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I.  ВОВЕД 

Проектот "STEPS - Поддршка за претприемништвото и промовирање на 
услугите во туризмот" (STEPS - Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion 
of Services) се реализира по Приоритетна Оска 2 - "Туризам", Специфична цел 2.2. 
- "Подобрување на конкурентноста на туристичката понуда во регионот". Проектот 
се спроведува со финансиска поддршка на Програмата Интерег-ИПА за 
прекугранична соработка Бугарија – Македонија финансирана од Европската Унија 
(ЕУ), преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) и кофинансирана од 
Бугарија и Македонија. 

 Територијалниот опсег на Програма Интерег-ИПА за прекугранична 
соработка Бугарија-Македонија покрива две административни области (NUTS 3) од 
Бугарија - Ќустендил и Благоевград и три статистички региони од ниво NUTS 3 од 
Македонија - Североисточен, Источен и Југоисточен. 

Слика 1 Опсег на дозволената територија за помош по програма Интерег - ИПА за 
прекугранична соработка Бугарија - Македонија. 

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

 

 

 

http://www.ipa-cbc-007.eu/bg
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Бугарскиот дел од прекуграничниот регион е 52,5% од дозволената 
територија на Програмата, а Македонскиот дел е 47,5% од целната територија. 

Во опсегот на двете административни области од ниво NUTS 3 од Бугарија 
влегуваат вкупно 23 општини - вклучувајќи 9 во област Ќустендил и 14 во област 
Благоевград. 

Македонскиот дел од прекуграничната територија вклучува 23 општини - 
вклучувајќи 6 во Североисточен регион, 11 во Источен и 10 во Југоисточен регион. 

Кон 31.12.2015 година вкупниот број на населението во прекуграничниот 
регион Бугарија-Македонија е 965 505 лица од кои 45,5% (438 845 лица) во 
Бугарската и 54,5% (526 660 лица) во Македонската територија. 

 Површина 
(km2) 

Општини Население до 
31.12.2015 

(број) 

→ Бугарија 

‐ Област Ќустендил 3 084  9 општини: Бобов дол, 
Бобошево, Дупница, 
Кочериново, Ќустендил, 
Невестино, Рила, Сапарева 
бања, Треклјано 

126 014 

‐ Област Благоевград   6 452  14 општини: Банско, Белица, 
Благоевград, Гоце Делчев, 
Гърмен, Кресна, Петрич, 
Разлог, Сандански, Сатовча, 
Симитли, Струмјани, 
Хаѓидимово, Јакоруда  

312 831  

→ Македонија 

‐ Североисточен 
регион 

2 310 6 општини: Кратово, Крива 
Паланка, Куманово, Липково, 
Ранковце, Старо Нагоричане  

176 231 

‐ Источен регион 3 537 11 општини: Берово, Виница, 
Царево село, Зрновци, 
Карбинци, Кочани, Македонска 
Каменица, Пехчево, 
Пробиштип, Чешиново-
Облешево, Штип  

176 877  

‐ Југоисточен регион 2 739 10 општини: Богданци, 
Босилово, Валандово, 
Василево, Гевгелија, Дојран, 
Конче, Ново село, Радовиш, 
Струмица  

173  552  

Според податоците на: 
Национален статистички институт, http://www.nsi.bg/ 
Државна статистичка служба, http://www.stat.gov.mk/  

http://www.nsi.bg/
http://www.stat.gov.mk/
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 Општа информација за проектот:  

→ ОПШТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ STEPS: 

o Зголемување на квалитетот на туристичката услуга во 
прекуграничниот регион преку зголемување на квалификациите и 
стимулирање на претприемништвото меѓу младите 

→ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ 

o Спроведување на истражување за идентификување на потребите и 
предизвиците во туристичкиот сектор во однос на човечките 
ресурси, квалитетот на услугите и претприемачките иницијативи 

o Спроведување на обука за 40 млади претприемачи во туризмот 

o Развивање на онлајн STEPS платформа за активни образовни 
иницијативи со фокус на младите во областа на претприемништвото 
и самовработување во туристичкиот сектор 

o Формализирана 1 мрежа од претприемачи во туризмот 
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II.  ЦЕЛ НА СТУДИЈАТА 

Развојот на овој извештај е дел од спроведувањето на Договорот со предмет 
"Изведување на студија" "Можности и предизвици во обезбедувањето на 
квалитетни туристички услуги и производи во прекуграничниот регион Бугарија-
Македонија". Истражувањето се спроведува во рамките на проектот "STEPS - 
Поддршка за претприемништвото и промовирање на услугите во туризмот" (STEPS - 
Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services). 

Извештајот ги презентира резултатите од спроведувањето на Договорот во 
рамките на која е извршено истражување на туристичката услуга и производи во 
целната територија, вклучувајќи ги и анкетната студија меѓу минимум 100 клучни 
засегнати страни и корисници. 

Целта на истражувањето е вршење на преглед, анализа и заклучок во врска 
со нивото на услугите и производите во истражувањето на територијата во однос 
на туристичкиот сектор, како и понудата на подобрувања, фокусирани на 
квалификациите на персоналот во туристичкиот сектор, маркетинг и 
рекламирање, претприемачките иницијативи. 

Информациите за туристичките услуги и производи во целната територија и 
предложените подобрувања во клучните области на развој, ќе придонесат за 
постигнување на предвидените цели и резултати на проектот. 

Квалитетот на понудените туристички услуги и производи во целната 
територија се наоѓа во тесна врска со следниве клучни области во туризмот за кои 
ќе бидат развиени препораки за развој во рамките на овој извештај: 
 

 Квалификации на персоналот во туристичкиот сектор; 
 Туристички маркетинг и рекламирање; 
 Претприемачки иницијативи. 

Во развојот на овој извештај се користат следниве сигурни извори на 
информации: 

 Официјални документи на различни територијални нивоа со поглед кон 
разгледуваната проблематика; 

 Информации од министерства, извршни агенции и други централни и/ 
или територијални органи на извршната власт; 

 Официјални веб-страници на различни административно-територијални 
единици во рамките на опсегот на целната територија на проектот; 

 Туристички информативни портали; 
 Официјални веб страници на реализирани проекти во областа на 

туризмот; 
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 Национален институт за статистика (за Бугарија) и Државната статистичка 
служба (за Македонија); 

 Тематски карти и други 
 
 

III.  ИСТРАЖУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИОТ СЕРВИС И ПРОИЗВОДИ ВО 
ЦЕЛНАТА ТЕРИТОРИЈА. АНКЕТАТА СЕ ОДНЕСУВА НА 
ИСТРАЖУВАЊЕТО ПОМЕЃУ КЛУЧНИТЕ ЧИНИТЕЛИ 

 

1. Анализа на туристичките услуги и производи во целната 
територија 

 

Тематскиот фокус на анализата е ставен во појаснувањето на моменталната 
состојба на туристичкиот сектор во прекуграничниот регион Бугарија-Македонија. 

- Податоци со фокус на туристичкиот сектор 

Собрани се податоци за клучни статистички показатели со поглед кон 
развојот на туристичкиот сектор во одредена територија. Извршена е анализа на 
активностите на местата за сместување во целната територија. 

Поради постоечките разлики во одржувањето на националната статистика 
меѓу Бугарија и Македонија доставените информации во врска со туристичкиот 
сектор се во согласност со достапните официјални статистички податоци за 
соодветната територијална единица. 

- Потенцијал за развој на различни видови туризми 

Претставени се информации за различни објекти и знаменитости во целната 
територија кои се карактеризираат со потенцијал за развој на различни видови 
туризам: природен (еко) туризам, културно-историски, планински туризам со 
велосипед, пешачење, селски, спа туризам, воден туризам и др. 

- Услуги со значењето на туристичката услуга 

Извршена е анализа на извршените туристички услуги во опсегот на целната 
територија кои имаат директно влијание врз квалитетот на туристичката услуга. 
Разгледани се достапните туристички услуги, атракции и анимации кои се 
директно поврзани со задоволството на туристите од нивниот престој. 
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1.1. Податоци во фокус на туристичкиот сектор 
 

‐ ОБЛАСТ ЌУСТЕНДИЛ (БУГАРИЈА) 

 Статистичките информации за активностите на местата за сместување1  во 
опсегот на бугарскиот дел од целната територија на проектот STEPS открива дека 
во периодот од 2013-2015 година нивниот број расте со 15,8% (9 парчиња) - Од 57 
парчиња (2013 година), на 66 парчиња (2015 г. година). 

 Во наведениот период се разгледани десет показатели и се забележува пад 
на вредностите на три од нив. Клучниот индикатор - бројот на реализираните 
ноќевања се намалува од 148 321 парчиња во 2013 година на 141 882 парчиња во 
2015 година или за 4,3% (6 439 парчиња). 

 Бројот на ноќевањата на лицата и на приходите од тие ноќевања се 
намалува од 78 967 парчиња на 76 239 парчиња или за 3,5% (2 728 парчиња) и од 4 
331 899 лв. на 4 147 054 лв. - 4,3% (184 845 лв.). 
 

Табела 1 Активност на местата за сместување на територијата во област Ќустендил за 
периодот 2013-2015 година 

 2013 г. 2014 г. 2015 г.  

Места за сместување * (бр.) 57 67 66 

Кревети (бр.) 2 845 3 186 3 186 

Кревети по деноноќие (бр.)  952 271 975 971 1 010 063 

Соби (бр.) 1 232 1 363 1 345 

Реализирани ноќевања (бр.) 
(вклучувајќи и странци) 

148 321 
(22 323) 

156 173 
(25 590) 

141 882 
(22 735) 

Лица кои ноќевале(бр.) 
(вклучувајќи и странци) 

78 967 
(10 695) 

76 234 
(13 225) 

76 239 
(10 700) 

Приходи од ноќевања (лв.) 
(вклучувајќи и странци) 

4 331 899 
(1 196 081) 

4 592 239 
(1 415 467) 

4 147 054 
(..) 

