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I.  ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият План за действие е изготвен в рамките на проект 
CB006.1.22.142 „STEPS - Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на 
услугите в туризма“, финансиран по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично 
сътрудничество България-Македония 

Проект „STEPS - Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на 
услугите в туризма” (STEPS - Strengthening Tourist Entrepreneurship and 
Promotion of Services) се реализира по Приоритетна Ос 2 – „Туризъм“, 
Специфична цел 2.2. – „Подобряване на конкурентоспособността на 
туристическото предлагане на региона“. Проектът се осъществява с 
финансовата подкрепа на Програма Интеррег-ИПП за трансгранично 
сътрудничество България - Македония, финансирана от Европейския Съюз (ЕС), 
чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и съфинансирана от 
България и Македония. 

Териториалният обхват на Програма Интеррег-ИПП за трансгранично 
сътрудничество България-Македония покрива две административни области 
(NUTS 3) от България – Кюстендил и Благоевград и три статистически региона 
от ниво NUTS 3 от Македония – Североизточен, Източен и Югоизточен.  

Фигура 1 Обхват на допустимата територия за подпомагане по програма Интеррег - 

ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония 

 
 

Източник: http://www.ipa-cbc-007.eu/bg  

http://www.ipa-cbc-007.eu/bg
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 Обща информация за проекта:  
 

→ ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА STEPS: 

o Повишаване качеството на туристическото обслужване в 
трансграничния регион чрез повишаване на квалификацията и 
стимулиране на предприемачеството сред младежите  

→ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: 

o Провеждане на проучване за идентифициране на нуждите и 
предизвикателствата в туристическия сектор по отношение на 
човешките ресурси, качеството на услугите и предприемаческите 
инициативи 

o Провеждане на обучение за 40 млади предприемачи в туризма 

o Разработване на онлайн STEPS платформа за активни образователни 
инициативи с фокус върху младежите в сферата на 
предприемачеството и самонаемането в туристическия сектор 

o Формализиране на 1 мрежа от предприемачи в туризма 

 

 

II.  ЦЕЛ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ  

Целта на Плана за действие е идентифициране на конкретни мерки за 
подкрепа на предприемачеството в туристическия сектор в трансграничния 
регион на базата на повишаване на квалификацията и уменията, насърчаване 
на предприемаческото мислене, подобряване на образователната, бизнес и 
правна среда, работата на ключовите страни в този процес, както и 
въвеждането на измерими показатели, чието изпълнение да бъде следено и 
оценявано. Планът за действие представлява и най-големият принос за 
постигане на предвидените цели и резултати по проект СТЕПС. 

 
 

III.  МЕТОДИКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 

Планът за действие е изготвен на базата на анализа на резултатите от 
извършеното Проучване  „Възможности и предизвикателства пред 
осигуряването на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния 
регион България-Македония“, което представлява Дейност 1 по проект СТЕПС. 
Целта на проучването беше извършването на преглед, анализ и заключение 
относно нивото на услугите и продуктите в изследваната територия по 
отношение на туристическия сектор, както и предлагането на подобрения, 
фокусирани върху квалификацията на персонала в туристическия сектор, 
маркетинга и рекламата, предприемаческите инициативи.  
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Планът за действие е разработен от външни и вътрешни експерти по 
проект „STEPS - Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите 
в туризма“, както следва: 

1. Елеонора Борисова /България/ 

2. Милена Маркова  /България/ 

3. Синиша Пекевски /Македония/ 

4. Милан Митовски /Македония/ 

Предварителният проект на Плана беше представен на 2 съвместни 
фокус-групи, проведени в гр. Кюстендил, България и гр. Крива Паланка, 
Македония с участието на заинтересовани, ключови и компетентни страни в 
процеса като туроператори/агенти, ресторантьори, хотелиери и  др.  

Заключенията и коментарите в резултат на проведените фокус-групи са 
отразени в настоящия окончателен вариант на Плана за действие. 

 

IV.  АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ 
УСЛУГИ И ПРОДУКТИ 

 
1. SWOT и STEP анализ на туристическите услуги и продукти в 

трансграничния регион България-Македония  

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

‐ Данни с фокус върху туристическия 
сектор 

‐ Данни с фокус върху туристическия 
сектор 

‐ Ръст в стойностите на показателите, 
характеризиращи дейността на местата 
за настаняване в повечето общини от 
българската част на трансграничния 
регион България-Македония; 

‐ Ясно очертани две групи общини в 
областите Кюстендил и Благоевград:  
o Първа, с водещо значение в 

развитието на туризма; 
o Втора, с незначителен дял в 

структурата на показателите, 
характеризиращи дейността на 
местата за настаняване. 

‐ Ръст в стойностите на показателите, 
характеризиращи развитието на 
туризма в трите региона в 
македонската част от трансграничния 
регион – Североизточен, Източен, 
Югоизточен. 

‐ Големи различия в дела на трите региона 
в Македония в структурата на 
туристическите показатели на национално 
ниво. 

‐ Потенциал за развитие на различни 
видове туризъм – обекти и 
забележителности 

‐ Потенциал за развитие на различни 
видове туризъм – обекти и 
забележителности 

‐ Отлични възможности за развитие на 
различни традиционни и алтернативни 
видове туризъм в целия трансграничен 
регион; 

‐ Неоползотворен в достатъчна степен 
потенциал за развитие на туризма в 
целевата територия по проекта;  

‐ Природно-ресурсен потенциал, ‐ Преобладаваща сезонност на 



 
 

 

 

6 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

благоприятстващ развитието на 
природния (познавателен) туризъм; 

туристическия сектор; 

‐ Богато културно-историческо 
наследство, създаващо отлични 
възможности за развитие на културно-
исторически и културно-събитиен 
туризъм; 

‐ Специализиране на отделните територии 
в развитието най-вече на един вид 
туризъм, за който притежават най-голям 
потенциал – липса на достатъчна 
диверсификация на туристическото 
предлагане. ‐ Наличие на ресурси за развитие на 

планински (зимен и летен), селски, 
балнеоложки, пешеходен и др. видове 
туризъм. 

‐ Инфраструктура с отношение към 
развитието на туризма, 
туристическото обслужване, 
продукти и услуги 

‐ Инфраструктура с отношение към 
развитието на туризма, туристическото 
обслужване, продукти и услуги 

‐ Реализирани множество проекти за 
повишаване качеството на 
туристическите услуги и продукти: 

- реконструкция и реставрация на значими 
туристически обекти и забележителности; 
- подобрени количествени и качествени 
параметри на инфраструктурата с 
отношение към туристическото 
обслужване; 
- разработени туристически продукти / 
оферти, предлагащи възможности за 
практикуване на повече от един вид 
туризъм в повече от една община/ област/ 
регион от целевата територия (вкл. на 
трансгранично ниво);  
- проведени обучения в областта на 
туризма с цел повишаване квалификацията 
на работната сила и подобряване нивото на 
туристическото обслужване.  

‐ Влияние на редица фактори, оказващи 
задържащ/неблагоприятен ефект върху 
развитието на туризма и възможностите 
за оптимално оползотворяване на 
туристическия потенциал: 

- наличие на обекти, представляващи 
туристически интерес, които към момента не 
са достъпни за туристически посещения; 
- наличие на територии с туристически 
потенциал, които не разполагат с нужната 
инфраструктура, отговаряща на нуждите и 
потребностите на туристите (настаняване, 
достъп до обектите, анимации); 
- недостатъчна квалификация на работната 
сила в някои територии, в които туризмът е 
по-слабо развит, но е налице потенциал за 
развитие. 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

‐ Данни с фокус върху туристическия 
сектор 

‐ Данни с фокус върху туристическия 
сектор 

‐ Създаване на условия за минимизиране 
влиянието на неблагоприятните 
последствия от натрупаните различия в 
развитието на туризма в отделните 
общини/области/региони в целевата 
територия.  

‐ Задълбочаване на различията в степента 
на развитие на туристическия сектор 
между отделните общини в областите 
Кюстендил и Благоевград (Р България) и в 
Североизточен, Източен и Югоизточен 
регион (Македония);  

‐ Влошаване на стойностите на основните 
икономически показатели, 
характеризиращи развитието на туризма. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

‐ Потенциал за развитие на различни 
видове туризъм – обекти и 
забележителности 

‐ Потенциал за развитие на различни 
видове туризъм – обекти и 
забележителности 

‐ Повишаване информираността и 
познанието на туристите за 
възможностите за практикуване на 
различни видове туризъм; 

‐ Непълно усвояване на възможността за 
ускоряване на икономическото развитие, 
произтичаща от потенциала за развитие 
на различни традиционни и алтернативни 
видове туризъм. ‐ Изпълнение на приоритетни дейности 

на трансгранично ниво за повишаване 
общата атрактивност на трансграничния 
регион България-Македония. 

‐ Инфраструктура с отношение към 
развитието на туризма, 
туристическото обслужване, 
продукти и услуги 

‐ Инфраструктура с отношение към 
развитието на туризма, туристическото 
обслужване, продукти и услуги 

‐ Повишаване качеството на 
туристическото обслужване и 
удовлетвореността на туристите от 
техния престой, чрез инвестиции в 
областта на туристическата 
инфраструктура, квалификацията на 
работната сила, предприемаческите 
инициативи сред различни групи 
заинтересовани страни и др. ключови 
области за туристическото развитие. 

‐ Недостатъчна координация между 
различните групи заинтересовани страни 
в изпълнението на общоприетия 
приоритет за оптимално оползотворяване 
на туристическия потенциал на 
територията. 

‐ Разнообразяване на туристическото 
предлагане и повишаване на общата 
атрактивност на територията. 

 

STEP АНАЛИЗ  

‐ ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ ‐ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ  

‐ Съвместни трансгранични инициативи 
между България и Македония в 
ключови области на развитието; 

‐ Нисък темп на икономически растеж на 
дейностите в областта на туризма; 

‐ Целенасочена политика на различни 
териториални нива (местно – общини, 
национално) в областта на туризма; 

‐ Стабилно ниво на  трудова заетост в 
областта на предоставянето на 
туристически услуги и продукти; 

‐ Закон за културното наследство 
(България);  

‐ Закон за опазване на околната среда 
(България и Македония);  

‐ Закон за биологичното разнообразие 
(България); 

‐ Закон за защитените територии 
(България); 

‐ Закон за лова и опазване на дивеча 
(България); 

‐ Закон за рибарството и аквакултурите 
(България);  

‐ Относително ниско ниво на развитие на 
предприемачеството и бизнес средата; 
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STEP АНАЛИЗ  

‐ Закон за водите (България и 
Македония);  

‐ Закон за защита на природата 
(Македония). 

 

‐ Достъп до информация – различни 
средства за информиране на туристите 
за налични ресурси, основни и 
допълнителни туристически услуги чрез 
местни, регионални, национални 
медии. 

‐ Относително нисък размер на 
разполагаемия доход на местните жители 
и гости на територията. 

‐ СОЦИАЛНО-КУЛТУРНИ ФАКТОРИ ‐ ТЕХНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ  

‐ Отношение на посетителите към 
туристическите ресурси; 

‐ Ниско ниво на иновациите и 
технологичното развитие (в контекста на 
тяхната приложимост в разработването и 
предлагането на туристически продукти и 
услуги); 

‐ Отношение на човешките кадри към 
заеманата от тях длъжност и към 
изпълнението на работните им 
задължения; 

‐ Незначителни разходи за провеждането 
на изследвания и проучвания в областта 
на разглежданата проблематика; 

‐ Изисквания за качеството на 
предлаганите туристически продукти и 
услуги - удовлетвореност на туристите 
от обслужването; 

‐ Налице е използване на интернет и 
развитие на мобилни приложения – 
приложимост при предлагането и 
търсенето на туристически продукти и 
услуги. 

‐ Култура на спестяване на населението – 
нагласа на местните жители/гости за 
какво да похарчат спестените от тях 
финасови средства; 

 

‐ Начин на живот и потребителски 
навици; 

 

‐ Отношение към естествени и 
екологично чисти продукти; 

 

‐ Демографски параметри.  

 
2. Идентифицирани области с отношение към развитието на туризма с 

отчетена нужда от подобрение 

Идентифицираните направления с отчетена нужда от подобряване в 
областта на туризма са: 

 Човешки ресурси:  

Акцент: Повишаване квалификацията на работната сила в областта на 
туристически сектор. 

Работната сила следва да се разглежда в ролята на ключов фактор в 
процеса на оползотворяване потенциала за туристическо развитие на дадена 
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територия. Качеството на туристическото обслужване оказва пряко влияние 
върху имиджа на съответната територия като туристическа дестинация.  

