНО ПЛОШТАД ФЕСТИВАЛОТ во чии рамки 
години наназад  се одржуваше и фестивалот на детски песни ,,Малешевско 
ѕвонче", кој изминатите единаесет години, ја покажа својата големина, 
зачувувајќи го националното богатство преку македонската песна и 
придонесувајќи за развој на културно-забавниот живот и квалитетот на урбано 
живеење во Малешевијата, беше откажан согласно препораките. 

 

 

 



 

 
Реализирани активности од Програма за активностите на општина Берово во 
областа на културата за 2020 година, бр.09-4527/1 од 19.12.2019 година и Измена 
на програмата за активностите на општина Берово во областа на културата во 
2020 година, бр. 09-2937/1 од 14.9.2020 година  

 
Настан Буџет на 

настанот 
забелешка 

19 јануари Водици  

 

  

   

Ратевски Бамбурци 

 
 

100.000,00 ден. Исплатени по Договор со 
ЗГ “Ратевски Бамбурци“, 

бр.03-78/1 од 9.1.2020 
година 

   

1 Април 
Детски маскембал со учество на децата од 
детската градинка и основните училишта 

/ Настанот не е 
реализиран поради 

сосотојбата со  COVID 19 
и почитување на 

мерките и протоколите 
од Влада на РСМ 

 

 
8 мај – Светски ден на Црвениот крст и 
црвената полумесечина 

/ Настанот не е 
реализиран поради 
сосотојбата со  COVID 19 
и почитување на 
мерките и протоколите 
од Влада на РСМ 

   

Велигденски концерт 
 
 
 

/ Настанот не е 
реализиран поради 
сосотојбата со  COVID 19 
и почитување на 
мерките и протоколите 
од Влада на РСМ 

 

Дефиле на матуранти 
 

 

/ 

Настанот не е реализиран 
поради сосотојбата со  

COVID 19 и почитување на 
мерките и протоколите 

од Влада на РСМ 
 
 

  

Дефиле на полуматуранти 
    
 

/ 

Настанот не е реализиран 
поради сосотојбата со  

COVID 19 и почитување на 



мерките и протоколите 
од Влада на РСМ 

 
 

  

Св.Тројца 

С.Русиново 

/ 

Настанот не е реализиран 
поради сосотојбата со  
COVID 19 и почитување на 
мерките и протоколите 
од Влада на РСМ 

   
2 август 

Илинден 

-Владимирски илинденски средби 

 

 

Настанот не е реализиран 
поради сосотојбата со  

COVID 19 и почитување на 
мерките и протоколите 

од Влада на РСМ 
   
 

23 август 

Ден на ослободувањето на Берово 

 

 

 
 

 
 

 

Реализирана активност со 

почитување на мерките и 

препораките од Влада на 

РСМ 

 Положување на свежо 

цвеќе и Свечена седница на 

Совет на општина Берово   

-Доделени награди на 

истакнати ученици 

-Доделени награди на 

учесници на поетскиот 

конкурс 

   
ЕТНО ФЕСТИВАЛ 

 

 

 

 

 

 

/ 

Настанот не е реализиран 
поради сосотојбата со  

COVID 19 и почитување на 
мерките и протоколите 

од Влада на РСМ 

 

 
  

8 септември 

Ден на независноста на Република Северна 

Македонија 

 

 

Реализирана активност со 

почитување на мерките и 

препораките од Влада на 

РСМ 

 



 
 

   
18 септември 

Формирањето на 50-та Дивизија на НОВ и ПОМ, с. 

Митрашинци 

 

 
 

 

 

 

Реализирана активност со 

почитување на мерките и 

препораките од Влада на 

РСМ 

 

 

 
  

 

 

Недела на детето 

 

 
 

 

  

 

 
  

Октомври 

Месец на книгата 

 

 

/ 
 

 

 

 

 

  



11 Октомври, 

Ден на народното востание 

 

 
 

 

Реализирана активност со 

почитување на мерките и 

препораките од Влада на 

РСМ 

 

19 октомври 

Годишнина од формирањето на 51-та Дивизија на 

НОВ и ПОМ и бригадите во нејзиниот состав, 

с.Владимирово 

 

 
 

 

 

Реализирана активност со 

почитување на мерките и 

препораките од Влада на 

РСМ 

 

   
Марш до Петлец –Русиново 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Реализирана активност со 

почитување на мерките и 

препораките од Влада на 

РСМ 

 



 
 

 

   

 

Новогодишна програма за деца и ученици 

 
/ 

 

Настанот не е реализиран 
поради сосотојбата со  
COVID 19 и почитување на 
мерките и протоколите 
од Влада на РСМ 

   

Останати настани и манифестаци 

 

/ 

Настанот не е реализиран 
поради сосотојбата со  
COVID 19 и почитување на 
мерките и протоколите 
од Влада на РСМ 

   

Изработка на промотивен материјал за промоција 

на Берово 

50.000,00 ден.  

   

Трошоци за сместување /  

   

Набавка на цветни аранжмани, сувенири и 
декорации за разни настани 

/  

   

 

ВКУПНО 

 

150 000,00 

ден. 

 

 

  

Реализирани активности од областа на културата  

 

Заштита на недвижното, движното и нематеријалното културно наследство 

 

Во текот на 2020 година започнаа градежните активности за реконструкција на 

200 години стариот манастирски комплекс ,,Св Архангел Михаил” во Берово, проект од 

големо национално значење и проект кој ќе обезбеди заштита на културното наследство 

и традицијата. 

 

Во првата фаза од проектот, променета беше кровната конструкција, а во втората 

фаза предвидено е целосно да се заштити манастирот, преку дренажа на надворешниот 

дел, околу црквата, промена на подната конструкција и конструкцијата под подот, 

промена на бетонски дотраените столбови на црквата и на електиката. 

 

За реализација на овој проект, во износ од околу 3.000.000,00 денари, се 

обезбедени од Програмата за проекти од национален интерес на Министерството за 

култура, преку Општина Берово. 



 

 

 

Други видови културни програми и проекти 

 

После повеќе од 2 децении во Домот на културата во Берово, е променета старата 

со енергетски ефикасна ПВЦ столарија, со 4 сезонско, трослојно стакло, со 7 комори. 

Средствата во износ од 453.270,00 денари, се обезбедени од Програмата за 

намалување на аерозагадувањето, на Влада на РСМ, за просториите во зградата на Дом на 

култура ,,Димитар Беровски”. 
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