 

                                                           
1 Посочениот број за 2013 година ги вклучува „средствата за засолнување и местата за 
сместување“. Од Јануари 2014 г. називот на истражувањето на НСИ -"Активности на средствата за 
засолништа и местата за сместување" е променет во  "Активности на местата за сместување" во 
согласност со Законот за туризмот,ДВ бр.30/26.03.2013 година. 
Согласно чл. 3, ал. 2, т. 1 од Законот за туризмот местата за сместување се: а) класа А - хотели, 
мотели, апартмански и туристички комплекси, празнични села, туристички населби и вили; б) 
класа Б - семејни хотели, мотели, пансиони, одморалишта, куќи за гости, соби за гости, апартмани 
за гости, бунгалови и кампови. 
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*  Се вклучуваат категоризирани места за сместување со над 10 кревети кои функционират во 
соодветната година 
„..“ - податоците се доверливи 
Според податоците на: Националниот институт за статистика http://www.nsi.bg/ 

 

Активности на местата за сместување во периодот 2013-2015 година по 

општини: 

Во периодот од 2013-2015 година во две од вкупно девет општини во 
административниот опсег на област Ќустендил не функционираат 
категоризираните места за сместување со над 10 кревети (согласно НИС). Ова се 
општините Бобов дол и Треклјано кои не се вклучени во извршената анализа на 
ниво "општина". 

Во периодот од 2013-2015 година активноста на местата за сместување во 
општина Бобошево се карактеризира со постепено влошување на сите индикатори. 
Во последната испитана година во општината оперативна има 1 место за 
сместување, кое располага со 54 кревети и со 20 соби. 

Табела 1 Места за сместување во општина Бобошево 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА БОБОШЕВО 

Места за  сместување * бр.) 2 2 1 

Кревети (бр.) 114 114 54 

Кревети по деноноќие (бр.) 41 330 28 770 19 710 

Соби (бр.) 50 41 20 

Реализирани ноќевања (бр.)  .. .. .. 

Лица кои ноќевале (бр.)  .. .. .. 

Приходи од ноќевањата (лв.)  .. .. .. 
„..“ - податоците се доверливи 

Бројот на местата за сместување во општина Дупница останува непроменет 
во периодот на истражувањата во овај - 4 парчиња. Бројот на реализираните 
ноќевања бележи раст за 4,2% (478 парчиња), а бројот на ноќевања за лица расте 
со 8,6% (548 парчиња). Вредноста на показателот "приходи од ноќевања" исто така 
се зголемува - од 368 206 лв. во 2013 година на 382 303 лв. во 2015 година или со 
3,8% (14 097 лв.). 

Табела 2 Места за сместување во општина Дупница 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА ДУПНИЦА 

Места за  сместување (бр.) 4 4 4 

Кревети (бр.) 234 233 234 

Кревети по деноноќие (бр.) 85 318 85 045 85 187 

Соби (бр.) 119 119 119 

http://www.nsi.bg/
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Реализирани ноќевања (бр.) 11 432 15 963 11 910 

Лица кои ноќевале (бр.) 6 388 7 373 6 936 

Приходи од ноќевања (лв.) 368 206 449 795 382 303 

  

Општина Кочериново е меѓу општините во административниот опсег на 
област Ќустендил кои формираат најмал удел во структурата на показателите кои 
ја карактеризираат дејноста на местата за сместување на ниво на ентитетот. 

Табела 3 Места за сместување во општина Кочериново 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА КОЧЕРИНОВО 

Места за  сместување (бр.) 1 1 1 

Кревети (бр.) 13 13 15 

Кревети по деноноќие (бр.) 4 745 4 745 4 835 

Соби (бр.) 6 6 6 

Реализирани ноќевања (бр.)  .. .. .. 

Лица кои ноќевале (бр.)  .. .. .. 

Приходи од ноќевања (лв.)  .. .. .. 
 „..“ – податоците се доверливи 

  

Во 2015 година бројот на местата за сместување во општина Ќустендил останува 
непроменет во однос на 2013 година. Во истражувањата од овај  период се забележува 
опаѓање во бројот на реализираните ноќевања - 19,5% (8 439 парчиња) на ноќевање по 
лица - 2,0% ( 394 парчиња) и на приходите од ноќевања - намалување од близу 18,0% (387 
019 лв.). Отчитаната вредност на показателите "реализирани ноќевања" и "приходи од 
ноќевања" во 2015 година е најниска. 

Табела 5 Места за сместување во општина Ќустендил 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА ЌУСТЕНДИЛ  

Места за  сместување (бр.) 19 20 19 

Кревети (бр.) 653 841 877 

Кревети по деноноќие (бр.) 236 495 241 116 260 237 

Соби (бр.) 338 436 431 

Реализирани ноќевања (бр.) 43 289 42 998 34 850 

Лица кои ноќевале (бр.) 19 339 18 879 18 945 

Приходи од ноќевања (лв.) 2 156 397 2 228 687 1 769 378 

 

Заедно со општините Бобошево и Кочериново, општина Невестино се наоѓа 
на едно од последните места во структурата на засегнатите индикатори на ниво на 
ентитетот. 
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Табела 6 Места за сместување во општина Невестино 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА НЕВЕСТИНО  

Места за  сместување (бр.)   - 3 4 

Кревети (бр.)   - 63 78 

Кревети по деноноќие (бр.)   - 3 843 24 474 

Соби (бр.)   - 31 36 

Реализирани ноќевања (бр.)   - .. .. 

Лица кои ноќевале (бр.)   - 68 .. 

Приходи од ноќевања (лв.)   - .. .. 
„-“ – нема случај; „..“ – податоците се доверливи 

  

Во периодот од 2013-2015 година сите испитани индикатори кои се 
карактеризираат со дејноста на местата за сместување во општина Рила бележат 
раст. Местата за сместување се зголемуваат до близу 56% (5 парчиња), а 
приходите од ноќевања со речиси 8% (14 497 лв.). Во 2014 година реализираните 
приходи од ноќевања се во износ од 256 987 лв. или со речиси 26% (67 996 лв.) 
повеќе од оние за 2015 година 

Табела 7 Места за сместување во општина Рила 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА РИЛА  

Места за сместување (бр.) 9 14 14 

Кревети (бр.) 450 558 559 

Кревети по деноноќие (бр.) 125 083 153 337 152 657 

Соби (бр.) 178 227 227 

Реализирани ноќевања (бр.) 10 202 14 176 11 209 

Лица кои ноќевале (бр.) 7 758 11 033 8 515 

Приходи од ноќевања (лв.) 183 494 265 987 197 991 

 

Во истражувањата во овој период бројот на местата за сместување во 
општина Сапарева бања останува речиси без промена - 22 во 2013 година и 23 во 
2015 година. Иако општината го завзема водечкото место во развојот на туризмот 
на ниво на ентитетот, вредноста на четири показатели за работењето на местата 
за сместување бележат пад. Тоа се "кревети", "соби", "реализирани ноќевања" и 
"преноќевања по лица". 
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Бројот на ноќевањата во 2015 година е за 11,7% (9 615 парчиња), помал во 
однос на оној од 2013 година, а бројот на ноќевање на лица бележи пад со 10,2% 
(4 594 парчиња). Од друга страна се забележува раст во вредноста на приходите 

 

од ноќевања - од 1 610 151 во 2013 година на 1 689 506 во 2015 година - 
зголемување за 4,9% (79 355 лв.) вредноста на овој индикатор за 2015 година е 
највисока за разгледуваниот тригодишен период. 

Табела 8 Места за сместување во општина Сапарева бања 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА САПАРЕВА БАЊА 

Места за сместување (бр.) 22 23 23 

Кревети (бр.) 1 381 1 364 1 369 

Кревети по деноноќие (бр.) 459 300 459 115 462 963 

Соби (бр.) 541 503 506 

Реализирани ноќевања (бр.) 82 317 77 163 72 702 

Лица кои ноќевале (бр.) 45 087 38 463 40 493 

Приходи од ноќевања (лв.) 1 610 151 1 597 256 1 689 506 
* Се вклучуваат сите категоризирани места за сместување со над 10 кревети, кои функционирале 

во соодветната година. 

 Три општини во административниот опсег на област Ќустендил се 
карактеризираат со најголем придонес за развојот на туристичкиот сектор на ниво 
на ентитет. Ова се општините: Сапарева бања, Ќустендил и Рила. 

 Во 2015 година општина Сапарева бања завзема водечко место во 
структурата на шест од засегнатите вкупно седум критериуми. Исклучок прави 
само показателот "приходи од ноќевања" - отчитаната вредност од 1 689 506 лв. 
Формира 40,7% во структурата на показатели на ниво на ентитетот и се придава на 
општина Сапарева бања второ место по општина Ќустендил со удел од 42,7% (1 769 
378 лв.).  

Општина Ќустендил го завзема второто место во структурата на 
показателите кои се карактеризираат со дејноста на местата за сместување (со 
исклучок на показателот "приходи од ноќевања", каде го завзема првото место). 
Општина Рила е на трето место меѓу 9-те општини во административните граници 
на област Ќустендил. 

Табела 4 Активност на местата за сместување во општините Сапарева бања, 
Ќустендил и Рила во 2015 година 

 Област 
Ќустендил 

 (општо) 

Општина 
Сапарева бања 

Општина 

Ќустендил 

Општина  
Рила 

Места за 
сместување 

66 23 19 14 
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Кревети 3 186 1 369 877 559 

Кревети по 
деноноќие 

1 010 063 462 963 260 237 152 657 

Соби 1 345 506 431 227 

Реализирани 
ноќевања 

141 882 72 702 34 850 11 209 

Лица кои 
ноќевале 

76 239 40 493 18 945 8 515 

Приходи од 
ноќевања 

4 147 054 1 689 506 1 769 378 197 991 

Според податоците на: Национален институт за статистика, http://www.nsi.bg/ 

 Во 2015 година местата за сместување во општина Сапарева бања 
формираат 51,2% (72 702 парчиња.) од реализираните ноќевања на ниво на 
ентитетот. На второ место се наоѓа општина Ќустендил - 24,6% (34 850 парчиња) 
следена од општина Рила со удел од 7,9% (11 209 парчиња). 

Табела 10 Удел на општините Сапарева бања, Ќустендил и Рила во структурата на 
местата за сместување во област Ќустендил во 2015 година - % 

 Општина 
Сапарева бања 

Општина 
Ќустендил 

Општина  
Рила 

Места за сместување 34,8% 28,8% 21,2% 

Кревети 43,0% 27,5% 17,5% 

Кревети по деноноќие 45,8% 25,8% 15,1% 

Соби 37,6% 32,0% 16,9% 

Реализирани ноќевања 51,2% 24,6% 7,9% 

Лица кои ноќевале 53,1% 24,8% 11,2% 

Приходи од ноќевања 40,7% 42,7% 4,8% 

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД (БУГАРИЈА) 

Во периодот од 2013-2015 година местата за сместување во област 
Благоевград се зголемени за 17,3% (44 парчиња) од 255 парчиња во 2013 година на 
299 парчиња во 2015 година. Пријавените вредности на сите разгледувани 
индикатори во 2015 година се поповолни во однос на првата година од периодот. 
Бројот на ноќевање на лица во 2015 година (493 019 парчиња) расте со 13,6% (59 
036 парчиња) во однос на 2013 година (433 983 парчиња). Реализираните приходи 
од ноќевања за истиот период се зголемени за 13,3% (6 438 985 лв.). 