В резултат от извършения анализ на туристическото обслужване и 
продукти в трансграничния регион България-Македония, можем да заключим, 
че човешките ресурси са сред основните фактори, оказващи задържащ ефект 
върху развитието на туризма в някои по-слабо популярни територии, в които 
секторът е по-слабо развит.  

Квалификацията на персонала (пряко свързана с отношението към 
туристите, с възможността за предоставяне на туристически услуги, атракции, 
анимации и др.), е от ключово значение за степента на удовлетвореност на 
туристите от техния престой.  

По отношение на направлението се отчита необходимост от 
предприемане на целенасочени дейности за повишаване квалификацията на 
обслужващия и подобряване на управленските умения на мениджърския 
персонал в целевата територия. При тази препоръка следва да се приложи 
териториален принцип, изразяващ се в съобразяване със степента на развитие 
на туристическия сектор:  

‐ Усъвършенстване на уменията на работната сила в територии, които 
заемат водещи позиции в развитието на туризма; 

‐ Подобряване (развитие) на уменията на човешките ресурси в 
територии, отличаващи се с потенциал за развитие на туризма, който 
към момента на анализа можем да оценим като недостатъчно 
оползотворен. 
 

 Маркетинг и реклама: 

Акцент: Повишаване на информираността и познанието на туристите 
относно възможностите за практикуване на различни видове туризъм, 
предлаганите услуги, атракции и анимации за туристите. 

Наличието на туристически ресурси (обекти и забележителности), 
благоприятстващи развитието на даден вид туризъм, само по себе си не 
гарантира туристически интерес и осъществяване на туристически посещения в 
територията. От тази гледна точка, дейностите по маркетинг и реклама в 
областта на туризма заемат ключово място в стремежа към създаване на 
условия за оптимално оползотворяване на туристическия потенциал на дадена 
територия. Предложените дейности по промотиране на туристическото 
предлагане в трансграничния регион България-Македония са насочени към 
предоставяне на пълна, актуална и навременна важна туристическа 
информация, относно: 

‐ Разработени туристически продукти (оферти и пакети) за практикуване 
на един или повече видове туризъм на територията на една или 
повече общини/области/региони (вкл. на трансгранично ниво):  

Това направление има пряко отношение към диверсифицирането на 
туристическото предлагане; върху възможностите за практикуване на даден 
приоритетен за територията вид туризъм в комбинация с не толкова популярен 
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за територията вид туризъм; комбиниране посещението на водеща 
туристическа дестинация с посещение на територия, която се отличава с не 
толкова добре развит туризъм, но в която е налице потенциал за развитие. 

‐ Предлаганите туристически услуги, анимации и атракции: 

Наличието на такава информация е от особена важност за 
удовлетвореността на туристите от техния престой и за общата атрактивност на  
територията. Препоръката се състои в необходимостта от предоставяне на 
информация относно наличните основни и допълнителни услуги с отношение 
към туризма, напр.:  

o допълнителни услуги, предлагани от местата за настаняване и 
местата за хранене и развлечение;  

o възможности за провеждане на допълнителни екскурзии в 
посещаваната територия;  

o информация за нематериалното културно наследство на територията 
- местни храни и напитки, занаяти, местни производства, културни 
събития и др.; 

o възможности за наемане на гид/екскурзовод;  
o възможности за наемане на превозни средства; 
o информация за всяка друга типична за територията услуга, която 

има отношение към туристическото обслужване. 
 

‐ Начини за придвижване по направление на основни туристически 
обекти и забележителности: 

Тематичният фокус е поставен върху осигуряването на информация 
относно транспортния достъп в съответната територия с акцент върху 
възможностите за придвижване посредством обществен транспорт, 
придвижване с велосипед (веломаршрути и велоалеи), придвижване пеша по 
направление на някои обекти/забележителности. 

 Предприемачески инициативи: 

Развитието на необходимите ключови бизнес умения сред различни 
групи заинтересовани страни в туризма и създаването на възможности за 
самостоятелна заетост (предимно от млади хора) заема основно място в 
тематичния фокус на проекта STEPS.  

Следва да разглеждаме недостатъчно развитите предприемачески 
умения като един от факторите, оказващ задържащ ефект върху развитието на 
туризма и оползотворяването на туристическия потенциал на територията. 

Нуждата от укрепване на предприемачеството в туристическия сектор и 
от развитие на предприемачески умения сред младите хора следва да се 
обвърже с предприемането на конкретни инициативи за стимулиране на 
предприемачеството.   

Тематичната насоченост на проучването позволява да посочим 
студентите и безработните лица на над 18 годишна възраст, както и 
представители на бизнеса и различни организации в областта на 
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трансграничните инициативи в областта на туризма като ключови целеви групи 
в разглежданото направление.  

Текущото състояние на предприемачеството, изразяващо се преди 
всичко в незадоволителните му параметри, позволява да посочим нуждата от 
предоставяне на активни образователни инициативи с фокус върху младите 
хора в областта на предприемачеството като ключови в процеса на 
стимулиране на самостоятелната заетост сред младите хора в туристическия 
сектор.  

 
 

3. Заключения и препоръки  
 

‐ ОТНОСНО ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ 
ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ ОТ ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН 
БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ  
 
 

o ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

В административния обхват на област Кюстендил са разположени 
множество обекти и забележителности, отличаващи се с потенциал за 
развитието на различни видове туризъм, сред които: културно-исторически, 
природен (еко) туризъм, пешеходен туризъм, балнеолечебен туризъм и др. 

Разположените в областта индивидуални и групови обекти със статут на 
паметници на културата (архитектурни, археологически, художествени, 
исторически) са отлична предпоставка за обособяването на територията като 
привлекателна туристическа дестинация за развитие на културно-исторически 
туризъм. 

Провежданите различни културни събития в общините от областта 
(празнични чествания, фестивали, събори, конкурси и др.) представят 
нематериалното културно наследство на територията и имат сериозен 
потенциал за привличането на туристически интерес. В комбинация с 
традиционните за областта занаяти и обичаи следва да се разглеждат в ролята 
на благоприятна предпоставка за разнообразяване на туристическото 
предлагане в областта. 

Потенциалът за развитие на природния (еко) и познавателен туризъм се 
свързва с наличието на множество екопътеки и туристически маршрути в 
направление до значими туристически обекти и забележителности. Освен от 
гледна точка на тяхната роля за развитието на пешеходния туризъм, тези 
обекти трябва да се разглеждат в контекста на тяхната значимост за 
практикуването на устойчива лична транспортна мобилност на туристите.  

Възможностите за развитие на различни видове туризъм в област 
Кюстендил се допълват от потенциала за развитие на балнеолечебен (СПА) 
туризъм в общините Кюстендил и Сапарева баня. 
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Посоченото дотук потвърждава, че в област Кюстендил са налице 
благоприятни условия за развитие на различни видове туризъм и за 
превръщането на територията в благоприятна дестинация за културно-
исторически, природен (вкл. зимен и летен планински), балнеотуризъм. Важна 
особеност в стремежа към оптимално оползотворяване на този потенциал е 
създаването на условия за съвместно развитие на повече от един вид туризъм 
и съчетаване посещението на различни обекти на територията на различни 
общини от областта, напр. – посещение на религиозни обекти, културни 
институти, резервати, природни забележителности, придвижване по 
туристически маршрути и др. Разработването на съвместни туристически 
продукти/пакети е от съществено значение за разнообразяването на 
туристическото предлагане в областта и за повишаване на туристически 
интерес и общата атрактивност на територията. 

o ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  
 

Развитието на туристическия сектор на територията на област 
Благоевград е сред ключовите сектори, предопределящи структурата на 
икономиката на областно ниво. Територията притежава отличен потенциал за 
практикуване на разнообразни видове туризъм, като развитието на сектора в 
областта се свързва най-вече с развитието на ски туризма в планинския курорт 
от международно значение – гр. Банско, както и с отличните възможности за 
практикуване на балнеотуризъм най-вече в гр. Сандански. В областта са 
разположени множество обекти за развитието на природен познавателен и 
пешеходен туризъм, на културно-исторически и селски туризъм, които предвид 
туристическия профил на областта може да се разглеждат като такива с 
допълващо значение за развитието на туризма на областно ниво. Тези обекти и 
забележителности следва да се разглеждат в контекста на тяхната ключова 
роля за разнообразяването на туристическия продукт и за повишаване на 
общата атрактивност на територията, чрез предоставянето на възможности за 
практикуване на повече от един вид туризъм в една или повече общини в 
област Благоевград. 

Наличието на множество културно-исторически обекти и 

забележителности и провежданите различни културни събития в областта, са 

отлична предпоставка за комбиниране развитието на различни видове туризъм 

– напр. традиционния за територията планински зимен ски туризъм с 

посещението на културно-исторически и обекти и забележителности и/или 

традиционни културни събития, провеждани в областта.  

Възприемането на посочения подход има пряко отношение към 

повишаването на качеството на предлаганите туристически услуги и продукти в 

туризма в обхвата на целевата територия. Изхождайки от специфичния 

туристически профил на двете административни области в българската част от 

трансграничния регион България-Македония - Кюстендил и Благоевград, 

можем да обобщим отправените препоръки по следния начин:  
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ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

→ Разнообразяване на туристическото предлагане чрез предоставянето на 
възможности за комбиниране посещението на културно-исторически 
обекти и забележителности с друг/и видове туризъм на територията на 
различни общини в административните граници на областта 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

→ Разнообразяване на туристическото предлагане чрез предоставянето на 
възможности за комбиниране практикуването на зимен ски туризъм (за 
района на Банско) и балнеотуризъм (за района на Сандански) с 
посещението на обекти за развитие на друг/и видове туризъм в различни 
общини от областта  

 
‐ ОТНОСНО ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ 

ТУРИЗЪМ В МАКЕДОНСКАТА ЧАСТ ОТ ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН 
БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ  
 
 

o СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН 

Развитието на туристическия сектор е един от основните приоритети за 
развитието на региона. Територията притежава потенциал за развитие на 
различни традиционни и алтернативни видове туризъм, сред които: културно-
исторически, природен познавателен), воден, селски и др. видове туризъм. 
Към момента този потенциал се определя като неоползотворен, което се дължи 
на недостатъчната обвързаност между туристическото предлагане и 
потребностите/нуждите на туристите. Сред факторите, оказващи задържащ 
ефект върху туристическото развитие се открояват и незадоволителните 
количествени и качествени параметри на туристическата инфраструктура.  

Предвид недостатъчната популярност на Североизточен регион като 
туристическа дестинация и поради липсата на туристическо предлагане на 
завършен висококачествен продукт, можем да посочим следните приоритетни 
дейности, насочени към повишаване популярността на региона:  

‐ Разработване на туристически продукт базиран на местния потенциал 
за развитие на територията; 

‐ Дейности за промотиране на туристическия сектор с цел повишаване 
на разпознаваемостта на региона на туристическия пазар – повишаване 
на информираността за територията.  
 

