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Komentet dhe Form Sugjerim 

 Konsujt, qyteti, kuzhina dhe kultura: një përvojë e hershme të shekullit të 20 

OMNIA Proekt LLC Manastir, degë Hotel Teatar Bitola, në kuadër të "Projektit për konkurrencë lokale dhe rajonale" të 
mbështetur nga BE-ja, Banka Botërore dhe Ministria për Financa e RM-së, komponenti të projektit "Investimet në infrastrukturë 
dhe lidhjet në destinacionet e turizmit të lidhura", përgatitur dhe ka dorëzuar një propozim projekt të quajtur " Konsujt, qyteti, 
kuzhina dhe kultura: një përvojë e hershme të shekullit të 20 "për marrjen e grantit për financimin e projektit. 

Qëllimi kryesor i projektit është forcimi i potencialit turistik të komunës së Manastirit dhe rajonin jug-perëndim, duke 
rritur volumin dhe cilësinë e ofertës turistike. 

 
Si pjesë e projekt propozimit, Hotel Teatar Bitola ka përgatitur një plan Cultural menaxhimin e trashëgimisë listë e plotë 

për projektin "Konsujt, qyteti, kuzhina dhe kultura: një përvojë e hershme të shekullit të 20 "me qëllim të identifikimit dhe 
vlerësuar ndikimet e mundshme të aktiviteteve të projektit për rinovimin e një shtëpi të vjetër të qytetit, duke bërë një shfaqje 
kuzhinë (demonstrative) me stacione gatim, dhe mobilimin një sallë multifunksionale. Plani gjithashtu përmban masat për 
parandalimin, minimizimin dhe zbutjen e ndikimeve të mundshme negative nga realizimi i aktiviteteve të planifikuara të projektit. 

 

Versioni elektronik i Planit të Menaxhimit të Trashëgimisë Kulturore është në dispozicion në: 

Njësia për Implementimin e Projektit www.lrcp.mk 
Hotel Teatar:hotelteatar.com  
Agjencia për promovim dhe mbështetje të turizmit në Maqedoni:www.tourismmacedonia.gov.mk  

 

kopje e Planit të Menaxhimit të Trashëgimisë Kulturore është në dispozicion në këto vende: 
1. Njësia për Implementimin e Projektit (PIU) 

Projektit për konkurrencë lokale dhe rajonale (LRKP) 
Adresa: ul. Gjuro Gjakovich nr. 60/1, Shkup 
Telefoni: 02 32 53 818 
Cultural Heritage Ekspert: Slave Mladenovski 
E-mail: slave.mladenovski@lrcp.org.mk  

2. Hotel Teatar 
Adresa: 35 Stiv Naumov str, Bitola 

 Telefoni: 047 / 610-188 
 Personi përgjegjës: MA Ivana Skalidis, menaxher tavolinë para  
 Е-mail: omniaproekt@gmail.com   
 

Ju lutem, nëse keni ndonjë koment / sugjerim apo ndryshim në masat e propozuara në planin e menaxhimit të 
Trashëgimisë Kulturore ta dërgojë atë në personat përgjegjës brenda periudhës prej së paku 14 ditësh nga data e 
publikimit të Planit të Menaxhimit të Trashëgimisë Kulturore. (Data e publikimit: ________). 

Ju lutemi dërgoni komentet tuaja mbi Planin Kulturore menaxhimin e trashëgimisë për  Konsujt, qyteti, kuzhina 
dhe kultura: një përvojë e hershme të shekullit të 20 të listuara e-mail, ose në ambientet e Hotel Teatar Manastir dhe / 
ose Njësia për Implementimin e Projektit. 

 
Ju falenderoj paraprakisht 
 

Numri i referencës: ____________ 
(Të plotësohet nga projekti) 

Emri dhe mbiemri* 
 

 

Informacioni i kontaktit * 

Е-mail: 
 
______________________________ 
 
Telefoni: 
______________________________ 
 

http://www.lrcp.mk/
hotelteatar.com
http://www.tourismmacedonia.gov.mk/
mailto:slave.mladenovski@lrcp.org.mk
mailto:omniaproekt@gmail.com
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Koment: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nënshkrim 
 

 
______________________ 

data 
 
 
____________________ 

* Informata në këtë fushë është fakultative  