Табела 11 Активност на местата за сместување на територијата во област 
Благоевград за периодот 2013-2015 година 

 2013 г. 2014 г. 2015 г.  

Места за сместување (бр.) 255 287 299 

Кревети (бр.) 19 605 20 032 20 423 

Кревети по деноноќие (бр.) 4 349 775 4 682 199 5 275 111 

http://www.nsi.bg/


 

 15 

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

Содржината на овој материјал не ја претставува 
задолжително официјалната позиција на Европската унија 

 

Соби (бр.) 8 863 9 128 8 947  

Реализирани ноќевања (бр.) 
(од странци) 

1 092 589 
(539 456) 

1 163 068 
(548 063) 

1 203 329 
(541 798) 

Лица кои ноќевале (бр.) 
(вклучувајќи и странци) 

433 983 
(172 303) 

460 607 
(175 977) 

493 019 
(174 737) 

Приходи од ноќевања (лв.) 
(вклучувајќи и странци) 

48 306 950 
(27 010 159) 

50 107 369 
(26 320 224) 

54 745 935 
(27 705 413) 

* Се вклучуваат сите категоризирани места за сместување со над кревети кои функционирале во 
соодветната година. 
„..“ – податоците се доверливи 
Според податоците на: Национален институт за статистика, http://www.nsi.bg/ 

 

‐ Активност на местата за сместување во периодот од 2013-2015 година 

по општини:  

Пријавени вредности на показателите за работењето на местата за 

сместување и придава на општина Банско прво место во нивната структура на ниво 

на ентитетот. 

Во периодот од 2013-2015 година три од вкупно седум показатели бележат 
пад - кревети, соби и приходи од ноќевања. Во 2015 година во општината се 
реализирани 640 733 ноќевања - раст со околу 5% (30 202 парчиња) во однос на 
2013 година (610 531 парчиња). Пријавен пад во приходите од ноќевања е 2,2% 
(662 912 лв.)  од 29 511 796 лв. во 2013 година на 28 848 884 лв. во 2015 година 

Табела 5 Места за сместување во општина Банско 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА БАНСКО  

Места за сместување  (бр.) 127 135 134 

Кревети 11 270 10 897 11 228 

Кревети по деноноќие (бр.) 2 244 613 2 365 070 2 481 861 

Соби (бр.) 4 935 4 857 4 652 

Реализирани ноќевања (бр.) 610 531 629 983 640 733 

Лица кои ноќевале (бр.) 212 835 220 628 235 083 

Приходи од ноќевања (лв.) 29 511 796 27 853 276 28 848 884 

  

Општина Белица завзема едно од последните места во структурата на 
засегнатите индикатори на ниво на ентитетот. Во 2015 година во општината 
функционира само едно место за сместување кое се вклучува во одржување 
статистика од НСИ2.   

                                                           
2 Вклучени се категоризирани сместувачки места со над 10 кревети, кои функционирале преку 
соодветната година. 

http://www.nsi.bg/
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Табела 63 Места за сместување во општина Белица 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА БЕЛИЦА  

Места за сместување (бр.) 2 1 1 

Кревети (бр.) 396 116 116 

Кревети по деноноќие (бр.) 51 020 36 518 37 062 

Соби (бр.) 145 58 58 

Реализирани ноќевања (бр.)  .. .. .. 

Лица кои ноќевале (бр.)  .. .. .. 

Приходи од ноќевања (лв.)  .. .. .. 
„..“ – податоците се доверливи 

 Во истражувањата  во периодот сите индикатори кои се карактеризираат за 
дејноста на местата за сместување во општина Благоевград бележат раст. Местата 
за сместување се зголемуваат со 30,4% (7 парчиња). Реализираните ноќевања со 
97,7% (26 144 парчиња), а приходите од ноќевања со 64,5% (527 010 лв.). 

Табела 7 Места за сместување во општина Благоевград 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА БЛАГОЕВГРАД  

Места за сместување (бр.) 23 28 30 

Кревети (бр.) 652 1 099 1 144 

Кревети по деноноќие (бр.) 222 106 270 165 388 099 

Соби (бр.) 370 575 602 

Реализирани ноќевања (бр.) 26 754 45 074 52 898 

Лица кои ноќевале (бр.) 18 578 28 746 33 334 

Приходи од ноќевања (лв.) 816 902 1 341 943 1 343 912 

 Во периодот од 2013-2015 година општина Гоце Делчев се одликува со раст 
во вредностите на сите разгледувани седум критериуми. Реализираните ноќевања 
во општината во последната испитана година се 18 415 парчиња, а приходите од 
ноќевања се 451 147 лв. 

Табела 15 Места за сместување во општина Гоце Делчев 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  

Места за сместување (бр.) 12 14 14 

Кревети (бр.) 405 521 526 

Кревети по деноноќие (бр.) 112 440 121 367 182 083 

Соби (бр.) 198 229 231 

Реализирани ноќевања (бр.) 14 977 14 208 18 415 
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Лица кои ноќевале (бр.) 10 527 10 169 12 118 

Приходи од ноќевања (лв.) 400 933 388 787 451 147 

  

Бројот на местата за сместување во општина Грмен останува речиси без 
промена во однос на првата и последната испитувана година. Со значително 
зголемување се издвојуваат приходите од ноќевања кои бележат над 
стопроцентен раст - 108% (972 413 лв.) од 893 587 лв. во 2013 година на 1 866 000 
лв. во 2015 година. 

Табела 16 Места за сместување во општина Грмен 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА ГРМЕН 

Места за сместување (бр.) 10 10 11 

Кревети (бр.) 436 429 463 

Кревети по деноноќие (бр.) 109 764 125 422 150 111 

Соби (бр.) 196 199 209 

Реализирани ноќевања (бр.) 17 197 28 923 35 098 

Лица кои ноќевале (бр.) 7 385 12 672 14 629 

Приходи од ноќевања (лв.) 893 587 1 531 519 1 866 000 

  

Општина Кресна е меѓу општините во област Благоевград во кои 
вредностите на показателите за работењето на местата за сместување се 
разликуваат од најниските вредности на ниво на ентитетот. 

 Реализираните приходи од ноќевања во општината во 2015 година се во 
износ од 86 172 лв. кои формираат само 0,2% од вредноста на показателот на ниво 
на ентитетот (54 745 935 лв.). 

Табела 17 Места за сместување во општина Кресна 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА КРЕСНА  

Места за сместување (бр.) 2 4 4 

Кревети (бр.) 54 178 118 

Кревети егла по деноноќие (бр.) 19 710 26 550 30 906 

Соби (бр.) 34 46 46 

Реализирани ноќевања (бр.)  .. 3 932 4 031 

Лица кои ноќевале (бр.)  .. 2 074 2 197 

Приходи од ноќевања (лв.)  .. .. 86 172 

 

Во истражувањата во периодот се разгледувани сите индикатори во општина 
Петрич кои се карактеризираат со пораст на вредностите. Бројот на местата за 
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сместување расте речиси двојно (од 7 парчиња Во 2013 година на 13 парчиња во 
2015 година), а приходите од ноќевања бележат раст со 49,3% (207 609 лв.). 

 

Табела 18 Места за сместување во општина Петрич 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА ПЕТРИЧ  

Места за сместување (бр.) 7 12 13 

Кревети (бр.) 266 452 470 

Кревети по деноноќие (бр.) 85 885 118 247 162 161 

Соби (бр.) 125 208 217 

Реализирани ноќевања (бр.) 10 757 12 953 16 566 

Лица кои ноќевале (бр.) 7 136 9 283 11 219 

Приходи од ноќевања (лв.) 421 185 472 555 628 794 

  

Заедно со општините Банско и Сандански општина Разлог зазема водечко 
место во развојот на туризмот во област Благоевград. Во разгледуваниот 
тригодишен период во општината се забележува намалување во вредностите на 
следниве индикатори: кревети, соби, реализирани ноќевања и лица кои ноќевале. 
Вредноста на друг клучен показател карактеризирани со работењето на местата за 
сместување, бележи раст - "приходи од ноќевања" кое расте со 61,1% (3 222 156 
лв.) од 5 276 096 лв. во 2013 година на 8 498 252 лв. во 2015 година наведената 
вредност е најповолена за истражуваниот период. 

Табела 19 Места за сместување во општина Разлог 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА РАЗЛОГ  

Места за сместување (бр.) 20 24 27 

Кревети (бр.) 3 224 3 052 2 956 

Кревети по деноноќие (бр.) 622 704 643 361 753 846 

Соби (бр.) 1 426 1 389 1 308 

Реализирани ноќевања (бр.) 189 068 178 108 168 034 

Лица кои ноќевале (бр.) 73 985 69 634 72 658 

Приходи од ноќевања (лв.) 5 276 096 6 256 990 8 498 252 

  

Општина Сандански завзема клучна улога во развојот на туристичкиот 
сектор на ниво на ентитетот. Во периодот 2013-2015 година вредностите на сите 
забележани индикатори се зголемува за наведениот тригодишен период. 
Реализираните ноќевања и приходите од ноќевања се зголемуваат за 8,3% (17 485 
парчиња) со 12,5% (1 334 280 лв.). 
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Табела 20 Места за сместување во општина Сандански 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА САНДАНСКИ  

Места за сместување (бр.) 46 49 52 

Кревети (бр.) 2 711 2 820 2 825 

Кревети 852 428 876 690 928 271 

Соби (бр.) 1 324 1 305 1 334 

Реализирани ноќевања (бр.) 211 469 222 377 228 954 

Лица кои ноќевале (бр.) 98 880 100 181 103 100 

Приходи од ноќевања (лв.) 10 641 000 11 448 217 11 975 280 

Пријавените вредности на засегнатите индикатори и се придаваат на 
општина Сатовча кое е едно од последните места во структурата на активностите 
на местата за сместување во област Благоевград. Во 2015 година во општината 
функционираат само две места за сместување. 

Табела 21 Места за сместување во општина Сатовча 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА САТОВЧА  

Места за сместување (бр.) 1 2 2 

Кревети (бр.) 70 65 65 

Кревети по деноноќие (бр.) 16 864 17 276 17 092 

Соби (бр.) 48 40 35 

Реализирани ноќевања (бр.) .. .. .. 