‐ УЧАСТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН В ПРОГРАМИ ЗА СЕЛСКО 
РАЗВИТИЕ И СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ 

Налични са по-голям брой програми и стратегии за развитие на Североизточния 
регион (СИР) в Македония, което има за цел подобряване и развитие на този 
регион, който е най-малко развит регион в рамките на плановите региони. В 
Стратегията за регионално развитие на Република Македония 2009-2019 г. 
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Североизточния регион е представен в приоритета 1.5.: Създаване на 
конкурентни предимства на плановите региони по следния начин: 

•  Осъществяване на проучвания за идентифициране на приоритетни 
индустриални и обслужващи дейности за развитие на регионите в 
съответствие с техните потенциали; 

•  Насърчаване на подкрепа на стандартизацията, акредитацията, 
метрологията и защитата на интелектуалната собственост; 

•  Подкрепа за брандиране на разпознаваеми македонски продукти; 

•  Осигуряване на институционална подкрепа за насърчаване на 
носещите индустрии в плановите региони: 

‐ Метало-преработвателната промишленост; Хранително-вкусовата 
промишленост; Обувната промишленост; Строителство; 
Дървообработващата промишленост; Производство на електроенергия и 
производството на неметални; 

• Осигуряване на институционална подкрепа за развитието на 
технологично-интензивни индустрии: 

o Привличане на преки чуждестранни инвестиции в технологично-
интензивни индустрии (всички планови региони);  

• Създаване на модерен и продуктивен селскостопански сектор в 
плановите региони (в съответствие с приоритетите, определени в НПР и 
стратегията за земеделието и селските райони): 

o Откриване на регионални центрове за селскостопански продукти; 

o Осигуряване на инфраструктура за прост, бърз и лесен достъп на 
земеделските производители до агро-борса; 

o Подкрепа за развитие на биологичното земеделско производство; 

o Подкрепа за развитието на животновъдството 

• Оптимално използване на природното и културно-историческото 
наследство във функция на развитие на туризма (съгласно приоритетите 
в Стратегията за туризма): 

o Всеобхватно картографиране на археологически обекти и 
културно-историческите и природни паметници на ниво планови 
региони;  

o Изграждане на нова/модернизация на съществуващата 
инфраструктура за безопасен и бърз достъп до туристическите 
дестинации;  

o Осъществяване на проучвания за оптимално използване на 
природните богатства на плановите региони в туристически цели; 

o Осъществяване на проучвания за оптимално използване на 
културно-историческото наследство на плановите региони за 
туристически цели; 
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o Туристическо насърчаване на природното и културно-
историческото наследство в плановите региони; 

o Осигуряване на институционална подкрепа за развитие на 
различни видове туризъм на ниво на плановите региони: 

 Опазване и развитие на традиционните занаяти; Селски туризъм и 
съживяване на етно-селата; Спа туризъм; Транзитен туризъм; 
Алтернативни форми на туризъм (пещерно дело, ловен и др.) в 
съответствие със спецификата на регионите; 

o Защита на природното и културно-историческото наследство 

В Стратегията за развитие на селските райони, СИР е оценен с по-големи 
предимства за използване на културното наследство и манастирски туризъм, а 
по-малко за развитие на селските и винен туризъм. Като райони с удобства за 
селски туризъм са изброени Куманово като област с населени места: Кокино, 
Нагоричане, Матейче, Липково; Кратово и Крива Паланка. 

o ИЗТОЧЕН РЕГИОН 

Източният регион се характеризира с разнообразни природни обекти и 
забележителности. Територията предлага възможности за развитие на 
различни алтернативни видове туризъм, сред които: културно-исторически, 
културно-събитиен, селски туризъм.  

В разработените стратегически документи с отношение към туризма, се 
акцентира върху необходимостта от увеличаване конкурентоспособността на 
региона чрез развитието на среда, благоприятстваща оползотворяването на 
потенциала на туристическите ресурси, развитието на човешкия капитал, 
оползотворяване потенциала за развитие на традиционни и алтернативни 
видове туризъм.  

Сред общоприетите приоритети се откроява стремежът към обособяване 
на Източния регион в разпознаваема туристическа дестинация за местни и 
чуждестранни туристи. Неговото изпълнение се свързва със следните ключови 
дейности, насочени към повишаване на туристическата атрактивност на 
територията, сред които се открояват: 

‐ Разнообразяване на туристическото предлагане – разработване на 
оферти и продукти за развитието на различни видове туризъм; 

‐ Развитие на нова и подобряване параметрите на съществуващата 
туристическа инфраструктура; 

‐ Повишаване на информираността за територията - предоставяне на 
туристическа информация, иницииране на рекламни инициативи, 
посветени на популярни туристически атракции;  

‐ Повишаване на човешкия капацитет в туристическия сектор - 
провеждане на обучения на работната сила, целящи подобряване на 
качеството на туристическото обслужване. 
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Изпълнението на посочените дейности ще окаже влияние върху 
повишаване качеството на обслужване на туристите, което ще се отрази 
благоприятно върху тяхната удовлетвореност от престоя в дестинацията.  

o ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН 

Туристическият сектор е сред приоритетните области в икономическото 
развитие на Югоизточен регион. Територията на региона се отличава с 
потенциал за развитие на културно-исторически, природен (познавателен), 
селски туризъм, балнеотуризъм.  

Факторите, които оказват задържащо и/или негативно влияние върху 
оползотворяването на наличния туристически потенциал са недостатъчната 
квалификация на персонала, недостатъчното развитие на туристически 
продукти и услуги, неоползотворени възможности за развитие на алтернативни 
видове туризъм.  

Акцент се поставя върху необходимостта от развитие на туристическата 
инфраструктура, предоставяща основни и допълнителни туристически услуги, 
иницииране на дейности по осъществяването на трансграничен културен 
обмен, подобряване състоянието на значими туристически обекти и 
забележителности. 

На база посоченото дотук, можем да откроим следните основни 
дейности, които да бъдат предприети за изпълнение на общоприетите 
приоритети за развитие на туризма:   

‐ Подкрепа за човешките кадри, заети в областта на туристическия 
сектор – провеждане на обучения за повишаване квалификацията на 
работната сила в туризма, откриване на „слабите места“, оказващи 
неблагоприятен ефект върху удовлетвореността на туристите по 
отношение тяхното обслужване;  

‐ Насърчаване на предприемачески инициативи сред различни групи 
заинтересовани страни в областта на туризма с акцент върху 
младежкото предприемачество; 

‐ Подобряване параметрите на инфраструктурата, предоставяща 
основни туристически услуги: увеличаване на капацитета на местата 
за настаняване и на местата за хранене и развлечение; 

‐ Промотиране на територията като дестинация, предлагаща 
възможности за развитие на различни традиционни и алтернативни 
видове туризъм. Акцентиране върху местните особености на 
територията – материално и нематериално културно наследство, 
селски туризъм, балнеотуризъм и др.  

ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН 

Туризмът е сред основните приоритети за развитието на Североизточния 
регион в Македония. С голямо значение за развитието на туристическия сектор 
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в този регион са културно-историческите обекти, сред които църкви, 
манастирски комплекси, джамии, крепости, кули и др. 

При разработването на стратегически документи в областта на туризма, 
сектора в североизточния район се определя като неизползван. В момента не 
съществува достатъчна връзка между наличните туристически обекти и 
забележителности за развитие на културно-историческия, природният 
(познавателен), воден, селския и др. видове туризъм с нуждите на туристите. 
Сред основните причини за това са липсата на капацитет за настаняване и 
липсата на туристическо предлагане (туристически продукти и оферти).  

Сред шестте общини в обхвата на Североизточния регион с най-голям 
потенциал за развитие на туризма се открояват общините Старо Нагоричане, 
Крива Паланка и Кратово. 

В община Старо Нагоричане се намират множество обекти, които 
насърчават развитието на културно-историческия туризъм: църкви, манастири 
и други обекти, сред които най-популярен е мегалитната обсерватория 
"Кокино" на връх Татичев камък, наречена според най-близо намиращото се 
село Кокино. През 2005 г. НАСА включва астрономическа обсерватория 
"Кокино" на четвърто място в списъка от 15 обсерватории от такъв вид. 
Съгласно Европейската конвенция за ландшафта, приета във Флоренция през 
2000 г. област Кокино е една от трите бъдещи културни области в Македония. 
През 2010 г. обект "Кокино" е обявен за защитен обект от най-високата 
категория културно наследство от особено значение с подкатегория - 
изключително значение. 

Община Крива Паланка има потенциал за развитие на културно-
исторически туризъм и природен (познавателен) туризъм. На около 3 км от гр. 
Крива Паланка, в с. Варовище се намира манастирския комплекс "Св. Йоаким 
Осоговски" (Осоговски манастир). Към него функционират две църкви, най-
голямата манастирска църква "Св. Йоаким Осоговски" и по-малката 
средновековна църква "Рождество на Пресвета Богородица". В общината се 
провеждат различни събития, които поощряват развитието на културния 
туризъм. Най-популярните сред тях са проведени в гр. Крива Паланка, където 
има голям брой различни фестивали. 

На около 10 км от гр. Крива Паланка се намира планинският курорт 
"Калин камък" с изградени различни туристически обекти (места за отдих, 
спортно игрище, настаняване на малки туристически групи). Има отлични 
условия за практикуване на туризъм в общината. 

В община Кратово се намират множество обекти, които насърчават 
развитието на културно-историческия туризъм. Едноименият общински център 
привлича туристически интерес с интересна архитектура в старата част на 
града. В Кратово има шест кули, които датират от турския период на 
историческо развитие, мостове и други архитектурно-строителни обекти. Сред 
най-популярните туристически обекти "Радин мост" (гр. Кратово), църквите 
"Свети Николай Чудотворец", "Свети Йоан Предтеча", "Свети Георги Кратовски". 
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Сред обектите с потенциал за развитие на природния туризъм в община 
Кратово са природен геоложки феномен "Куклица (каменни кукли)" до 
с.Куклица, вулканични скали "Цоцев камък" (в района на с. Шопско Рударе), 
природен резерват "Плоче Литотелми" (около 2 км от село Страцин). 

В общините Куманово и Ранковце има потенциал за развитие на 
културно-исторически туризъм. Община Липково осигурява възможности за 
развитие на културно-исторически, природен (познавателен) и селски туризъм. 

 

ПРЕГЛЕД НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН 

Община Крива Паланка 
 

Свети Йоаким Осоговски - Осоговски манастир 

Този манастир се намира в прекрасна дъбова гора на Осоговската планина на 
около 3 км североизточно от Крива Паланка. Основан е през XII век и е 
известен с името Сарандапор. Тук е живял и самият св. Йоаким Осоговски, 
Йоан Рилски, св. Прохор Пчински и св. Гавриил Лесновски. 

 
Постница на Свети Йоаким Осоговски в с. Градец 

Според старите легенди на това място е живял нашия светец Йоаким 
Осоговски, преди да се премести в местността Бабин дол, където днес се 
намира неговият манастир. 
 

Свети Димитрий Солунски 

Свети Димитрий Солунски е македонски православен християнски съборен 
църковен храм в Крива Паланка. Църквата е построена с голямо ангажиране на 
градските първенци и самият ктитор Давид Йерей през 1833 г., което посочва и 
самия надпис над западната входна врата. 

 
Църква Свети Никола в с. Тръново 

Църквата Свети Никола в с.Тръново принадлежи на манастирските църкви, 
построени в периода на турското владичество в Македония. Въпреки че не се 
знае точната година на изграждането на тази църква се предполага, че е 
изградена в 1505 година. 

 

Обект Градище с. Градец 

Археологическият обект Градище се намира в кривопаланешкото село Градец. 
От изследванията до сега е установено, че местността произхожда от ранния 
византийски период, дори са намерени и артефакти, които показват 
бронзенодобски живот. 
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Станечки водопади 

Станечките водопади се намират в северната част на Осоговска планина, точно 
при с. Станци, на 8 км южно от Крива Паланка. С височина от 11 метра е най-
големият водопад на Осоговска планина. 

 
Царев Връх 

Царев връх е връх на Осоговска планина, висок 2076 метра. Крива Река извира 
в подножието на Царев Връх от силен източник на надморска височина от 1800 
м. 

 
Калин Камен 

Калин Камен е на надморска височина от 1870 метра и представлява един от 
най-красивите върхове на Осоговска планина. Разполага с прекрасни ски 
писти, увеселителен парк и ловна къщичка и други съоръжения. 

 

Община Куманово 

Бислимска клисура 

Бислимска клисура – малка клисура на река Пчиня, която се простира от 
устието на Кумановска река до Пчиня. Дълга е 6,5 км. Бислимска клисура има 
десетки пещери, две ями, от които едната дълбока 22, а другата 10 метра, 
изобилства със специфична флора и фауна. Дългата пещера е Студена пещера 
(90 м), а най-дълбоката бездна е Маркова Къща, дълбока около 40 м. 

Кумановска баня 

Кумановскa Баня се намира на 3 км от центъра на Куманово, в близост до с. 
Проевце. Разполага с лековита минерална вода, полезна за нервната система и 
храносмилателната система. Около банята има ресторантьоро-туристически 
обекти, които трябва да се модернизират и реставрират, както и спортно- 
възстановителен комплекс. 

Община Ранковце 
 
Църква „Св. Никола“ – с. Псача  
Тази църква от XIV век е основна селска църква в село Псача. Същата 
представлява рядък пример на запазена поствизантийска архитектура с много 
впечатляващи декорации на фасадата. В църквата се намира важен стенопис за 
македонската история на изкуството, на който са преставени ктиторът на 
църквата севастократор Влатко и княз Пасхач, както и цар Урош и крал 
Волкашин и др. 
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Църква "Св. Йоан Кръстител "- с. Отошница 

Тази църква е основна селска църква в село Отошница. В близост до църквата в 
прекрасна природа също се намира и Отошничко езеро, което жителите в 
летния период използват за отдих. 

