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Formulari i komenteve dhe sugjerimeve në lidhje me Projektin "Valorizimi ekonomik i ofertës 
turistike kulturore dhe alternative të Kullave të Tsar në destinacionin turistik Strumica" 
Projekti për "Valorizimin ekonomik të ofertës turistike kulturore dhe alternative të Kullave të 

Tsar në destinacionin turistik Strumica" në kuadër të "Projektit Lokal dhe Rajonal të 
Konkurrencës" i mbështetur nga BE, i administruar nga Banka Botërore dhe i zbatuar nga Kabineti 
për Zëvendës Kryeministrin përgjegjës i Affairsështjeve Ekonomike, komponenti i projektit 
"Investimi në infrastrukturën e lidhur me turizmin dhe lidhjet në destinacionet", është një potencial 
turistik për Komunën e Strumicës përmes restaurimit dhe rindërtimit të Kullave të Tsar - Strumicës 
që në një vend do të kënaqë gamën e gjerë të nevojave të turistëve në destinacion . 

Brenda kornizave të aplikimit, Komuna e Strumicës ka përgatitur një "Plan për Menaxhimin e 
Trashëgimisë Kulturore" dhe "Planin për Menaxhimin e Mjedisit dhe aspektit Social", në mënyrë që të 
identifikojë dhe vlerësojë ndikimet e mundshme në trashëgiminë kulturore dhe mjedisin e duhur për të 
projektuar aktivitete për restaurimin dhe rindërtimin e Kullave të Tsar - Strumica. Plani gjithashtu përmban 
masa për parandalimin, minimizimin dhe zbutjen e ndikimeve të mundshme negative nga realizimi i 
aktiviteteve të planifikuara të projektit.  
 
Versioni elektronik i "Planit për Menaxhimin e Trashëgimisë Kulturore" është në dispozicion në: 

Komuna e Strumicës: https://strumica.gov.mk  
Njësia për Zbatimin e Projektit: www.lrcp.mk 
Agjensia për promovimin dhe mbështetjen e turizmit në Maqedoni: www.tourismmacedonia.gov.mk 
 

Kopjimi i “Plani i Menaxhimit të Mjedisit dhe aspektit Social” dhe “Plani për Menaxhimin e 
Trashëgimisë Kulturore” është në dispozicion në këto vende: 
 

1. Njësia për Implementimin e Projektit (PIU) 
Projekti i Konkurrencës Lokale dhe Rajonale (LRCP) 
Adresa: rr. “Gjuro Gjakovich” nr 60/1, Shkup 
Telefon: 02/32-53-818 
Ekspert i trashëgimisë kulturore: Slave Mladenovski 
E-mail: slave.mladenovski@lrcp.org.mk  
Ekspert i mjedisit: Ljubomir Petkovski 
E-mail: ljubomir.petkovski@Ircp.org.mk 
 

2.  Komuna e Strumicës 
Adresa: rr. “Sando Masev” Nr.1, Strumicë 
Telefon: 034/348-030; 078 / 400-642 
Personi përgjegjës: Dragan Gonev 
E-mail: dragi_09@yahoo.com  
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Ju lutemi, nëse keni ndonjë koment / sugjerim ose ndryshim në masat e propozuara në 
Planin e Menaxhimit të Trashëgimisë Kulturore dhe Planit për Menaxhimin e Mjedisit dhe aspektit 

shoqëror, paraqisni atë tek personat përgjegjës të kësaj liste brenda periudhës së paku 14 ditë 
nga data e publikimit të Planit për Menaxhimin e Trashëgimisë Kulturore dhe Planit për 

Menaxhimin e Mjedisit dhe aspektit social. 
 (data e publikimit: 26.02.2020). 

Ju lutemi dërgoni komentet tuaja në lidhje me Planin për Menaxhimin e Trashëgimisë Kulturore 
dhe Planin për Menaxhimin e Mjedisit dhe aspektin shoqëror për Projektin "Valorizimi Ekonomik i 
ofertës kulturore dhe alternative turistike të Kullave të Tsar në destinacionin turistik Strumica" në 
adresën elektronike të listuar posta elektronike, ose në zyrat e Komunës së Strumicës dhe / ose 
Projekti i Konkurrencës Lokale dhe Lokale. 

 
Faleminderit paraprakisht. 

Numri i referencës: 139 
(e kompletuar nga projekti)  
Emri dhe mbiemri * 
 

 

 
Informacioni i kontaktit * 
 

E-mail: 
 
______________________________ 
 
Telefon: 
______________________________ 
 

Koment: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nënshkrim 

 
______________________ 

Data: 
 
____________________ 

* Informatat në këtë fushë janë opcionale 