Лица кои ноќевале (бр.) .. .. .. 

Приходи од ноќевања (лв.) .. .. .. 
„..“ – податоците се доверливи 

 Во забележаниот период бројот на местата за сместување во општините 
Симитли и Струмјани останува без промена 1 брoj. 

Табела 22 Места за сместување во општина Симитли 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА СИМИТЛИ  

Места за сместување (бр.) 1 1 1 

Кревети (бр.) 15 16 16 

Кревети по деноноќие (бр.) 420 496 5 840 

Соби (бр.) 6 6 6 

Реализирани ноќевања (бр.)   - .. .. 

Лица кои ноќевале (бр.)   - .. .. 

Приходи од ноќевања (лв.)   - .. .. 
„-“ – нема случај; „..“ – податоците се доверливи 
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Поради доверливиот карактер на податоците (за општините Симитли и 
Струмјани) динамиката во вредностите на клучните индикатори "реализирани 
ноќевања", "преноќевање лица" и "приходи од ноќевања" не може да се пребарува. 

Табела 23 Места за сместување во општина Струмјани 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА СТРУМЈАНИ  

Места за сместување (бр.) 1 1 1 

Кревети (бр.) 10 27 27 

Кревети по деноноќие (бр.) 2 140 6 778 9 855 

Соби (бр.) 5 21 21 

Реализирани ноќевања (бр.)  .. .. .. 

Лица кои ноќевале (бр.)  .. .. .. 

Приходи од ноќевања (лв.)  .. .. .. 
„..“ – податоците се доверливи 

Во периодот 2013-2015 година вредностите на сите испитани седум 
показатели за работењето на местата за сместување во општина Хаџидимово се 
зголемуваат. 

Табела 24 Места за сместување во општина Хаџидимово 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА ХАЏИДИМОВО 

Места за сместување (бр.) 2 4 5 

Кревети (бр.) 28 64 98 

Кревети по деноноќие (бр.) 7 713 10 979 18 676 

Соби (бр.) 21 50 56 

Реализирани ноќевања (бр.)  .. 1 666 2 765 

Лица кои ноќевале (бр.)  .. 783 929 

Приходи од ноќевања (лв.)  .. 74 014 136 288 

 Во општина Јакоруда се забележува постепено зголемување на бројот на 
местата за сместување од 1 брoj (2013 година) на 4 парчиња (2015 година). 
Вредностите на индикаторите "кревети", "кревети по деноноќие" и "соби" исто 
бележат раст за наведениот период. 

Табела 25 Места за сместување во општина Јакоруда 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОПШТИНА ЈАКОРУДА 

Места за сместување (бр.) 1 2 4 

Кревети (бр.) 68 296 371 
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Кревети по деноноќие (бр.) 1 968 63 280 109 248 

Соби (бр.) 30 145 172 

Реализирани ноќевања (бр.)  .. .. .. 

Лица кои ноќевале (бр.)  .. .. 4 316 

Приходи од ноќевања (лв.)  .. .. .. 
„..“ – податоците се доверливи 

 

 Од вредностите на индикаторите кои се карактеризираат според дејноста на 
местата за сместување по општини е потврдено дека три општини во 
административниот опсег на област Благоевград се карактеризираат со најголем 
придонес за развојот на туризмот. Ова се општините Банско, Сандански и Разлог. 

Табела 26 Активност на местата за сместување во општините Банско, Сандански и Разлог 
во 2015 година 

 Област 
Благоевград 

(вкупно) 

Општина 
Банско  

Општина 
Сандански  

Општина 
Разлог 

Места за 
сместување 

299 134 52 27 

Кревети (бр.) 20 423 11 228 2 825 2 956 

Кревети по 
деноноќие (бр.) 

5 275 111 2 481 861 928 271 753 846 

Соби (бр.) 8 947  4 652 1 334 1 308 

Реализирани 
ноќевања (бр.) 

1 203 329 640 733 228 954 168 034 

Лица кои 
ноќевале (бр.) 

493 019 235 083 103 100 72 658 

Приходи од 
ноќевања (лв.) 

54 745 935 28 848 884 11 975 280 8 498 252 

Според податоците на Национален институт за статистика http://www.nsi.bg/ 

 Пријавениот удел на трите општини во структурата на испитаните 
индикатори одредува категорично прво место на општина Банско во развојот на 
туристичкиот сектор на ниво на ентитетот. 

 Во 2015 година местата за сместување во општина Банско предвидува 
приходи од ноќевања во износ од 28 848 884 лв. кои се еднакви на 52,7% од сите 
приходи од ноќевања во област Благоевград (54 745 935 лв.). Следна е општина 
Сандански со доста помал удел во структурата на показатели 21,9% (11 975 280 
лв.) проследено со општина Разлог со 15,5% (8 498 252 лв.). 

Табела 27 Удел на општините Банско, Сандански и Разлог во структурата на местата за 
сместување во област Благоевград во 2015 година  

 Општина 
Банско  

Општина 
Сандански 

Општина 
Разлог 

Места за сместување 44,8% 17,4% 9,0% 

http://www.nsi.bg/
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Кревети (бр.) 55,0% 13,8% 14,5% 

Кревети по деноноќие (бр.) 47,0% 17,6% 14,3% 

Соби (бр.) 52,0% 14,9% 14,6% 

Реализирани ноќевања 
(бр.) 

53,2% 19,0% 14,0% 

Лица кои ноќевале (бр.) 47,7% 20,9% 14,7% 

Приходи од ноќевања (лв.) 52,7% 21,9% 15,5% 

 

- ЗАКЛУЧОК: ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА СМЕСТУВАЊЕ ВО БУГАРСКИОТ ДЕЛ 
ОД ПРЕКУГРАНИЧНАТА ТЕРИТОРИЈА БУГАРИЈА-МАКЕДОНИЈА 

 На територијата на двете административно-територијални единици од ниво 
NUTS 3 кои спаѓаат во бугарскиот дел од истражувањето во прекуграничната 
територија се разликуваат две групи општини: 

- Општина со водечко значење за развојот на туристичкиот сектор на 
ниво на ентитетот: 

Во област Ќустендил тоа се општините Сапарева бања, Ќустендил и Рила, а 
во област Благоевград општините Банско, Сандански и Разлог. 

Општини со незначителен удел во активностите на местата за 
сместување и соодветно за развојот на туризмот во областа: 

 Во област Ќустендил тоа се општините Бобов дол, Бобошево, Кочериново, 
Треклјано, а во област Благоевград тоа се општините Белица, Кресна, Сатовча, 
Симитли, Струмјани, Хаџидимово, Јакоруда. 

 За општините во административниот опсег и на двете области во бугарскиот 
дел од прекуграничната територија Бугарија-Македонија е донесен следниов 
заклучок: Во периодот од 2013-2015 година преовладуваат општините во кои се 
забележува раст во вредноста на испитаните индикатори. Ова се однесува 
особено за клучните индикатори кои се карактеризира со дејноста на местата за 
сместување како: "реализирани ноќевања", " Лица кои ноќевале ", "приходи од 
ноќевања". За општините за кои се забележува опаѓање на вредноста на одредени 
индикатори во последната наспрема првата испитана година не постои 
загрижувачко намалување што ќе покаже потенцијален негативен ефект врз 
развојот на туризмот во соодветните општини. 

 Гледајќи ги показателите за работењето на местата за сместување на ниво 
на ентитетот се утврдува дека областа Благоевград се одликува со значително 
повисоки вредности на сите седум критериуми во однос на областа Ќустендил. Во 
2015 година во областа Благоевград функционираат 299 парчиња во кои се 
реализирани 1 203 329 ноќевања, при вредност од 66 парчиња сместувања и 141 
882 парчиња реализирани ноќевања за областа Ќустендил. Пријавени приходи од 
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ноќевања во истата година во областа Благоевград се во износ од 54 745 935 лв. 
при вредност од 4 147 054 лв. за областа Ќустендил. 

 

‐ СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН (МАКЕДОНИЈА) 

Во периодот од 2013-2015 година, бројот на туристи во Североисточниот 
регион расте со 45,5% (2 541 парчиња) - од 5 584 парчиња во 2013 година на 8 125 
парчиња во 2015 година. Пријавените вредности во последната испитана година се 
најповолни забележани во овај период. 

 Поголем удел во структурата на туристите во трите разгледувани години ги 
завземаат странските туристи. Нивниот број расте од 3 728 во 2013 година на 6 066 
во 2015 година со раст од 62,7% (2 338 парчиња). Во 2015 година странските 
туристи формираат 74,7% од вкупниот број туристи во Североисточниот регион.  

 Во разгледуваниот период реализираните ноќевања во регионот исто така 
бележат значителен раст од 8 244 парчиња во 2013 година на 15 229 парчиња во 
2015 година зголемување за 84,7% (6 985 парчиња). Ноќевањата на странските 
туристи бележат над стопроцентен пораст од 5 691 парчиња во 2013 година на 12 
366 парчиња во 2015 година зголемување за 117,3% (6 675 парчиња). Пријавени 
број на ноќевања од странски туристи во 2015 година формира 81,2% од сите 
ноќевања во Североисточниот регион во споменатата година. 

 Релативниот удел во регионот која е формирана во структурата на 
туристите на национално ниво во периодот од 2013-2015 година се зголемува 
незначително со 0,2% од 0,8% во 2013 година на 1,0% а во 2015 година. Уделот на 
реализираните ноќевања во периодот исто така се зголемува за 0,2% од 0,4% на 
0,6%, соодветно во првата и последната испитувана година. 

 Иако зголемувањето на вредностите на двата показатели во периодот од 
2013-2015 година, пријавениата партиција (%) и придава на Североисточениот 
последно место во структурата на показателите на национално ниво меѓу 
останатите два региона. 

 Вредностите на индикаторите "соби" и "кревети" бележат незначителен раст 
односно со 5,0% (15 бр.) и 4,0% (26 парчиња). Бројот на собите во субјектите за 
сместување во 2015 година е 315 при вредност од 300 во 2013 година. Во првата 
година во периодот креветите се 647 кај 673 во последната набљудувана година. 
Пријавените вредности во 2015 година формираат 1,1% од собите и 0,9% од 
креветите на национално ниво. Последно место на Североисточниот регион меѓу 
останатите два региона во целната територија. 