 
Община Старо Нагоричане 

 
Кокино 

Кокино е мегалитска обсерватория, която се намира на 35 км от Куманово, на 
връх "Татикев камък" на надморска височина от 1030 метра. Характерно да се 
отбележи за тази древна обсерватория е, че там са открити три каменни 
маркери за маркиране на местата на изгрев слънце в дните на зимното 
слънцестоене, равноденствие и лятното слънцестоене. Също така има четири 
каменни маркери за маркиране на местата на изгряване на Луната, както и 
маркери за измерване на дължината на лунния месец. 

Мемориален център на АСНОМ 

Културно-исторически и спортно-възстановителен център в кумановското село 
Пелинце, посветен на Първото заседание на АСНОМ, проведено на 2 август 1944 
г. в манастира Св. Прохор Пчински. Комплексът се намира до река Пчиня. В 
този комплекс се намират детски площадки, ресторант, амфитеатър за театри 
и музей на АСНОМ. 

Църква "Св. Великомъченик Георги" 

Църквата „Св. Великомъченик Георги” е средновековен македонски 
православен християнски храм, който се намира в село Старо Нагоричане. Този 
храм е характерен със своята голяма базикална сграда, каменния иконостас, 
както и килията на македонския светец Прохор Пчински в непосредствена 
близост. 
 

Музей на скалното изкуство на Македония - Етиен Пат 

По повод 100 години от откриването на първия артефакт на скалното изкуство в 
Македония, в община Старо Нагоричане е открит музей, наречен Етиен Пат, на 
името на основателя на скалното изкуство в Македония. 
 

Костоперска скала в Младо Нагоричане 

На девет километра от Куманово над църквата „Св. Петка” се намира скала, 
известна под името Костоперска скала или Желиговски камък. Извисява се на 
хълм от базалтов камък и е доста впечатляващ със своята височина и 
необичаен вид. Тук са съществували около 40 църкви, от които днес са 
останали само няколко. 
 

Манастирска църква „Успение на Пресвета Богородица” - Старо Нагоричане 

Църквата "Света Богородица" в манастира "Забел" е построена 1330 г., но както 
и повечето православни храмове в Македония по време на турското 
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владичество тя е била напълно разрушена. Манастирският комплекс е чудесно 
уединено място край малката река Серава. 
 

Община Кратово 

Цоцев камък 

Цоцев камък е вулканична скала, която в праисторически времена се е 
използвала като мегалитска обсерватория. Скалата се откроява от околните 
хълмове и е много интересна и необичайна сама по себе си. Също така видими 
са останки и от човешка обработка. 
 

Златкова кула 

Златкова кула в Кратово е паметник на културата от 14 век, която днес е 
напълно реставрирана, интериорно уредена и готова за посетители. 
Предполага се, че тази кула е една от най-старите кратовски кули. 

Радин мост 

Най-известният мост в Кратово е Радин мост, въпреки че в него има повече 
кули и мостове. В него има около 17 мостове, въпреки че днес не са в 
експлоатация. 
 

Каменни кукли 

Каменни кукли са скални образования в с. Куклица, Кратовско. Поради 
интересния вид на големи земни стълбове, които приличат на човешки фигури, 
подредени като "вкаменени сватбари", цялото явление местното население 
нарича "Весела сватба". 
 
Царски Мост 

Царски или още наречен Чаршиски мост е пуснат в експлоатация през 

далечната 1804 г., реновиран е 1933 г., а днес е поставен и като символ на 

гърба на Община Кратово. Този мост се намира над Гровчански мост на 

разстояние от 70 метра, при което и двете заедно осигуряват кръговото 

движение на търговската част в Кратово. 
 

Бабакарини водопади 

Бабакарини водопади са много малко известни, но това е място, където може 
да се почувства природата, място, където може да се намери спокойствие и 
мир. 

 
Община Липково 

Манастир „Пресвета Богородица”, с.Матейче 

Манастирът на Пресвета Богородица в с. Матейче е един от най-
представителните средновековни паметници в Македония, построена през 14 
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век. Тази църква се смята за една от най-благородните византийски 
паметници.  
 

Джамия „Халид Ефенди” 

Джамията “Халид Ефенди” е мюсюлмански храм, който се намира в село 
Слупчане, община Липково, Македония. Според архивните данни на 
Кумановското муфтийство джамията е построена през 1415 година. 

 

 

    ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ СПОРЕД ДЕСТИНАЦИЯТА 

 Дестинация става синоним за туристическо пространство, 
местоположение, зона, регион, държава, група страни, дори и континент. От 
седемдесетте години на миналия век датират първите определения за 
туристически дестинации, които основно са ограничени до определена 
пространствена цялост или единица. Тази дестинация трябва да има 
привлекателна сила за привличане на посетители, както и подходящи условия 
за прием и пребиваване на същите. Според него, това пространство, трябва да 
има оферта, която ще задоволи изискванията на посетителите, независимо от 
възрастта, националността, социалния или професионалния статут на 
туристите. 
 
 Туристически места обикновено се считат тези места, които туристите и 
ежедневните посетители посещават в по-голям брой и са оборудвани и 
позволяват приемане и пребиваване на гостите. Туристически продукти 
(дестинации) в сравнение с други видове продукти, стоки и услуги имат 
различни характеристики, форма и вид. Туристическият продукт се състои от 
редица елементи, които влияят на решението на туриста да посети желаната 
дестинация и с това да задоволи собствените си нужди. В този контекст може 
да ги групираме в 3 (три) групи от елементи, които изграждат туристическия 
продукт, а именно: 

o Атрактивност  
o Обекти на дестинациите 

o Лесен достъп до дестинациите 
 

Освен това, трите елемента заедно създават картината на дестинацията, 
независимо дали са добри или лоши. Тук има 6 (шест) елемента на 
туристическия продукт, които изграждат интегрирания пакет за туризъм, 
описан въз основа на нуждите: 

o Цели и атракции; 

o Услуги на туристически агенции и тур-оператори; 

o Транспортни фирми; 

o Услуги за настяване, ресторанти, отдих и развлечения; 

o Услуги за сувенири  
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o Бизнес услуги за подкрепа 

 

 Преди избора на определена туристическа дестинация стои всеки 
потенциален турист. Днес, когато разбирането на значението на почивката се 
нарежда високо в скалата на ценностите, всеки потенциален турист преминава 
през етапа на вземане на решение. Това решение е предмет на 
предопределеност на този, който я носи или цялата физическа и умствена 
структура на неговата личност (желания, интереси, вкусове), всички под 
влиянието на съвременните тенденции, репутация и др. За да отговори на 
очакванията и нуждите на туристите, туристическата дестинация трябва да 
бъде запозната с процеса, който определя поведението на туристите и 
условията за удоволствие на избора на дестинация. Върху избора на 
дестинация влияят три основни психологически фактори: мотивация, 
възприятие и нагласи. 

 

 
Етап на вземане на решение 

 

Съвременните туристи разпознават първични и вторични "фактори за 
успех на дестинация", и при избора на дестинация за почивка същите 
отчитат съществуването на първичните елементи на офертата, а именно: 
 

 Екологично запазена околна среда: красива природа, чистота, 

слънце и здравословен климат, мир, малък трафик, висока 

екологична информираност на населението в дестинацията; 

 Настаняване / туристическа оферта: добра ресторантна оферта, 

удобно и приемливо настаняване; 

 Дейности: разнообразни забавления, възможност за спортни 

дейности, наличие на пешеходни и велосипедни алеи; 

 Атмосфера: приятна атмосфера, типична атмосфера, 

забележителности; 

 

Начините, по които туристите избират определена дестинация се състои 
от няколко етапа: 

 Намерение дестинацията да се посети 

 Удовлетвореност от услугите/офертите по време на посещение на 

дестинацията 

 Мислене за дестинацията след връщане от същата 
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Етапи на 
почивката 

Дейности Влияние 

Контролирана от 
дестинацията или 

туроператора 

Преди пътуване 1. Решение за 
покупка 

Реклама Дестинация, 
Tуроператор 

 Брошура Tуроператор 

 Информация от 
туристически 
агенции Дестинация 

2. Планиране Мнение на 
туристическите 
агенти Не е контролирано 

 Пътеписи Не е контролирано 

3. Очаквания Приятели Нито едно 

Пътуване и 
пристигане 

4. Патуване Екипаж на самолета Не е контролирано 

 Служители на 
летището 

Нито едно 

 

5. Трансфер до 
хотела 

Митници Дестинация 

 Гид Дестинация 

  Tуроператор 

Почивка в 
дестинацията 

6. Настаняване Хотелски персонал Нито едно 

 

 Ресторански 
персонал 

Нито едно 

 

7. Хотелиерство Гид Tуроператор 

 Шофьор на автобуса Нито едно 

 

8. Забавление  Дестинация 

 Книги - 
пътеводители 

Нито едно 

 

9. Допълнителни 
дейности 

Контакти с местно 
население и други 
посетители 

 

Не е контролирано 

След 
завръщането си 
у дома 

10. Спомени Снимки 

Видео 

Сувенири 

Рекламиране 

 
Брошури 

Не е контролирано 
Не е контролирано 
Не е контролирано 

Дестинация, 
Tуроператор  
Tуроператор 
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ФОРМИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ОФЕРТА 

 
От жизненоважно значение е туристическите атракции и дестинации 

редовно да се променят и да допълват своите туристически оферти. 
Независимо дали това ще бъде в случай когато посетителя за първи път ще 
посети мястото или в случай, когато се насърчават посетителите да се върнат, 
развитието на продукта е ключът към успеха в бъдеще. Развитието на нови 
атракции трябва да бъде насочено за постигане на целите на бизнес 
атракцията, по отношение на привличане на повече посетители, намаляване на 
разходите, увеличаване на доходите и увеличаване на удовлетвореността на 
клиентите. 

 
Туристите с течение на времето стават все по-опитни и сложни в 

изискванията, които имат, и в нуждите, които имат по време на престоя си в 
определена дестинация. В резултат на тези нови изисквания и нужди, те винаги 
са в търсене на нещо ново и различно, което искат да изпитат по време на 
пътуването. Следователно, туристическите дестинации все повече се 
фокусират да предложат "Unique Selling Propositions"(USPS), нещо, което 
дестинацията  отличава от конкурентите си, и я прави различна и отделна.1 

 
Създаването на единен туристически продукт от страна на потребителите, 

непосредствено зависи от наличието на всички елементи на туристическата 
оферта. Елементите, които влизат в системата на интегриран туристически 
продукт са: 
 

 Привлекателност и среда на дестинацията - обхваща природни и 
социални условия в дестинацията и съществено влияние върху 
конкретния избор на дестинация 

o Естествена привлекателност (пейзаж, флора, фауна, останали 
географски характеристики и природни ресурси); 

o Построени привлекателности (сгради и туристическа 
инфраструктура, включително и историческа и съвременна 
архитектура, паметници, паркове, пристанища); 

o Културни привлекателности (религия, изкуство, фолклор, театър, 
музика, игри, фестивали); 

o Социални дейности (стил на живот и обичаите на местното 
население, език и възможности за социални контакти). 
 

 Условия за настаняване и обслужване на дестинацията - обхваща обекти 
за настаняване и хранене, както и всички останали удобства за 
туристите, които позволяват пребиваване (местна инфраструктура, 
транспорт, пазаруване, търговия, спортни дейности); 

 Достъпност на дестинацията - означава разстояние на местоназначението 
от емитивните туристически пазари и се изразява чрез разходи на 
скоростта и комфорта до пристигането до определената дестинация 

                                                           
1 www.entrepreneur.com 
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(инфрастуктура, оборудване, оперативни фактори и държавно 
регулиране в областта на трафика). 

 
При определянето на туристически продукт като ефективен подход може 
да се използва и гледната точка на различни маркетингови решения, 
подход, който съдържа четири нива и това са: 

 основен продукт 

 очакван продукт 

 допълнителен продукт  

 разширен продукт 

 
Основен продукт е ползата, която се съдържа в продукта с цел да 

отговаря на определени удоволствия на потребителите (почивка, забавление, 
отдих, запознаване с други хора), т.е. това, което потребителят мисли, че 
купува. Основният продукт е центъра на работата и представлява причина за 
експлоатация. Това е най-простото ниво на възприемане на продукта, който не 
позволява разграничаване по отношение на конкурентите. 