 

‐ ИСТОЧЕН РЕГИОН (МАКЕДОНИЈА) 
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Бројот на туристи во Источниот регион расте од 20 747 парчиња во 2013 
година на 25 907 парчиња во 2015 година со раст од речиси 25% (5 160 парчиња). 
Во трите години од истражувањето поголем удел во структурата на туристите 
завземаат оние во категоријата "локални". Во 2015 година нивниот број е 16 751 
кој е еднаков на 64,7% од сите туристи во Источниот регион во текот на годината. 

Во периодот од 2013-2015 година туристите во регионот формираат помеѓу 
3,0% во 2013 година и 3,2% во 2015 година во нивната структура на националното 
ниво. Наведената вредност за 2015 година и придава на Источниот регион второ 
место по разгледуваниот показател меѓу испитаните вкупно три региони во 
Македонија.  

 Реализираните ноќевања се зголемуваат од 42 222 во 2013 година до 53 357 
парчиња во 2015 година, раст со 26,4% (11 135 парчиња). Во 2015 година нивната 
дистрибуција е 59,2% (31 612 парчиња) во категоријата "локални" и 40,8% (21 745 
парчиња) се реализирани од странски туристи. 

 Во 2015 година ноќевањата во Источниот регион формираат 2,2% во нивната 
структура на национално ниво при вредност од 2,0%. Во 2013 година наведените 
вредности и придаваат второ место на регионот (по Југоисточниот регион) меѓу 
трите регионот во македонскиот дел од прекуграничниот регион Бугарија-
Македонија. 

 Во периодот на истражувањата вредностите на индикаторите "соби" и 
"кревети" растат со 3,4% (21 парчиња) и 3,7% (68 парчиња). Собите во објектите за 
сместување во 2013 година се 620 парчиња. При вредност од 641 парчиња во 2015 
година креветиѝте се 1 826 парчиња во 2013 година и 1 894 парчиња во 2015 
година. 

 Во 2015 година во Источниот регион се наоѓаат 2,3% од собите и 2,6% од 
креветите во објектите за сместување на национално ниво. Наведениот релативен 
удел на двата показатели остануваат без промена помеѓу првата и последната 
година од истражувањето. 

 

‐ ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН (МАКЕДОНИЈА) 

Туристите на територијата на Југоисточниот регион се зголемуваат од 109 
982 парчиња гости во 2013 година на 133 328 парчиња. Во 2015 година има 
зголемување за 21,2% (23 346 парчиња) и во трите години од истражуваниот 
период поголем дел од туристите ја завземаат категоријата "локални". Во 2015 
година нивниот удел е 61,6% (82 143 парчиња), при вредност од 38,4% (51 185 
парчиња) за странските туристи. 

Уделот на туристите во регионот на национално ниво за периодот од 2013-
2015 година се зголемува од 15,7% во првата и на 16,3% во последната година. 
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Наведениот удел одредува категорично прво место на Југоисточниот регион меѓу 
трите региони во опсегот на македонскиот дел од прекуграничниот регион 
Бугарија-Македонија. 

Реализираните ноќевања се зголемуваат од 327 279 во 2013 година на 412 
804 парчиња во 2015 година со раст од 26,1% (85 525 парчиња). Значително 
поголем удел во нивната структура во трите испитани години формираат 
ноќевањата реализирани од туристи во категоријата "локални". Во 2015 година 
нивниот удел е 79,1% (326 515 парчиња) при вредност од 20,9% (86 289 парчиња) за 
ноќевањата на странските туристи. 

Со удел од 17,2% од сите реализирани ноќевања во Македонија во 2015 
година Југоисточниот регион го завземаат првото место меѓу останатите два 
истражени региона (Североисточен и Источен). Наведената релативна вредност за 
2015 година не е највисока за истражуваниот период во 2014 година во регионот 
се реализирани 18,3% од ноќевањата на национално ниво. 

Бројот на собите во субјектите за сместување во Југоисточниот регион расте 
со 2,5% (58 парчиња) од 2 346 парчиња во 2013 година на 2 404 парчиња во 2015 
година. Пријавената апсолутна вредност во 2015 година формира 8,6% од 
структурата на показателот на национално ниво - водечко место на регионот меѓу 
трите региони паѓа во целната територија. Бројот на креветите во субјектите за 
сместување во регионот расте од 6 298 во 2013 година на 6 316 парчиња во 2015 
година - раст за 0,3% (18 парчиња). Наведената апсолутна вредност за 2015 година 
формира 8,8% од вредноста на показателот на национално ниво. Овој удел е 
понизок од пријавени во 2013 година, кога креветите во субјектите за сместување 
во Југоисточниот регион формираат 9,0% во структурата на показателот на 
национално ниво. 
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Табела 28 Број туристи и ноќевања во македонскиот дел од прекуграничниот регион Бугарија-Македонија во периодот 
2013-2015 година 

 Североисточен регион Источен регион  Југоисточен регион 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Туристи (општ бр.),  
вклучувајќи 

5 584 6 937 8 125 20 747 23 035 25 907 109 982 124 707  133 328 

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

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

Ноќевања (општ бр.), 
вклучувајќи 

8 244 10 671 15 229 42 222 49 221 53 357 327 279 401 065 412 804 

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

o Странски 5 691 6 206 12 366 17 235 21 944 21 745 95 409 96 917 86 289 

Според податоците на: Државна статистичка служба (Македонија), http://www.stat.gov.mk/  

Табела 29 Удел на туристите и ноќевањата во македонскиот дел од прекуграничниот регион Бугарија-Македонија во 
периодот 2013-2015 година во нивната структура на национално ниво -% 

 Североисточен регион Источен регион  Југоисточен регион 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Туристи (општ бр.),  
вклучувајќи 

0,8% 0,9% 1,0% 3,0% 3,1% 3,2% 15,7% 17,0% 16,3% 

o Внатрешни  0,6% 0,9% 0,6% 4,5% 4,6% 5,1% 19,9% 23,9% 24,9% 

o Странски 0,9% 1,0% 1,2% 1,8% 2,1% 1,9% 12,5% 11,9% 10,5% 

Ноќевања (општ бр.), 
вклучувајќи 

0,4% 0,5% 0,6% 2,0% 2,2% 2,2% 15,2% 18,3% 17,2% 

o Внатрешни  0,2% 0,4% 0,2% 2,0% 2,1% 2,3% 18,2% 23,9% 24,0% 

o Странски 0,6% 0,7% 1,2% 2,0% 2,4% 2,1% 10,8% 10,5% 8,3% 

Според податоците на: Државна статистичка служба (Македонија), http://www.stat.gov.mk/  

 

 

http://www.stat.gov.mk/
http://www.stat.gov.mk/
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Табела 30 Број туристи и ноќевања во Р Македонија во периодот 2013-2015 година (вредности на национално ниво) 

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ОПШТИ ВРЕДНОСТИ 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Туристи (општ бр.),  
вклучувајќи 

701 794 735 650 816 067 

o Внатрешни  302 114 310 336 330 537 

o Странски 399 680 425 314 485 530 

Ноќевања (општ бр.), 
вклучувајќи 

2 157 175 2 195 883 2 394 205 

o Внатрешни  1 275 800 1 273 370 1 357 822 

o Странски 881 375 922 513 1 036 383 
 

Табела 31 Соби и кревети во објектите за сместување во периодот 2013-2015 година - број и % во структурата на 
национално ниво 

 Североисточен регион Источен регион  Југоисточен регион 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

АПСОЛУТНА ВРЕДНОСТ – БРОЈ 

Соби 300 298 315 620 637 641 2 346 2 374 2 404 

Кревети 647 648 673 1 826 1 869 1 894 6 298 6 277 6 316 

РЕЛАТИВНАТА ВРЕДНОСТ -% (удел во структурата на показателот на национално ниво) 

Соби 1,1% 1,1% 1,1% 2,3% 2,3%  2,3% 8,7% 8,7% 8,6% 

Кревети 0,9% 0,9% 0,9% 2,6% 2,6% 2,6% 9,0% 8,8% 8,8% 
 

Табела 32. Соби и кревети во објектите за сместување во Р Македонија во периодот 2013-2015 година (вредности на 
национално ниво) 

 Соби (број) Кревети (број) 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВКУПНО 

2013 г.  26 887 70 297 

2014 г. 27 422 71 225 

2015 г. 27 812 72 021 

Според податоците на: Државна статистичка служба (Македонија), http://www.stat.gov.mk/ 

 

http://www.stat.gov.mk/
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- ЗАКЛУЧОК: ВРСКА ПОСЕТЕНОСТ И АКТИВНОСТ НА СРЕДСТВА ЗА 
СМЕСТУВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ДЕЛ ОД ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН 
БУГАРИЈА-МАКЕДОНИЈА 

 Како резултат од анализата на посетеноста и активностите на субјектите за 
сместување во трите региони од Македонија во опсегот на прекуграничниот 
регион Бугарија-Македонија можеме да ги направиме следниве заклучоци: 

 Категорично прво место во структурата на сите разгледани индикатори за 
периодот 2013-2015 година завзема Југоисточниот регион. Во 2015 година 
регионот формира 16,3% (133 328 парчиња) од туристите и 17,2% (412 804 парчиња) 
од реализираните ноќевања во Македонија. 

 На второ место со значително пониски вредности на показателите редови 
Источен регион во чии граници во 2015 година се реализирани 3,2% (25 907 
парчиња) од туристичките посети и 2,2% (53 357 парчиња) од ноќевањата на 
национално ниво. 

 Последно трето место во структурата на набљудуваните индикатори зазема 
Североисточниот регион кој во 2015 година формира 1,0% (8 125 парчиња) од 
туристите и 0,6% (15 229 парчиња) од ноќевањата во земјата. 

 Североисточнот регион е единствениот меѓу останатите два во кој 
странските туристи формираат поголем удел во структурата на туристите на 
регионално ниво. Во 2015 година нивниот удел е 74,7% (6 066 парчиња) при 
вредност од 25,3% (2 059 парчиња) за туристите во категоријата "локални". За 
споредба во истата година локалните туристи претставуваат 64,7% (16 751 
парчиња) од сите туристи во Источниот регион и 61,6% (82 143 парчиња) од 
туристичките посети во Југоисточен регион. 
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1.2. Потенцијал за развој на различни видови туризам 

Анализата е насочена кон разјаснување на можностите за развој на 
различни видови туризам во опсегот на прекуграничниот регион Бугарија-
Македонија. Поставен е акцент на туристичките услуги и производи во целната 
територија како анализа на потенцијалот за развој на различни видови туризми кој 
не е врзан со набројувањето на бројни туристички локалитети и знаменитости. 
Усвоениот пристап е поврзан со фактот дека присуството на даден туристички 
објект е потенцијал за развој на соодветниот вид туризам, но не мора да значи 
дека овој потенцијал ќе се искористи за објектот да се развива како туристичка 
атракција/обележје. Посочувајќи се на даден објект сам по себе, не дава 
информации за неговата привлечност за туристите, за присуството на основни и 
дополнителни туристички услуги, за можностите за остварување на комбинирани 
посети на блиски распоредени објекти и знаменитости за развој на еден или 
повеќе видови туризам,за извршените туристички атракции и анимации и тн. 
Поради тоа анализата се фокусира на разјаснување на можностите и предизвиците 
за обезбедување на високо квалитетни производи и услуги базирани на 
присуството на различните објекти и знаменитости држејќи потенцијал за развој 
на различни видови туризам во целната територија. 

Обезбедувањето на информации за некои туристички локалитети и 
знаменитости во дадена територијална единица е насочено кон наведување на т.н. 
легендарниот објекти за развој на туристичкиот сектор во соодветната територија. 
Оваа информација е поврзана со присуството на добри практики во областа на 
туризмот како на пример преку развиен заеднички регионален туристички 
производ преку обезбедени можности за комбинирана посета на различни 
знаменитости во форма на заеднички туристички производи. 

 

‐ ОБЛАСТ ЌУСТЕНДИЛ (БУГАРИЈА) 

Туризмот е меѓу приоритетните области во економскиот развој на областа 
Ќустендил. Територијата поседува потенцијал за развој на културно-историски, 
природен (еко) туризам, планински (зимски и летен), спа туризам, пешачки, 
селски, туризам со велосипед, ловен, риболовен и други видови туризам. 

Според податоците на администрацијата на Ќустендил во областа се наоѓаат 
1 052 парчиња индивидуални и групни објекти со статус на споменици на 
културата вклучувајќи: 

- 1 споменик на културата од светско значење; 
- 35 споменици на културата од национално значење; 
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- 218 споменици на културата од локално значење; 
- 776 споменици на културата од ансамбл; 
- 22 споменици на културата во категоријата "за информирање” 

Најголем дел од спомениците на културата се во областа се 
архитектонските 67,5% (710 парчиња), археолошките 18,4% (194 парчиња) на трето 
место се рангираат уметнички 8,9% (94 парчиња), историските 5,1% (54 парчиња). 

Меѓу најпопуларните објекти за развој на културно-историскиот туризам во 
областа се: вклучено во листата на светското наследство на УНЕСКО Рилски 
манастир (општина Рила), архитектура и археолошки резерват "михалица-
Велбожда-Ќустендил" (гр. Ќустендил), националниот архитектонски споменик на 
културата "Кадин мост" (с. Невестино), мноштвото цркви во областа и др. 

На територијата на областа Ќустендил се развиени културно-туристички 
правци "Ќустендилската регион - средиште на древни култури" кој опфаќа вкупно 
14 споменици на културата кои датираат од различни историски периоди. 

Во административниот опсег на област Ќустендил спаѓа дел од 
Националниот парк "Рила". Во областа се наоѓа еден природен парк - ПП "Рилски 
манастир" (општина Рила), три резервати - "Риломанастирска Гора" (општина 
Рила), "Скакавица" (општина Сапарева бања) и "Црн река" (општина Ќустендил) и 
еден поддржан резерват - "Габра" (општина Невестино). 

Во областа се наоѓаат следните заштитени подрачја кои спаѓаат во 
категоријата "природна атракција": 

      - Водопад Горица (општина Сапарева бања) 
- Водопад Св. Јана (општина Невестино) 
- Група секвои - Јyчбунар (општина Ќустендил) 
- Земенските карпи (општина Ќустендил) 
- Кори - с. Добри дол (општина Треклјано) 
- Наоѓалиште на турска леска (општина Бобошево) 
- Пештера во месност Ридината (општина Невестино) 
- Скакавишки водопади (општина Ќустендил) 
- Стобските пирамиди (општина Кочериново) 

 Со потенцијал за развој на спа туризмот се издвојуваат општините 
Ќустендил и Сапарева бања. 

 Табелата подолу ги претставува информации за потенцијалот за развој на 
различни видови туризам на територијата на деветте општини во 
административниот опсег на област Ќустендил. 
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Културно-историски 
Природен (когнитивен) и 

пешачки 
Друг вид туризам 

Општина Бобов дол Општина Дупница 
Општина Дупница – велоалеи во 
општинскиот центар 

Општина Бобошево Општина Кочериново Општина Ќустендил 

Општина Дупница Општина Ќустендил Община Сапарева бања 

Општина Кочериново Општина Невестино  

Општина Ќустендил Општина Рила  

Општина Невестино   

Општина Рила   

Општина Сапарева бања   

Општина Треклјано    

 На територијата и на деветте општини во област Ќустендил се наоѓаат 
објекти кои го фаворизираат развојот на културно-историскиот туризам. 

 Со најголем потенцијал за развој на туристичкиот сектор на ниво на 
ентитетот се издвојуваат општините Ќустендил, Дупница, Сапарева бања, Рила. 

 Еден од најпопуларните туристички објекти во областа се наоѓа во гр. 
Ќустендил Архитектонски и археолошки резерват "Пауталија-Велбожд-Ќустендил". 
Распоредена во општинскиот центар средновековната кула за одбрана "Пиркова" 
кула е споменик на културата од национално значење. Келииното училиште во 
градот (во дворот на црквата "Успение Богородично") исто е прогласено за 
споменик на културата. Митрополитската црква "Успение Богородично" во гр. 
Ќустендил е архитектонска уметничка вредност од национално значење. 

 Во општина Ќустендил годишно се одржуваат бројни настани дел од 
културниот календар на општината. Најпопуларните меѓу нив се: Славење на 
црешата, "Панагија" - воздигнување на лебот, Празникот на плодноста, 
традиционалниот празник "Ќустендилската пролет", Националниот фестивал на 
старата градска песна "Пеј срце". 

 Црквата "Св. Никола" во гр. Дупница е прогласена за архитектонски 
споменик на културата. Особено популарни меѓу туристите се симболичните за 
градот згради на "Околиската куќа" и Џамијата во кои се сместени Општинската 
уметничка галерија и Домот на уметноста. Џамијата е прогласена за 
архитектонски споменик на културата и споменик на културата во ансамбл со 
околиски куќа од локално значење. 

 Преку територијата на општина Дупница поминува екопатека која 
достигнува до Еко дом "Самоковиштето" (обновени при реализацијата на проектот 
за Програмата на прекугранична соработка ИПА Бугарија-Србија 2007-2013).  
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Екопатеката се поврзува со други туристички правци во насока колиба "Иван 
Вазов" и Рилски езера. На територијата на општина Дупница паѓа дел од НП "Рила". 

 Во гр. Дупница се наоѓа Реновираниот парк "Рила" со изградена културна и 
забавна инфраструктура нудејќи атракции за посетителите. Реконструкцијата и 
модернизацијата на паркот е извршена по линија на Програма "Добро соседство" 
Бугарија - Србија (со финансиска поддршка на ФАРЕ). 

 Во општинскиот центар гр. Дупница се изградени патеки за велосипеди кои 
овозможуваат лична транспортна мобилност на локалните жители и гости во 
градот. 

 Во гр. Сапарева бања се наоѓаат остатоци од антички град Германеја - 
споменик на културата од национално значење (во моментот објектот не е 
откриен), бројни цркви и манастири, културни институти. Во истоимената општина 
се наоѓа дел од НП "Рила", како и резерват "Скакавица" и природната знаменитост 
водопад Горица, во административните граници на општината се наоѓаат Седумте 
Рилски езера. 

 Преку територијата на општина Сапарева бања поминуваат повеќе 
екопатеки и туристички правци кои го фаворизираат развојот за пешачење и 
обезбедуваат можност за одржлива лична транспортна мобилност во насока на 
различни туристички локалитети и знаменитости во општината. 

 Во општина Сапарева бања се наоѓа најтоплата минерална вода во земјата, 
која е предуслов за развој на спатуризмот и се применува во третманот на бројни 
заболувања. Во општинскиот центар се наоѓа гејзер-фонтана со температура на 

гејзер фонтана во Европа. Водата се користи во 
одделен СПА центар во градската бања и наоѓа примена за различни процедури. 

 На територијата на општина Сапарева бања се наоѓа и неразвиено ски-
одморалиште Паничиште. 

 На територијата на општина Рила се наоѓа културно-историски споменик во 
категоријата "светско значење". Тој е лоциран во границите на НП "Рила" Рилски 
манастир кој е вклучен во списокот на светско наследство на УНЕСКО и на листата 
на 100-те национални туристички објекти. 

 На околу 2 километри од гр. Рила е лоцирана црквата "Св.Петар и Павле" 
која е прогласена за споменик на културата од национално значење.  

 Во општина Бобошево (недалеку од истоимениот општински центар) се 
наоѓа споменик на културата од национално значење манастирската црква "Св. 
Димитар". 
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На територијата на општина Кочериново се наоѓа една од најпознатите 
заштитени подрачја во категоријата "природна атракција" во област Ќустендил 
"Стобски пирамиди" (с. Стоб). Во општината е изградена екопатека до првата група 
Стобски пирамиди.  

 Во општина Невестино е националниот архитектонски споменик на 
културата "Кадин мост" (с. Невестино). 

 За подетални информации за објектите за развој на одделните видови 
туризам по општини, види. Прилог 1. Потенцијал за развој на туризмот во област 
Ќустендил. 

 

- ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД (БУГАРИЈА) 

Туристичкиот сектор во областа Благоевград завзема водечко место во 
економскиот развој на областа. Туризмот е најдобро развиен на територијата на 
општините Банско и Сандански кои се најпопуларните туристички дестинации во 
оваа областа. 

Главен туристички ресурс оваа област се распоредени во нејзиниот 
административен опсег планини и најмногу Пирин планина. Постојат можности за 
дообработка практикување на планински туризам зимски (ски, зимски спортови) 
туризам и летен (рекреационен, когнитивен, пешачки). 

Можностите за рекреација во летните месеци се условени од присуството на 
планинските предели пред се: Предел, Попови Ливади, Попов лак, Семково, 
Трештеник, Бодрост, Син Врв. 

Потенцијалот за развој на природен (когнитивен) туризам се поврзува со 
присуството на два национални паркови еден природен парк, осум резервата и 
бројни природни знаменитости. 