 
Очакваният продукт е полза, която трябва да бъде на разпалажение с 

цел гостът да може да използва основния продукт и по същество е ключов за 
предлагане на основния продукт на целевите пазари. Например съществуване 
на ресторанти, места за отдих, комуникация. 

 
Допълнителен продукт е добавена стойност на основния продукт т.е. 

включва допълнителни предимства и представлява основа за предоставяне на 
конкурентна позиция на пазара. Той служи за разграничаване по отношение на 
конкуренцията и може да помогне в процеса на позициониране на продукта. 
Разликата между очаквания и допълнителния продукт е в конкретни 
материални елементи (напр. дребни малки подаръци) или неополиви елементи 
(качество на услугата). 
 

Разширен продукт обхваща важни елементи, които компанията трябва 
да управлява, когато гостът идва на мястото на създаване на услугата 
(ресторант, хотел, конгресен център и т.н.). Разширеният продукт включва 
достъпност, атмосфера, взаимодействие на клиента с компанията, 
включително взаимодействие на клиентите помежду си. Тяхното значение 
произтича от факта, кои от туристическите и хотелските компании се нуждаят 
от помощ в създаването на тези продукти. 
 
 

ТЕНДЕНЦИИ В ТУРИЗМА 

 

Тенденциите в световния туризъм диктуват развитието на туризма в 
Европа, света и впоследствие в Македония. Въпреки рецесията, туристите все 
още много пътуват и същевременно пътуванията са по-къси и консумацията е 
по-малка в сравнение с периода преди 2010 година. Познаването на 
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туристическите тенденции и колебания в туристическата дейност е от 
съществено значение за неговото планиране на национално, местно и 
оперативно ниво. 

 

Световната туристическа статистика и тенденциите в туристическото 
развитие  
 

Никой не може да предскаже бъдещето със 100% сигурност, но ако 
достатъчно се следят развитието и съвременните тенденции в областта на 
туризма, хотелиерството и ресторантьорството, лесно може да се отбележи, че 
някои тенденции влияят на целия сектор. През последното десетилетие 
туризмът претърпя голяма разлика или сегментираност в световен мащаб. Тази 
сегментация доведе до нов тип туристически пътувания, така че те създадоха 
множество уникални туристически пазари специализирани за определен тип 
пътуване и конкретни клиенти (туристи). В последно време, поради все по-
голямата конкуренция в света в областта на туризма, създаване на нови пазари 
т.нар ниша в пазара, например, само бизнес хора, или само за жени, или 
просто студенти или наблюдатели на птици с което се диференцират нови 
възможности за дестинации, които досега са били неатрактивни. Тъй като 
хората в света пътуват все повече и повече, в туризма непрекъснато се 
появяват нови пазарни ниши, които са определени като тенденции в туризма и 
произтичащи от нарастващото разнообразие на изискванията и нуждите на 
съвременните туристи. В резултат на това вече са определени 10 тенденции в 
туризма, които имат влияние върху туризма като цяло. Това, което особено се 
откроява е, че това не е само тенденция за създаване на нови видове 
туристически продукти, а това ще има голямо влияние върху растежа на нови 
работни места в туристическия сектор. 
 

1.Устойчив туризъм 

Под устойчив туризъм се предполага икономическото и социалното развитие на 
дестинация (на местно ниво), без да окаже отрицателно въздействие, което ще 
бъде направено върху дестинацията, която се развива, с намерението  
условията в тази дестинация най-малко да останат същите или да се направят 
още по-добри. Устойчивия туризъм е насочен към запазване на природата и 
опазването на околната среда, културното наследство и дава възможност за по-
добър живот на местното население. В днешните условия, намерението на 
всяка дестинация е да се стремим към устойчиво развитие. 
 
2. Екотуризъм 

Екотуризмът произтича от принципите на устойчивия туризъм, но той още по-
вече е насочен към запазване на околната среда. Екотуристи са хора, които не 
искат да останат в хотела или съоръжения, при изграждането на които е била 
разрушена една екосистема. Екотуризмът е бързо израстващ туризъм в света и 
всяка година броят на екотуристи в света се увеличава най-малко с 30%.2 

                                                           
2 Според World Travel Monitor 
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3. Туризъм на културното наследство 

Този вид туризъм е насочен към туристите, които искат да изпитат места и 
събития, които представляват автентичен разказ на историята и културата за 
една нация, област, държава и т.н. Тук влизат фестивали, музеи, театри, 
исторически елементи и други подобни. 

 
4. Спа и уелнес туризъм 

Този вид туризъм е насочен към туристите, които търсят и посещават 
дестинации, които могат положително да влияят върху тяхното психическо и 
физическо здраве, умствено и духовно спокойствие, както и да се релаксират и 
пр. Има множество туристически дестинации, които се промотират като 
идеално място за почивка. Все повече туристически обекти инвестират в 
допълнителни съоръжения и предлагат допълнителни ресурси и оферти - 
салони за разкрасяване, фитнес центрове, СПА центрове и медицински 
центрове. 

 
5. Новите технологии в туризма и ресторантьорството 

Интернет и новите  компютърни технологии имат огромно влияние върху 
развитието на туризма и промоцията на същия. Напредъкът на технологиите 
променя всеки аспект на планиране на туристическото пътуване - от 
информация за желаната дестинация, планиране на пътуването, адаптирането 
в зависимост от нуждите на клиента. 

 
6. Студентски и младежки пътувания 

Този сегмент на туризма е един от най-бързо разрастващите форми на туризъм 
в света. Младите хора искат от своето пътуване да има забавления и 
приключения, повече от когато и да било, да се запознават с други култури и 
традиции, но в същото време и да се обучават. 

 
7. Доброволчество 

Този вид пътуване е особено изразено в областите, които са били засегнати от 
природни бедствия. Туристите пътуват на тези места, не само за да се отпуснат 
и да се възползват, но и определена част от почивката да посветят на 
доброволческа дейност в това място. 
  
8.Авантюризъм или адреналин туризъм 

Според Трип едвайзър за 2015 г. топ 10 желани дестинации са дестинации, 
които са екзотични и с богата история. Този вид туризъм е насочен към 
дестинации, които са необичайни, екзотични, далечни места, не толкова 
достъпни обекти и от туристите се изисква високо ниво на участие и физически 
усилия и дейности. Рафтинг, бънджи скокове, скални стръмни планини са 
примери на този вид туризъм. 
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9. Луксозни пътувания 

Концепцията за лукс варира от човек до човек и туристите, които отиват на 
такива пътувания вярват, че времето е пари и съответно за това са готови да 
плащат високи цени за това, което получават. 

 
10.  Гастро пътувания 

Храната става все по-важен елемент от туризма и планирането на пътуването 
на туристите и в тази посока туристическите оператори се насочват към оферта 
за туристите, които са мотивирани само от кухнята на дестинацията или 
някаква гастрономическа проява, т.е. туристи, които търсят преживявания на 
местните ферми, винарни, питейни заведения и др. 

 

 

Туризмът в Североизточния регион 

 

Македония като планинска страна с редица села, с леки климатични 
условия, с богатството на гори, изключителни ландшафтни стойности на 
релефа, богата хидрография, традиционна гастрономическа оферта, има голям 
потенциал за развитие на селския туризъм като част от алтернативния туризъм. 

 

 Природа, малко хора, обмяна на опит, многообразие (свързано с храна), 
от малък мащаб, устойчивост, отдих, традиция, ресурси, простота, 
разбиране на различен начин на живот; 

 Селски район, малък бизнес, малко влияние върху околната среда, 
свързано с природата. Лично и автентично, домакинът е "истински", с 
връщане към източника, откриване на селскостопански дейности, връзка 
между селското и градското, богатство: (местно наследство / 
гастрономия, култура); 

 Обмен на знания / опит; 

 Лична хармония, вътрешна и външна хармония "savoir être" (желание за 
познание); 

 Да се опита природата, местния живот, култура и качество на живот.  
 
 Различни научни и професионални документи, съответните институции в 
концепцията на селския туризъм ги вписват всички туристически дейности и 
услуги, които създават традиционен туристически продукт в селска среда и 
район. 

 
Първични фактори, които влияят при избора на дестинация за селски 

туризъм са: 

 Промоция на дестинацията в интернет, коментари от посетители на 
дестинацията и препоръчани от тях преживявания, автентичността на 
дестинацията; 
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 цена на пакетната услуга (транспорт, настаняване, кетъринг услуги, 
билети и други за проследяване разходи); 

 качество на услугата като обща представа от всички точки на контакт с 
местното население, култура и начин на живот. 

 
Като най-често споменавани двигатели на селския туризъм са: 

технологични тенденции (резервации чрез интернет); демографските и 
социалните (по-голям брой туристи на възраст 65+) и икономически (иновации 
в алтернативни форми на туризъм).3 

 

Участието на североизточния регион в общия брой на туристи и нощувки 
в Македония е изключително малък. В таблица №8 са показани броят на 
туристите и нощувки в периода 2012-2015, а в таблица №9 се вижда участието 
на североизточния регион.  
 

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ – ОБЩИ СТОЙНОСТИ4 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Туристи  701 794 735 650 816 067 

o Домашни  302 114 310 336 330 537 

o Чуждестранни 399 680 425 314 485 530 

Нощувки 2 157 175 2 195 883 2 394 205 

o Домашни 1 275 800 1 273 370 1 357 822 

o Чуждестранни 881 375 922 513 1 036 383 

 

В периода от 2013-2015 г., броят на туристите в Североизточния регион 
нараства с 45,5% (2 541 повече туристи) - от 5 584 туристи през 2013 г. на 8 125 
туристи през 2015 година. Докладваните стойности в последната изследвана 
година са най-благоприятни в този период. 

 По-голям дял в структурата на туристите в трите разглеждани години 
заемат чуждестранните туристи. Техният брой нараства от 3 728 през 2013 г. на 
6 066 през 2015 г. с ръст от 62,7% (2 338 туристи повече). През 2015 г. 
чуждестранните туристи формират 74,7% от общия брой туристи в 
Североизточния регион. 

 В разглеждания период реализираните нощувки в региона също бележат 
значителен ръст от 8 244 броя през 2013 г. на 15 229 броя през 2015 г. 
увеличаване на 84,7% (6 985 нощувки). Нощувките на чуждестранни туристи 
бележат над стопроцентов ръст от 5 691 нощувки през 2013 г. на 12 366 броя 
през 2015 г. увеличаване на 117,3% (6 675 нощувки). Отчетените брой нощувки 
от чуждестранни туристи през 2015 г. формират 81,2% от всички нощувки в 
североизточния район на посочената година. 

 Относителният дял в региона, който е създаден в структурата на 
туристите на национално ниво в периода 2013-2015 г. се увеличава 

                                                           
3 Министерство на икономиката (2011) Национална стратегия за селски туризъм 2012-2017 
стр.7-14 
4 Статистическата служба 
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незначително с 0,2% от 0,8% през 2013 г. на 1,0%,  през 2015 година. Делът на 
реализираните нощувки в периода също се увеличава с 0,2% от 0,4% на 0,6%, 
съответно в първата и последната проучвана година. 

 Стойностите на показателите "стаи" и "легла" бележат незначителен ръст 
съответно с 5.0% (15 бр.) и 4,0% (26 броя). Броят на стаите в обектите за 
настаняване през 2015 г. е 315, при стойност от 300 през 2013 година. През 
първата година на периода леглата са 647 при 673 през последната 
наблюдавана година. Докладваните стойности през 2015 г. формират 1,1% от 
стаите и 0,9% от леглата на национално ниво. Последно място на 
Североизточния район между останалите два региона в целевата територия. 

 

 

Таблица: Брой туристи и нощувки в македонската част от трансграничния 
регион България-Македония в периода 2013-2015 г. 

 Североизточен регион Източен регион  Югоизточен регион 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Туристи  
o Домашни  

5 584 6 937 8 125 20 747 23 035 25 907 
109 
982 

124 707  
133 
328 

1 856 2 703 2 059 13 582 14 306 16 751 59 977 74 071 82 143 

o Чуждестранни 3 728 4 234 6 066 7 165 8 729 9 156 50 005 50 636 51 185 

Нощувки 
8 244 10 671 15 229 42 222 49 221 53 357 

327 
279 

401 065 
412 
804 

o Домашни  2 553 4 465 2 863 24 987 27 277 31 612 231 870 304 148 326 515 

o Чуждестранни 5 691 6 206 12 366 17 235 21 944 21 745 95 409 96 917 86 289 
 
Според данните на: Държавна статистическа служба (Македония),  
 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 
 

Чрез изпълнението на правителствените стратегии за развитие на 
туризма, както и стратегиите на органите на местното самоуправление за 
представяне на голямото съкровище на национални, културни, духовни и 
природни богатства, се осъществяват перспективите за развитие на Република 
Македония и Република България, които са склонни да причислят региона 
между най-привлекателните туристически дестинации в тази част на Европа. 