Национални паркови 

‐ НП "Пирин" (целосно на територијата на област Благоевград) 
o прогласен за објект на светското природно и културно 

наследство на УНЕСКО 
o присуство на над 160 езера, повеќе колиби, добро изградена 

мрежа од екопатеки и туристички правци 

‐ НП "Рила" (во областа се наоѓа дел од националниот парк) 

Природни паркови 

‐ ПП "Беласица" (општина Петрич) 

Резервати  

‐ Али чизма (општини Сандански и Хаџидимово) 
‐ Бајуви дупки - Џинџирица (општини Банско и Разлог) 
‐ Конгура (општина Петрич) 
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‐ Орелјак (општина Гоце Делчев) 
‐ Парангалица (општина Благоевград) 

‐ Соколата (општина Струмјани) 
‐ Тиса (општина Кресна) 
‐ Јyлен (општина Банско) 

Можностите за развој на културно-историскиот туризам се поврзуваат со 
присуство на бројни локалитети и знаменитости кои претставуваат туристички 
интерес. Постои и значителен потенцијал за развој на културни собирања во 
општините од област Ќустендил - одржуваат се голем број настани претставувајќи 
го нематеријалното културно наследство на територијата. 

Во моментов само гр.Сандански се одликува со нудење на високо 
квалитетен завршен производ за развој на спа туризмот поддржан со присуството 
на добро изградена хотелска инфраструктура. 

Табелата презентира информации за потенцијалот за развој на различни 
видови туризми на територијата на 14-те општини во опсегот на област 
Благоевград.   

Културно-историски 
Природен (когнитивен) 

и пешачки 
Планински и др. видови 

туризам 

Општина Банско  Општина Банско Општина Банско - планински 

Општина Белица  Општина Белица  Општина Белица - планински 

Општина Благоевград Општина Благоевград  
Општина Благоевград - 
планински 

Општина Гоце Делчев Општина Гоце Делчев Општина Гоце Делчев - селски 

Општина Грмен Општина Кресна  
Општина Грмен - селски, спа 
туризам 

Општина Петрич Општина Сатовча  Општина Петрич – спа туризам 

Општина Разлог Општина Јакоруда Општина Разлог 

Општина Сандански   
Општина Сандански – спа 
туризам, вински туризам 

Општина Сатовча  Општина Сатовча - селски 

Општина Симитли   
Општина Јакоруда - 
планински, спа туризам 

Општина Струмјани   

Општина Хаџидимово    

Општина Јакоруда   

 

 

Несомнено најпопуларната туристичка дестинација во областа е општина 
Банско. Ски туризмот е главниот вид туризам во општината и завзема клучно 
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место во развојот на туристичкиот сектор и на локалната економија. Општинскиот 
центар на гр. Банско е зимски центар од меѓународно значење кој е развиен и 
планинскиот зимски и летен туризам. Село Добриниште исто така нуди можности 
за практикување на ски туризам (населеното место поседува потенцијал за развој 
и на спа туризмот). 

Во општина Банско се наоѓаат над 130 парчиња архитектонско-историски 
споменици на културата (од кои седум се од национално значење) и над 100 
археолошки локалитети. Во општината се наоѓаат следниве објекти кои го 
формираат  музејскиот комплекс Банско каде се состои од: 6 музеи во  
истоимениот општински центар и 1 музеј во гр. Добриниште: куќа-музеј "Никола 
Вапцаров", куќа-музеј "Неофит Рилски" (Бенин куќа), Велјанова куќа, иконска 
изложба "Банска уметничка школа", историско-етнографски комплекс "Радонова 
куќа", Духовно-историски центар "Св. Паисиј Хилендарски", историско-
етнографски изложба во гр. Добриниште. Во Домот на уметностите во 
општинскиот центар е поставена изложбата "Банско литературен центар". Во 
стариот кварт на гр. Банско се наоѓаат над 130 згради претставувајќи ги успесите 
на градежната школа во Разлошкиот крај. Меѓу другите популарни културно-
историски објекти во градот се црквите "Св. Троица "(и кула-камбанаријата кон 
неа) и "Успение Богородично ". 

Во гр. Банско годишно се одржуваат кукерски празници и џез фестивал 
настани кои привлекуваат туристички посети и нудат можност за комбинирање 
практикување на различни видови туризми во општината и областа. 

Општина Сандански поседува потенцијал за развој на културно-историски, 
природен (когнитивен) туризам,  спа туризaм, вински туризам. Меѓу објектите нај 
фаворизиран  е споменикот на бугарската средновековна и преродбена култура - 
архитектонско-историскиот резерват гр. Мелник. Во земјата на село Рожен се 
наоѓа декларираниот за културно-историски резерват Роженскиот манастир. 
Потенцијалот за развој на природниот (когнитивен туризам) се поврзува со 
природниот феномен Мелничко земни пирамиди. 

Како резултат од искорисениот потенцијал за развој на спа туризмот 
поврзан со мноштвото бањи, општинскиот центар гр. Сандански стана 
најпопуларното одморалиште за спа туризмот во Бугарија. 

Областа на гр. Мелник е позната како еден од најпопуларните области на 
винарството не само во рамките на областа, но и на национално ниво. На 
територијата на општина Сандански се развиени доста винарски куќи. 

Меѓу најпопуларните објекти за развој на културно-историскиот туризам во 
општина Петрич е лоциран во м. "Рупите" црква "Св. Петка Бугарска ". Во гр. 
Петрич се наоѓа куќата-музеј "Ванѓа", Крај со Клуч се наоѓа националниот парк 
музеј "Самуилова тврдина" кон Историски музеј во Петрич. Потенцијалот за развој 
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на спа туризмот се поврзува со присуството на топли минерални извори, 
наоѓалиштето кај с. Марикостеново и Рупите. 

Во општина Благоевград исто така постојат можности за практикување на 
ски туризам поврзан со присуството на планинската месност "Картала". 

Во гр. Благоевград се наоѓа стариот кварт "Вароша" каде е лоциран 
уметнички и архитектонски споменик на културата од национално значење 
црквата "Вовед Богородично". 

Во општинскиот центар гр. Благоевград се одржуваат разни културни 
настани кои предизвикуваат заинтересираност на гостите и посетителите на 
градот. Меѓу нив се издвојува фестивалот "Пирин пее" и фестивалите на 
македонската песна. 

Во општина Белица исто така постои потенцијал за развој на планински 
(летен и зимски) туризам, кој се поврзува со присуството на планинската 
туристичка месност "Семково". 

Лоциран на територијата на општина Гоце Делчев село Делчево е меѓу 
најпопуларните дестинации во област Благоевград за практикување на селски 
туризам. 

Потенцијалот за развој на руралниот туризам во општина Грмен се поврзува 
со добивање на туристичка популарност со селата Ковачевица и Лештен. Село 
Ковачевица е најавено да постане историски и архитектонски резерват. Во 
општината се наоѓаат Огњановските бањи со изградена туристичка 
инфраструктура за развој на спа туризмот. 

Туризмот е меѓу приоритетните сектори во економскиот развој на општина 
Разлог. Постои добро изградена туристичка инфраструктура за развој на различни 
видови туризам, меѓу кои голф туризам, СПА туризам, планински (зимски и летен) 
туризам. Во општината се наоѓаат повеќе објекти кои го поттикнуваат развојот на 
културно-историскиот туризам. Општинскиот центар гр. Разлог нуди можност за 
развој на културно-настански туризам - особено популарни се тековните кукерски 
празници. Потенцијалот за развој на планинскиот (зимски и летен) туризам во 
општина Разлог се поврзува со планинската туристичка месност "Предел". 

Во општина Сатовча се наоѓа село Долен локација со потенцијал за 
практикување на селски туризам, каде е најавено да постане културен историски 
резерват. 

Во општина Јакоруда се наоѓа планинската туристичка месност "Трештеник", 
каде обезбедува можности за практикување на планински туризам. Преку 
територијата на општината поминуваат дел од правецот на популарниот 
туристички центар во рамките на НП "Рила". 
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За подетални информации за објектите кои се фаворизираат  за развојот на 
различни видови туризам по општини, види. Прилог 2. Потенцијал за развој на 
туризмот во област Благоевград. 

 

- СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН (МАКЕДОНИЈА) 

Туризмот е меѓу клучните приоритети за развојот на Североисточниот 
регион во Македонија. Со големо значење за развојот на туристичкиот сектор во 
овај регионот се културно-историските локалитети меѓу кои цркви, манастирски 
комплекси, џамии, тврдини, кули и др. 

Во развојот на стратешките документи во областа на туризмот, секторот во 
Североисточниот регион се дефинира како неискористен. Во моментов не постои 
доволна поврзаност помеѓу достапните туристички локалитети и знаменитости за 
развој на културно-историскиот, природниот (когнитивен), воден, селскиот и др. 
видови туризам со потребите на туристите. Меѓу главните причини за ова се 
недоволниот капацитет за сместување и недостатокот на туристичко понуда 
(туристички производи и понуди). Под влијание на овие недостатоци за развојот 
на туризмот се факторите дека регионот не создава туристички производ и не 
постои одликување на туристичкиот сектор, кои доведуваат до нудење на 
туристичкиот пазар. 

Меѓу шесте општини во опсегот на Североисточниот регион со најголем 
потенцијал за развој на туризмот се издвојуваат општините Старо Нагоричане, 
Крива Паланка и Кратово. 

Во општина Старо Нагоричане се наоѓаат повеќе објекти кои го поттикнуваат 
развојот на културно-историскиот туризам: цркви, манастири и други објекти, 
меѓу кои најпопуларен е мегалитната опсерваторија "Кокино" на врв Татичев 
камен наречена на најблиску лоцираното село Кокино. Во 2005 година НАСА ја 
вклучува астрономската опсерваторија "Кокино" на четвртото место на листата од 
15 опсерватории од таков вид. Согласно Европската конвенција за пределот 
усвоена во Фиренца во 2000 година област Кокино е една од трите идни културни 
области во Македонија. Во 2010 година објект "Кокино" е прогласен за заштитен 
објект од највисока категорија културно наследство од особено значење со 
поткатегорија - исклучително значење. 

Општина Крива Паланка има потенцијал за развој на културно-историски 
туризам и природен (когнитивен) туризам. На околу 3 километри од гр. Крива 
Паланка, во с. Варовиште се наоѓа манастирскиот комплекс "Св. Јоаким Осоговски 
"(Осоговски манастир). Кон него функционираат две цркви, најголемата 
манастирска црква "Св. Јоаким Осоговски "и помалата средновековна црква" 
Рождество на Пресвета Богородица". Во општината се одржуваат разни 
настани,кои го фаворизираат развојот на културниот туризам. Најпопуларниот 



 

 38 

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

Содржината на овој материјал не ја претставува 
задолжително официјалната позиција на Европската унија 

 

меѓу нив се спроведени во гр. Крива Паланка каде постојат мноштво на уметнички 
фестивали. 