Стратегическия подход предефинира туризма като клон, който работи 
през цялата година, а не само в по-кратък период от няколко месеца. Така 
поставената стратегия изисква и разширено поставяне на рамките, в които ще 
се провеждат туристическите дейности. Приоритет е представянето на богатото 
културно наследство, а алтернативно се работи по попълване на 
туристическата програма с развитието на повече видове туризъм. 

Основната визия на Североизточния планов регион е да се превърне в 
един от най-известните европейски туристически региони и да бъде един от 
желаните туристически дестинации в света. За да се изпълни тази визия трябва 



 
 

 

 

32 
 

да се определят стратегически цели, които ще допринесат да се реализира 
тази визия: 

1. Разработване на марката Североизточен планов регион като желана 
туристическа дестинация чрез разработване, производство и внедряване 
на маркетингова стратегия за по-голяма видимост и препознаваемост на 
дестинацията 

2. Засилване на сътрудничеството с водещите световни и европейски 
туроператори чрез въвеждане на Североизточния планов регион като 
предложение в техните програми 

3. Попълване на текущата оферта и въвеждане на нови програми, 
предложени чрез разработване на различни видове туризъм, като 
спортен туризъм, медицински туризъм, селски туризъм, шопинг туризъм 

4. Стимулиране на човешките ресурси и капацитети 
 

ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В СИР 

Устойчивото икономическо развитие в СИР5 ще се постигне чрез развитие 
на туризма и селското стопанство. Районът изобилства с природни условия за 
развитие на селското стопанство, където земеделието, животновъдството и 
градинарството са в предимство. Класация на селскостопанските продукти и 
заготовки от този регион рядко е проблем, така предизвикателство 
представлява как той да се разшири и непрекъснато да се снабдяват пазарите 
със стандартизирани продукти. Това предимство се отнася не само за 
земеделските продукти, но и различни туристически услуги, свързани с 
развитието на селските райони като цяло. Туризмът като индустрия създава 
голям брой работни места. Възможностите за развитие на туризма в 
Североизточния регион предимно позволяват развитие на планински, селски и 
спа туризъм. Тези видове туризъм в голяма степен са разположени в селските 
райони на региона. С развитието на туризма ще се постигне и устойчиво 
развитие на селските райони. 

 

Приоритетни мерки: 

 Развитие на алтернативни видове туризъм чрез валоризация и картиране 
на природното и културното наследство, формиране и насърчаване на 
регионални туристически продукти. 

 Подобряване на туристическата инфраструктура чрез изготвяне на 
урбанистично-планова документация, осигуряване на инфраструктурата 
до туристическите обекти, осигуряване на благоприятни условия за 
изграждане на места за настаняване и тяхната категоризация, 
подобряване на сигнализацията и визуализацията на туристическите 
атракции, използване на системи за електронна резервация, поддръжка 
за използване на местни и чуждестранни фондове за финансиране, 
създаване на климат за публично-частно партньорство. 

                                                           
5 Програма за икономическо развитие на Североисточен плански регион 2015 - 2019 
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 Укрепване на капацитета за развитие на туризма чрез укрепване на 
човешките ресурси в туризма, повишаване на обществената 
осведоменост, изграждане и укрепване на капацитета на местно ниво, 
създаване на клъстър за туризъм в Североизточния планов регион, 
въвеждане на комплексна система за запис на туристи. 

 Развитие на конкурентно земеделие 

 

 

SWOT АНАЛИЗ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН 
 

Предимства като туристическа дестинация на Североизточния регион 
 
 

Всяка туристическа дестинация или регион имат свои особености и 
характеристики, по които се различават от останалите конкуренти, и които ги 
правят уникални и различни. Когато се прави анализ на Североизточния регион 
трябва честно да се погледне и да се видят всички предимства, които има 
региона и те да се използват и да се комуникират при промоцията като 
туристическа дестинация. Наясно сме, че всеки град, регион, държава има 
своя култура, традиции, забележителности, храна и т.н., и които го изтъкват, 
но в този преглед по-долу, който е направен, са изтъкнати реалните 
предимства, които отразяват региона и които правят предимството по 
отношение на конкуренцията. 

 

 Обсерватория Кокино, световно призната 

 Цоцев камък, най-стария театър на света 

 Непрекъснато се развива и инвестира в него 

 Чист въздух, тишина и спокойствие 

 Уникална природа 

 Голям брой на паметници 

 Земя, известна като земя на Александър Македонски  
 Наличие на значителни исторически места (значими от 

праисторията до днес) 

 Междинна спирка / маршрут на пътуване към България 

 Разпознаваема и вкусна храна 
 

Слабости като туристическа дестинация на Североизточния регион 
 

Както всяка дестинация и Североизточния регион има своите слабости, 
които трябва да бъдат преодолени, за същия да се развива в желаната 
туристическа дестинация, на туристите, които са желани. Североизточния 
район има редица недостатъци, които пряко влияят върху развитието на 
туризма и влияят върху броя на туристите, които идват и го посещават. 
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 Липса на маркетингова стратегия за популяризиране на туризма 

 Липса на редица хотели 

 Малък брой места за настаняване 

 Изселване на младите хора 

 Общините нямат план и стратегия сами да рекламират, всичко е 
централизирано 

 Липса на лозунг и визуална идентичност в промоция 

 Липса на интернет портал за региона 

 Липса на туристическа организация за насърчаване на региона 

 Слаби инфраструктурни връзки между отделните туристически обекти 
(природни, културни, исторически, археологически) 

 Стари и някъде повредени табели на археологическите находища, 
историческите, културните и природни паметници,  

 Липса на санитарни обекти и слабо поддържане на съществуващите 

 В района няма туристически лагер 

 Наемане на лица без формално образование в областта на туризма, 
хотелиерството и ресторантьорството 

 
 

Възможности за развитие на Североизточния регион като 
туристическа дестинация  

 

Има огромни възможности за развитие на Североизточния регион като 
туристическа дестинация, като се започне от промяна на навиците и 
въвеждането на нови тенденции в туризма, като градски дестинации. След 
това, усвояването на фондовете и програмите, които могат да се използват за 
подобряване на населените места и насърчаване на тези части и на последно 
място стимулите и икономическия напредък, който има Македония като 
държава. Все повече и повече хора се обръщат към малките и неизползвани 
туристически дестинации, като нещо ново, непознато, но красиво. 
Промотирането на Македония като икономическа дестинация допълнително 
промотира тази страна като интересна туристическа дестинация. 

 

 Допълнителни субсидии от правителството за чуждестранните 
туроператори 

 Овладяване на трансграничните ИПП програми и фондове за развитие на 
туризма 

 
 Нататъшното развитие на възможностите за траен туризъм (еко, 

манастири, села, планини, алпинизъм, спортно катерене и други форми 

на спортни туризъм, уелнес туризъм, конгресен туризъм) 

 Инвестиции в инфраструктурата 
 

 Насърчаване и популяризиране на културното наследство (манастири, 
археологически находки, паметници)  

 Подобряване на инфраструктурните връзки между курортите (природни, 
културни, исторически, археологически) 

 Изработка на рекламни материали с логото и знак на града  
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 Изграждане на велосипедистки, пешеходни и други развлекателни 
пътеки   

 Повишено използване на предприсъединителни ЕС средства,   
 Подобряване на правните рамки за развитие на туризма 

 
 

 
 

Заплахи за развитие на Североизточния регион като туристическа 
дестинация 

 

Заплахите, които най-много могат да повлияят на развитието на 

Североизточния регион като туристическа дестинация най-много идват от 

политическата нестабилност и напрежение, което съществува в Македония и 

региона през последните няколко години и допълнително бежанската-

имигрантска криза, която съществува и се развива в последната година, засяга 

негативно развитието на туризма. Допълнителна заплаха е и влошаването на 

икономическото положение и икономическата криза, която цари в света, така 

че може негативно да се отрази на туризма. И крайно, продължаването на 

унищожаване на националните блага и исторически забележителности с нашата 

небрежност и игнориращо отношение. 

 

 Политическа и икономическа нестабилност в страната и региона 

 Разпознаваем имидж като страна със спор за името със съседна страна 

 Разпознаваем имидж като нестабилна страна с напрежение между два 
дигнитета в него 

 Транзитна страна от изток на запад (бежанци и имигранти от Азия и 
Африка)  

 Недостатъчно използване на туристическите и човешките потенциали 
 

 Липсата на средства за опазване на исторически и културни наследства 

 Намаляване или прекратяване на субсидиите за туризма  
 Активно насърчаване и развитие на туристическите дестинации в другите 

страни от региона - конкуренция 
              

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ТУРИСТИ В СИР 
 

Съгласно Стратегията за развитие на туризма в Македония 2013 - 2016 г., 
която е приело Министерството на икономиката, както и изследванията и 
анализите, които са направени, Североизточния планов регион по своята 
географска и демографска структура предлага разнообразни възможности за 
развитие на туризъм, както и покритие на различни категории туристи, които 
могат да посетят Североизточния регион. При определянето на продуктите за 
специфичните целеви групи, важно е те да се развиват според зададената 
концепция на дестинации, за да се осигури балансирано развитие на селския 
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туризъм на РМ и привлекателността на дестинацията за туристическите агенции 
и туроператорите. 

Съгласно Стратегията за развитие на туризма в Македония 2013 - 2016 
могат да се идентифицират потенциални целеви групи туристи след 
географската сегментация и това са: 

 

 Домашни туристи  

 Регионални туристи  

 Туристи от ЕС и други - които могат да се разделят на приоритетни, 
вторични и потенциални пазари, а именно: 

 
o Приоритетни пазари - Австрия, Франция, Германия, Гърция, 

Италия, Холандия, Швейцария, Великобритания, САЩ 

o Вторични пазари - Албания, България, Хърватия, Сърбия, Черна 
гора, Косово, Словения, Турция, Унгария 

o Потенциални пазари - Австралия и Нова Зеландия, Босна и 
Херцеговина, Израел, Русия и Скандинавия 

 
Освен това географско разделение на туристите, които са целеви, 

можем да направим и разделяне на потенциални целеви туристи и по възраст и 
очаквания от туристическата оферта. Това разделение е много важно, защото, 
когато се изработват рекламни материали и промоционални кампании за 
привличане на туристи, важно е да се целят точно тези туристи и в рекламните 
материали да стоят забележителностите и атракциите, които ще привлекат 
вниманието на туриста и ще го накарат да дойде и да посети точно това място 
или регион. Разделянето може да направим по сегменти и това са: 

 

 Млади 

Този сегмент на населението е особено интересен и е в непрекъснат 
възход, защото младите хора са в постоянно търсене на дестинации, които ще 
им позволят да посетят места, които ще им вдигнат адреналина, ще могат 
добре да пазаруват, или ще дегустират различна храна, ще изпитат нещо ново 
и специфично за този регион. В тази посока Североизточния регион предлага 
редица атракции и възможности за развитие и привличане на тази популация. 
Разделянето може да се направи и вътре в самия сегмент. 

 
o Адреналин туристи:  

 Колоездене 

 Скално катерене 

 Пешеходен туризъм 

 
o Шопинг туристи: 

 Редица конфекции 

 Храна и напитки 
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o Уикенд туристи - младежи, които обикновено искат за уикенда да 
посетят някой голям град и същевременно да се забавляват, 
шопингуват и дегустират храни .. 
 

 Семейства 

Североизточният регион като дестинация за семейства е особено 
интересен и представлява дестинация, която може най-много да привлече 
туристи, защото е място, което предлага интегрирана оферта и забавление за 
цялото семейство, където всеки може да си намери мястото за наслада. 
Обекти, които могат да посетят тези туристи са: 

 Кокино 
 Станечки водопади 
 Цоцев камен 
 Манастир Св. Йоаким Осоговски 

 Калин камък 
 Мемориален дом АСНОМ 

 

 Възрастни лица 

Североизточният региот като дестинация за възрастни туристи, може би 
е най-интересното място, защото съдържа всички тези привлекателности, 
които това население цени и обича, и заради които се решава да посети някоя 
дестинация. Тъй като СИР изобилства с културно-историческо наследство, а 
освен това се отнася за спокоен и сигурен регион, със сравнително добра 
инфраструктура, представя специално място за посещение и избор на тази 
популация. Това, което те биха могли да видят и изпитат тук са: 

 
o Винен туризъм 

През последните години се развиват нови концепции на туризма и 
се обогатява туристическата оферта. В Североизточния регион има повече 
винарни и няколко малки фамилни изби, където тези туристи могат да дойдат и 
да дегустират вина и храни от този климат. 

 
o Ловен туризъм 
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V.  СИНТЕЗ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 

1. Основни предизвикателства и идентифицирани решения 

През последните години страните преживяват последствията от най-

тежката икономическа криза през последните 50 години - броят на 

неработещите достига рекордно ниво, а малките и средните предприятия (МСП) 

в повечето страни не успяват да си върнат позициите, които са имали преди 

кризата. В тази връзка туризма се идентифицира като един от главните 

двигатели на обновяването на икономиката и осигуряване на по-високи нива на 

заетост. В допълнение предприемачеството е мощен подтик за икономически 

растеж и създаване на работни места - благодарение на него се създават нови 

бизнеси и работни места, развиват се нови пазари и се нови умения и 

способности. 

В този План за действие се дефинират темите за решителни активни 

дейности за използване на предприемаческия потенциал на Трансграничния 

регион, отстраняване на препятствията и окуражаване на радикални промени в 

преприприемническата култура. Целта е да се улесни създаването на нови 

бизнеси и да се избегне много по-бързото увеличаване на растежа и 

разрастването на вече създадените предприятия. 

Основните предизвикателства, които са свързани със туризма в 

трансграничния регион, могат да се обощят в следните групи: 

- подобряването на инфраструктурата 
- създаване на условия за целогодишен туризъм 
- подобрение на качеството на услугата 
- определяне на уникалността 
- опис на туристичките продукти 

Целта е постигането на цялостна функционална и просторна интеграция 

на местната туристическа политика на икономическата, културната, 

инфраструктурната, екологичната, урбанистичната и аграрната политика, която 

само може да доведе до създаване на ориентирани и професионални 

туристически продукти, които да експонират и валоризират достъпните 

природни и културни ценности. 

Предлагат се детайлни дефиниции на идентифицираните 4 области: 
- образование и обучение по предприемачество за подпомагане на 

растежа и откриването на нови предприятия. 
- активиране на предприемаческата култура за израстването на ново 

поколение предприемачи. 
- подобряване на административната и правна среда за дейностите на 

предприемачите чрез премахване на съществуващите структурни препятствия и 
осигуряване на подкрепа в ключови етапи от жизнения цикъл на 
предприятията. 
          - популяризиране на местните туристически продукти 
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ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

За да се изпълнят стратегическите цели, които са в основата на 
визията на целевия трансграничен регион - област Кюстендил, Р. България и 
Североизточния регион, Македония да станат желана туристическа 
дестинация и да се нареждат сред градовете и регионите като бранд, е 
необходимо да се реализират повече проекти в тази насока. Като проекти, 
които трябва да допринесат за развитието на марката на целевия 
трансграничен регион - област Кюстендил, Р. България и Североизточния 
регион, са: 

 Брандиране на целевия трансграничен регион - област Кюстендил, Р. 
България и Североизточния регион, Македония 

o Изработка на девиз и лого на Североизточния регион 

o Изготвяне и разпространение на рекламни материали на няколко 
чужди езика 

o Изработка на сувенири 

o Реклама в чуждестранни медии 

o Определяне на промоутър, който се разпознава от целевия 
трансграничен регион - област Кюстендил, Р. България и 
Североизточния регион, Македония (разпознаваем публичен 
характер) 

o Изработка на туристически уеб портал за региона на повече 
езици (македонски, български, английски, немски) 

 

 Сътрудничество с туроператори 

o Участие на туристически изложения в България и Македония 
като самостоятелен субект 

o Участие в международни конференции по туризъм 

o Организиране на семинари в Област Кюстендил, Р. България и 
Североизточния регион, Македония на тема туризъм 

o Организиране на безплатни пътувания из Североизточния 
регион, Македония и област Кюстендил, Р. България  

o Стимули за туроператорите, които работят в този регион 

o Създаване на туристическо бюро, което би работило директно с 
туроператорите 

 

 Туристическа оферта 

o Кокино 
o Спа центрове в Кюстендил 

o Римски бани 

o Исторически музей 

o Художествена галерия "Владимир Димитров - Майстора" 
o Мото писта (най-добрата в региона) 

o ЦоЦев Камък 

o Манастир “Св. Йоаким Осоговски” 

o Пещерата на “Св. Иван Рилски” 

o Радин Мост 
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o Мемориален дом АСНОМ 

o Калин камък 
o Станечки водопади 
 

 Човешки ресурси и капацитет 

o Участие в семинари и обучения за повишаване на капацитета на 
преките участници в туризма 

o Сътрудничество с факултети и университети от чужбина в 
областта на туризма 

o Организиране на традиционна школа по туризъм в 
Североизточния регион 

 

БРАНДИРАНЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН, МАКЕДОНИЯ И ОБЛАСТ 
КЮСТЕНДИЛ, Р. БЪЛГАРИЯ 

 
 В частта на туристическите дестинации е голямо предизвикателство да 
се каже: "Имиджът на нашата марка не е добър, трябва ни нов подход" Нека 
да създадем ново лого и ново мото". Такъв подход не разпознава, че марката 
често е наследен имидж на дестинацията или продукта, който е изграден и 
станал в съзнанието на потребителя в продължение на дълъг период от 
време. Няма смисъл да се опитваме да отхвърлим съществуващия имидж и 
да започнем с нещо съвсем различно. Може да се отбележи в литературата, 
че големите световни потребителски продукти, като Кока Кола, Мерцедес 
или Nike, са развили своите марки постепенно, а не чрез радикални промени. 
 

Основният процес в развитието на марката на една дестинация е 
повишаване на осведомеността за положителните и желаните елементи на 
местоположението, по начин, по който могат да бъдат забелязани от 
целевата група посетители и минимизиране на негативните аспекти. Това е 
един еволюционен процес, който трябва да се планира и постоянно да се 
представя в един по-дълъг период от време. 
 

 Има нужда да се започне с процес, който ще идентифицира основните 
предимства на Североизточния планов регион, които са най-добрите и най-
разпознаваеми за определени целеви пазари, да се определят ключовите 
послания, които трябва да се пренесат и да се намери най-добрия път, така 
че тези съобщения да бъдат предадени. 
 

С инвестициите в инфраструктурата и модернизацията, имиджа на 
Област Кюстендил, Р. България и Североизточния планов регион напълно се 
промени в положителен смисъл и той е различен за тези туристи, които 
някога са посетили този регион. За да се създаде бранд за Област 
Кюстендил, Р. България и Североизточния планов регион е необходимо да се 
направят анализи и изследвания за това как искаме да се гледа на Област 
Кюстендил, Р. България и Североизточния планов регион като туристическа 
дестинация, и същевременно да се определи кой вид туристи искаме да 
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привлечем като гости. При изработката на рекламните материали трябва да 
се определи и към кои целеви групи и пазари ще са насочени, защото едно 
съобщение не може да бъде добро за всички пазари и всички целеви групи. 
Същевременно за привличане на чуждестранните туристи е необходимо да се 
изработи лого и слоган, които ще бъдат достатъчно атрактивни, двигателни, 
да призовават за действие, като същевременно ще бъдат в положителен 
контекст. За тази цел е необходимо да се включат и тези елементи или 
характеристики, по които Североизточният планов регион е най-известен. 
 

ПРИОРИТЕТНА МЯРКА 1: ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ ПЛАНОВ РЕГИОН, МАКЕДОНИЯ  

И ОБЛАСТТА КЮСТЕНДИЛ, БЪЛГАРИЯ 

Дейност / действие 
Носител / 
партньор 

Времева 
рамка 

Цел 
Източници на 
финансиране 

Градско озеленяване и 
озеленяване на 
пикник места и 
паркове 

Местно 
самоуправление, 
НПО сектор и 
регионални 
агенции 

2017 - 2018 

Подобряване на 
пространството с 
цел привличане 
на повече туристи 

ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество 
- донорски 
организации - 
инструмента IPARD 
програма 

Адапттиране на стари 
обекти, сгради и 
училища с цел 
развитието на туризма 

Местно 
самоуправление, 
НПО сектор и 
регионални 
агенции 

2017 - 2020 

Увеличаване на 
капацитета за 
настаняване на 
по-голям брой 
туристи 

ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество, 
Програма за 
регионално развитие 
на селските райони, 
местни власти, 
донорски организации 

Организиране на 
входа на Бислимска 
Клисура и маркировка 
на пътеките 

Местно 
самоуправление, 
НПО сектор и 
регионални 
агенции 

2017 - 2020 

Повишена 
промоция на 
местността и 
визуализация 

ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество, 
Програма за 
регионално развитие 
на селските райони, 
местни власти, 
донорски организации 

Поставяне на 
унифицирани 
билбордове за 
маркиране на 
забележителностите в 
региона 

Местно 
самоуправление, 
НПО сектор и 
регионални 
агенции 

2017 - 2018 

Насърчаване на 
туристическите 
обекти и тяхната 
повишена 
видимост 

ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество, 
Програма за 
регионално развитие 
на селските райони, 
местни власти, 
донорски организации 

Поставяне на сергии 
на пунктовете за 
продажба по 
регионалните пътища 
в региона 

Местно 
самоуправление, 
НПО сектор и 
регионални 
агенции 

2017 - 2020 
Развитие на 
малкия бизнес и 
повишена заетост 

ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество, 
Програма за 
регионално развитие 
на селските райони, 
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местни власти, 
донорски организации 

Обновяване на 

площади и фонтани 

Местно 
самоуправление, 
НПО сектор и 
регионални 
агенции 

2017 - 2020 

Подобряване на 

пространството с 

цел привличане 

на повече туристи 

Местни 

самоуправления 

Създаване на нови 
автобусни спирки, 
както и подходящи 
туристически табели в 
региона 

Местно 
самоуправление, 
НПО сектор и 
регионални 
агенции 

2017 - 2018 

Увеличаването на 
предлагането за 
туристи и 
промоция на 
местности 

Световната банка, 
Местни 
самоуправления, 
фондовете на ЕС   

Създаване на бази за 
почивка за пешеходни 
туристи, колоездачи и 
туристи по 
регионалните пътища 
в региона 

Местно 
самоуправление, 
НПО сектор и 
регионални 
агенциии 

2017 - 2020 

Увеличаване на 
капацитета и 
предлагането на 
дейности за 
увеличен брой 
туристи 

Световната банка, 
Местни 
самоуправления, 
фондовете на ЕС    

 

ПРИОРИТЕТНА МЯРКА 2: НАСЪРЧЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОНИТЕ ЦЕННОСТИ И ЕКОЛОГИЯТА НА 
СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ ПЛАНОВ РЕГИОН И ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ, БЪЛГАРИЯ 

Дейност / 
действие 

Носител / 
партньор 

Времева 
рамка 

Цел 
Източници на 
финансиране 

Защита и 
популяризиране 
на местността 
Куклица 

Център за 
развитие на 
Североизточен 
планов регион  / 
НПО сектор 

2017 - 2020 

Промоция на 
местността и 
увеличаване на 
броя на 
туристите, които 
ще я посетят  

ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество 
- донорски организации 
- инструмента IPARD 
програма - Национални 
програми 
- Програма за 
регионално развитие на 
селските райони на 
правителство на Р. 
Македония 

Обучение по 
местни 
традиционни 
занаяти в 
селските райони 

НПО сектор 2017 - 2020 

Увеличаване на 
икономическото 
развитие на тези 
райони чрез 
развитие на 
традиционни 
дейности, които 
са интересни за 
туристите 

Програма за развитие 
на Организацията на 
обединените нации - 
ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество,  
Министерство на 
икономиката, ЕС 
Фондове, Министерство 
на туризма 

Издаване на 
Готварска книга 
със специалитети/ 
здравословна 
храна 

Център за 
развитие на 
Североизточен 
планов регион/ 
НПО сектор 

 

2017 - 2020 

Насърчаване на 
храните, 
специфични за 
тези региони 

Фондовете на ЕС 
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Подкрепа за 
Европейски 
фестивал на 
тамбурашки 
оркестри 

Център за 
развитие на 
Североизточен 
планов регион/ 
НПО сектор 

2017 - 2020 

Увеличаване на 
броя на 
посетителите на 
фестивала и 
промоция на 
фестивала 

Програма за развитие 
на ООН, Световната 
банка, ЕС Фондове 

Брандиране на 
традиционни 
продукти 

Местни 
самоуправления 

2017 - 2020 

Повишена 
консумация на 
продукти, които 
са разпознаваеми 
за този регион и 
тяхното 
сертифициране за 
произход 

Програма за развитие 
на ООН, Световната 
банка, ЕС Фондове 

Организиране на 
Регионален 
фестивал на 
пачата 

Местни 
самоуправления, 
НПО сектор 

2017 - 2020 

Увеличаване на 
броя на 
посетителите на 
фестивала и по-
голяма промоция 
на фестивала 

Програма за развитие 
на ООН, Локални 
самоуправления 

 

ПРИОРИТЕТНА МЯРКА 3: НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В 
СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ ПЛАНОВ РЕГИОН И ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ, БЪЛГАРИЯ 

Дейност / действие 
Носител / 
партньор 

Времева 
рамка 

Цел 
Източници на 
финансиране 

Оборудване на 
туристическо бюро и 
осигуряване на мини 
бус за нуждите на 
туристическото бюро 

Център за 
развитие на 
Североизточен 
планов регион  /   
Местно 
самоуправление 

2017 - 2020 

Популяризиране на 
конкурентните 
туристически ресури 
и възможностите за 
туризъм на региона 

Програма за 
регионално 
развитие на 
селските райони на 
правителство на Р. 
Македония 
ЕС фондове, 
донорски 
организации 

Картографиране на 
форми на селски 
туризъм и създаване 
на туристически 
регистър 

НПО сектор/   
Местно 
Самоуправление 

2017 - 2020 

Създаване на 
подробна база на 
данни на всички 
туристически 
местности, 
включително и 
паметници, 
манастири, църкви и 
т.н. 

Програма за 
развитие на ООН, 
ЕС фондове, 
Световната банка, 
Министерството на 
туризма 

Изготвяне на 
техническа 
документация за 
адаптация на сгради за 
нуждите на туризма в 
региона 

Местно 
Самоуправление 

2017 - 2020 

Подобряване на 
условията за 
развитие на селския 
туризъм 

Програма за 
развитие на ООН, ЕС 
фондове, 
Световната банка, 
ИПП фондове, 
Министерството на 
туризма 
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Изработка на 
пътеводител и 
рекламни материали 
за региона 

Местно 
Самоуправление 
/ НПО сектор 

2017 - 2020 

Популяризиране на 
възможностите за 
практикуване на 
различни видове 
туризъм, 
предлаганите 
услуги, атракции и 
анимации за 
туристите в региона 

Програма за 
развитие на ООН, ЕС 
фондове, 
Световната банка, 
ИПП фондове, 
Агенция за подкрепа 
на 
предприемачеството 
в Македония 

Обучение за 
предприемачи - "Чрез 
иновации към 
конкурентоспособност" 

Център за 
развитие на 
североизточен 
планов регион/   
Местно 
Самоуправление/ 
НПО сектор 

2017 - 2020 

Повишаване на 
квалификацията и 
подобряване на 
компетенциите 

Програма за 
развитие на ООН, - 
ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество, 
фондовете на ЕС 

Обучения за жени 
предприемачи в 
областта на туризма 

Местно 
Самоуправление/ 
НВО сектор 

2017 - 2020 

Повишаване на 
квалификацията и 
подобряване на 
компетенциите 

Програма за 
развитие на  ООН, 
ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество, 
ЕС фондове, местни 
самоуправления 

Стимулиране на 
местните структури на 
гражданското 
общество и 
представителите на 
туристическия бизнес 
при разработването на 
проекти, насочени към 
повишаване 
капацитета на 
местните кадри в 
областта на туризма и 
туристическото 
обслужване 

Местно 
самоуправление/ 
НПО сектор/ 
Туристически 
сектор 

2017 - 2020 

Повишаване на 
капацитета на 
заетите в туризма  
 
 

Програма за 
развитие на ООН, 
ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество, 
ЕС фондове, местни 
самоуправления 

Обучения на 
мениджърския 
персонал, зает в 
сферата на туризма в 
принципите на 
стратегическо 
управление, 
управление на 
човешките ресурси, 
маркетинг и т.н. 

НПО сектор/ 
Туристически 
сектор 

2017 - 2020 

Повишаване 
знанията на 
мениджърския 
състав 
(професионални, 
езикови, търговски) 
и уменията 
(интелектуални, 
ръчни, делови). 

Програма за 
развитие на  ООН, 
ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество, 
ЕС фондове, местни 
самоуправления 

Организиране на 
учебни пътувания за 
заинтересованите от 
развитието на туризма 
в трансграничния 
регион до сходни 

Местно 
самоуправление/ 
НПО сектор/ 
Туристически 
сектор 

2017 - 2020 Обмен на опит 

Програма за 
развитие на  ООН, 
ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество, 
ЕС фондове, местни 
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места с развит 
туризъм 

самоуправления 

Обучения за 
подготовка на водачи, 
аниматори и 
интерпретатори,  
(включително 
владеещи чужди 
езици) и всички други  

Местно 
самоуправление/ 
НПО сектор 

2017 - 2020 

Повишаване на 
квалификацията и 
подобряване 
предлагането на 
туристическите 
услуги 

Програма за 
развитие на  ООН, 
ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество, 
ЕС фондове, местни 
самоуправления 

Провеждане на кръгли 
маси, туристически 
форуми, семинари, 
изложения и др. Местно 

самоуправление/ 
НПО сектор 

2017 - 2020 

Повишаване на 
квалификацията и 
подобряване на 
уменията и 
компетенциите 

 

Програма за 
развитие на 
Организацията на 
обединените нации, 
ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество, 
ЕС фондове, местни 
самоуправления 

Организиране на 
инфо-турове за 
журналисти и 
туроператори 

Местно 
самоуправление/ 
НПО сектор/ 
Туристически 
сектор 

2017 - 2020 

Популяризиране на 
конкурентните 
туристически 
предимства на 
региона 

Програма за 
развитие на 
Организацията на 
обединените нации, 
ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество, 
ЕС фондове, местни 
самоуправления 

Участие в 
туристически 
изложения и борси Местно 

самоуправление/ 
НПО сектор/ 
Туристически 
сектор 

2017 - 2020 

Популяризиране на 
възможностите за 
практикуване на 
различни видове 
туризъм, 
предлаганите 
услуги, атракции и 
анимации за 
туристите в региона 

Програма за 
развитие на  ООН, 
ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество, 
ЕС фондове, местни 
самоуправления 

Търсене на 
възможности за 
участие в съвместни 
партньорски проекти. 
Създаване на контакти 
с чуждестранни НПО в 
сферата на туризма и 
туристическото 
търсене/предлагане  

Местно 
самоуправление/ 
НПО сектор/ 
Туристически 
сектор 

2017 - 2020 

Популяризиране на 
конкурентните 
туристически 
ресурси на региона 

Програма за 
развитие на  ООН, 
ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество, 
ЕС фондове, местни 
самоуправления 

Информационно 
осигуряване на 
туристически обекти – 
изработване на табла, 
указателни и 
информационни 
табели, билбордове 

Местни 
самоуправления/ 
НПО сектор 

 

2017 - 2020 

Популяризиране на 
възможностите за 
практикуване на 
различни видове 
туризъм, 
предлаганите 
услуги, атракции и 
анимации  

Програма за 
развитие на  ООН, 
ИПП Програма за 
трансгранично 
сътрудничество, 
ЕС фондове, местни 
самоуправления 
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ПРИОРИТЕТНА МЯРКА 4: НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ  
В РЕГИОНА ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И КАПАЦИТЕТА НА 

ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ ПЛАНОВ РЕГИОН И  
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ, БЪЛГАРИЯ 

  Дейност  Цел  
Времева 

рамка 
Носител / партньор 

Източници на 
финансиране 

1 

Създаване на 
регионална 
туристическа 
оферта за региона 

Организиране на 
мероприятия в 
мрежа на 
туроператори с 
туристически 
фирми от региона 

2017-2020 

Център за развитие на 
Североизточен планов 
регион - Бизнес център 
на Североизточен 
планов регион - 
Агенция за поддръжка 
на туризма - 
Туристически фирми от 
Североизточен планов 
регион и област 
Кюстендил - Тур 
оператори от целевия 
трансграничен регион 

ИПА Програми за 
Развитие, 
Интернационални 
донорски 
организации, ЕУ 
фондови 

2 

Създаване основа 
за развитие на 
туристическа 
ценностна система 
в региона 

Организиране на 
срещи в мрежа на 
съответните 
заинтересовани 
страни 

2017-2020 

Бизнес център на 
Североизточен планов 
регион и Кюстендил - 
Фирми - Организации в 
подкрепа на бизнеса 

ИПП Програми за 
развитие, 
международни 
донорски 
организации, 
фондовете на ЕС 

3 

Създаване на 
клъстер за 
туризъм в 
Североизточния 
планов регион 

Групиране и 
укрепване на 
туристическата 
оферта 

2017-2020 

Център за развитие на 
Североизточен планов 
регион - Бизнес център 
на Североизточен 
планов регион - 
Агенция за поддръжка 
на туризма - 
Туристически фирми от 
СИПР 

Агенция за 
поддръжка на 
туризма -ИПА 
Програма -
Интернационални 
донорски 
организации 

4 

Мапиране на 
форми на селски 
туризъм и 
създаване на 
туристически 
регистър 

Създаване на 
туристически 
регистър и 
мапирани форми 
на селски туризъм  

2017-2020                       

Център за развитие на 
Североизточен планов 
регион - Бизнес център 
на Североизточен 
планов регион - 
Туристически фирми от 
Североизточен планов 
регион и област 
Кюстендил 

ИПА Програма -
Интернационални 
донорски 
организации 
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5 

 
Изпълнение на 
кампания за 
популяризиране на 
природното и 
културно 
наследство 

Промоционална 
кампания за 
потенциала на 
региона 

2017-2020                      

Местни власти и 
неправителствени 
организации от 
Североизточен планов 
регион и област 
Кюстендил 

Агенция за 
поддръжка на 
туризма -ИПА 
Програма -
Интернационални 
донорски 
организации 

6 

Участие в 
семинари и 
обучения за 
туризъм 

Укрепване на 
капацитета на 
туристическите 
работници 

2017-2020 

Местни самоуправления 
и НПО организации от 
Североизточен планов 
регион и област 
Кюстендил 

ЕС фондове, 
бюджет на 
местните 
самоуправления 

7 

Създаване на 
училище за 
туризъм 

Укрепване на 
капацитета на 
туристическите 
работници 

2017-2020 

Местни самоуправления 
и НПО организации от 
Североизточен планов 
регион и област 
Кюстендил 

ЕС фондове, 
бюджет на 
местните 
самоуправления 

8 

Сътредничество с 
университети и 
институти за 
туризъм 

Укрепване на 
капацитета на 
туристическите 
работници 

2017-2020 

Център за развитие на 
Североизточен планов 
регион, Туристически 
работници   

Хотелиерско-
туристическа 
асоциация на 
Македония, 
Агенция за 
подкрепа и 
насърчаване на 
туризма, 
Бюджети на  
местни  
самоправления 

9 

Изработка на 
рекламни 
материали за 
региона(плакати,л
истовки, брошури, 
т.н.) 

Повишена 
видимост и 
насърчаване на 
регионите 

2017-2020       

Местни самоуправления 
от Североизточен 
планов регион и област 
Кюстендил 

ЕС фондове, 
бюджет на 
местните 
самоуправления 

10 

Организация на 
road-show извън 
региона 

Запознаване на 
туристическите 
оператори от 
Европа с региона 

2017-2020 

Агенция за туризъм, 
местни самоуправления 
от Североизточен 
планов регион и област 
Кюстендил 

ЕС фондове, 
бюджет на 
местните 
самоуправления 

11 

Укрепване на 
човешките ресурси 
в туристическия 
бизнес от региона 

Изграждане и 
укрепване на 
човешкия 
капацитет в 
туристическия 
бизнес чрез 
обучения 

2017-2020 

Бизнес център на 
Североизточен планов 
регион - Агенция за 
Поддръжка на Туризма 
-Туристически фирми 
от Североизточен 
планов регион и област 
Кюстендил Клъстери и 
сдружения 

Хотелиерско-
туристическа 
асоциация на 
Македония, 
Агенция за 
подкрепа и 
насърчаване на 
туризма, 
Бюджети на  
местни  
самоправления 