На околу 10 километри од гр. Крива Паланка се наоѓа планинскиот 
туристички центар "Калин камен" со изградени различни туристички објекти 
(места за рекреација, спортско игралиште, сместување на мали туристички 
групи). Постојат одлични услови за практикување на пешачење во општината. 

Во општина Кратово се наоѓаат повеќе објекти, кои го поттикнуваат развојот 
на културно-историскиот туризам. Исто имениот општински центар привлекува 
туристички интерес со својата интересна архитектура во стариот дел на градот. Во 
Кратово постојат шест кули кои датираат од турскиот период на историски развој, 
мостови и други архитектонско-градежни објекти. Меѓу најпопуларните 
туристички објекти се "Радев мост" (гр. Кратово), црквите "Свети Николај 
Чудотворец", "Свети Јован Претеча", "Свети Ѓорѓи Кратовски". 

Меѓу објектите со потенцијал за развој на природниот туризам во општина 
Кратово се природниот геолошки феномен "Куклица (камени кукли)" до с.Куклица, 
Вулканска карпа "Цоцев камен" (во реонот на с. Шопска Рударе), природен 
резерват "Плоче Литотелми" (околу 2 километри од село Страцин). 

Во општините Куманово и Ранковце постои потенцијал за развој на 
културно-историски туризам. Општина Липково обезбедува можности за развој на 
културно-историски, природен (когнитивен) и селски туризам. 

За подетални информации за објектите фаворизираат развојот на различни 
видови туризам по општини, види. Прилог 3. Потенцијал за развој на туризмот во 
Североисточен регион. 

 

‐ ИСТОЧНИОТ РЕГИОН (МАКЕДОНИЈА) 

Територијата на Источниот регион во Македонија се одликува со богато 
природно наследство. Постојат поволни можности за развој на руралниот туризам. 

Приоритетите во развојот на туристичкиот сектор во регионот се насочени 
кон зголемување на неговата конкурентност преку создавање на услови за 
оптимално користење и валоризиране на природното и културно богатство за 
развој на човечкиот капитал и за обновување на потенцијалот за развој на 
територијата. Меѓу главните цели во оваа област на туристичкиот сектор се 
издвојува создавањето на поволна средина за претворање на територијата во 
препознатлива туристичка дестинација како за локалните (т.н. Внатрешни 
туристи), така и за странските туристи. 

Во развиената Програма за развој на Источниот регион во периодот од 2015-
2019 година е развојот на туризмот и искористувањето на потенцијалот на 
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културното наследство на територијата кој се дефинирани како клучна тематска 
област за развој. 

Меѓу главните среднорочни цели на Програмата е разработување на 
Источниот регион како туристичка дестинација кој што е позната по разновидноста 
на туристичката понуда со развиени понуди и производи за развојот на различни 
видови туризам. Меѓу идентификуваните мерки за развој на туризмот во регионот 
се: 

‐ Развој на различни приоритетни видови туризам, меѓу кои: планински, 
селски, културен и СПА туризам; 

‐ Мапирање и валоризација на природното и културно наследство; 
‐ Подготовка на стратешки документи во областа на туризмот; 

‐ Подобрување на туристичката инфраструктура; 
‐ Обезбедување на информации визуелизација на туристички атракции; 

‐ Креирање на препознатлив регионална туристичка понуда; 
‐ Зајакнување на институционалниот и човечкиот капацитет за развој на 

туристичкиот сектор; 

‐ Формирање на кластери во областа на туризмот; 
‐ Креирање на клима за развој на јавно-приватно партнерство. 

Основна цел на разработениот план за акција за развој на туризмот во 
регионот "Малеш - Пијнец" (општини Берово, Пехчево, Царево село) е развој на 
регионот како препознатлива еколошка чиста средина со развиена туристичка 
инфраструктура и со развиена разновидна туристичка понуда како и 
традиционална храна. Развој на планинскиот, рекреациониот лов туризам, СПА 
туризмот, поддршка за традиционалните занаети, одликување на природните 
богатства, археолошките локалитети, спроведување на активности за афирмација 
туристичките вредности на регионот, користење на близината со Бугарија и 
постоечките добра на транспортна врска. 

Во стратегијата за развој на руралниот туризам во општина Чешиново-
Облешево е дефинирана цел за развој на туристичкиот придонес преку изградба 
на браната на Злетовска река и на патеки по течението на реката. 

Меѓу мерките за развојот на туристичкиот сектор во општините Штип и 
Карбинци се издвојуваат потребата од подобрување на туристичката 
инфраструктура и предложените туристички услуги за развој на СПА туризмот, 
рекреациониот и алтернативниот туризам како и организирањето на тематски 
настани во општините Штип и Карбинци, обуки на работната сила (вработени во 
местата за сместување,места за јадење и забава). Како и за зголемување на 
гостопримството и подобрувањето на квалитетот на услугите за туристите. 

Потребата за подобрување на квалитетот на туристичките услуги (со акцент 
на местата за сместување) е идентификуваат и во планот за развој на туризмот во 
општина Кочани. 
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Во стратегијата за рурален развој на општина Штип за развојот на 
туризмот,преку обезбедување на квалитетни туристички услуги се  истакнати  
како главни приоритети. 

Во стратегијата за рурален развој на општина Виница туризмот и културата 
(археолошки локалитети, настани) се меѓу приоритетните области за развој на 
територијата. Во туристичкиот сектор се промовира туристичката понуда на база 
на локалниот потенцијал за развој на туризмот и неговото претворање во 
туристички бренд. Развивањето на промотивен материјал, поттикнување на 
развојот на руралните територии, промовирање на традиционалната кујна и 
занаети, развој на квалитетни производи и услуги. 

Со најголем потенцијал за развој на туризмот се издвојуваат општините 
Штип, Кочани, Царево село. 

Територијата на општина Штип се одликува со потенцијал за развој на 
културно-историскиот туризам. Во оваа општината, распоредени се значајни 
објекти и знаменитости како: цркви, археолошки локалитети, музеи, уметнички 
галерии и др. кои привлекуваат туристички интерес и се предуслов за развој на 
квалитетна туристичка понуда во општината. 

Општина Кочани нуди можности за развој на културно-историски туризам и 
планински (зимски и летен) туризам. На околу 20 километри од гр. Кочани е 
лоцирано одморалиште "израснува" кое е еден од 34-те зимски туристички центар 
во Македонија. Зимскиот центар е една од најпосетените дестинации во околината 
на Осогово и располага со ски лифтови, вили и бунгалови за сместување, кампови 
за автомобили, места за одмор и рекреација, услуги за ски опрема и др. 

Во општина Царево село се наоѓаат објекти за развој на културно-
историскиот туризам (манастири, цркви, археолошки наоѓалишта), како и 
заштитени подрачја кои го фаворизираат развојот на природниот туризам. 

Можности за развој на спа туризмот кои ги создаваат минералните извори и 
термалните води во општините Виница (Истибања) и Штип (Кежовица кварт на 
општина Штип, вклучувајќи ги минералните извори Кежовица и Лджи). 

За подетални информации за објектите кои го фаворизираат развојот на 
различни видови туризам по општини, види. Прилог 4. Потенцијал за развој на 
туризмот во Источен регион. 

 

- ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН (МАКЕДОНИЈА) 

Развојот на туризмот е меѓу главните приоритети во развојот на 
Југоисточниот регион во Македонија. Меѓу главните фактори што влијаат врз 
искористување на потенцијалот за развој на туристичкиот сектор во регионот се 
издвојуваат: недоволните квалификации на персоналот и развој на туристичките 
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производи и услуги, неискористените можности за развој на алтернативните 
видови туризам. 

Меѓу приоритетните тематски области за развојот на регионот се издвојува 
насока "туризам и културно наследство". 

Развојот на спа туризмот, културно-историскиот, селскиот и алтернативниот 
туризам преку соработка со соседните региони и држави е меѓу 
општоприфатените приоритети во економскиот развој на овај регионот. 

Акцент при развојот на секторот се става на туристичката инфраструктура, 
создавање на туристички информативни центри, спроведувањето на 
прекугранична културна размена, реконструкција на значајни објекти за развој на 
туристичкиот сектор и др. 

Со најголем потенцијал за развојот на туризмот во Југоисточниот регион се 
издвојуваат општините Струмица, Ново Село, Дојран. 

Во општина Струмица се наоѓаат повеќе објекти, кои го фаворизираат 
развојот на културно-историскиот туризам како: цркви, манастири, археолошки 
локалитети и др. Особено популарно меѓу туристите е одржувањето на театарски 
фестивали и уметнички фестивали во гр. Струмица. 

Во општината постојат услови за развој на природниот (еко) туризам. На 
околу 10 километри од гр. Струмица се наоѓа заштитената природна територија 
"Моноспитовско блато". Над мочуриштето се изградени долги платформи од 
дрвени штици, кои служат за набљудување на птици и на богатата разновидност 
на диви животни и растенија. 

Во општина Струмица (с. Банско) се наоѓа спа одморалиште Бања Банско, 
чии лековити термални води се погодни за развојот на спа туризмот. 

Во општина Ново Село се наоѓа највисокиот постојан водопад во Македонија 
Смоларски водопад (водопад Смоларе), лоциран до истоименото село Смоларе. Во 
близина на с. Колешино се наоѓа Колешински водопад (водопад Колешино) на р. 
Баба. До овие водопади  изградени се и екопатеки. 

Во општина Дојран се наоѓа дел од Дојранско Езеро кое е поделено меѓу 
Македонија и Грција. Околу езерото од страна на Република Македонија се наоѓаат 
селата Николиќ, Нов Дојран, Стар Дојран и Сретеново, а од грчка страна село 
Дојран. Дојранското Езеро е заштитена природна територија која привлекува 
многу бројни туристи. 

За подетални информации за објектите кои го фаворизираат развојот на 
различни видови туризам по општини, види. Прилог 5. Потенцијал за развој на 
туризмот во Југоисточен регион. 
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2. Реализирање на јавните проекти со поглед кон туристичките 
услуги и производи 

При истражувањето на туристичката услуга во целната територија е 
извршена анализа на реализираните јавни проекти финансирани по линија на 
оперативни програми (за Бугарија), Инструментот за претпристапна помош (за 
Македонија), програми за прекугранична и транснационална соработка. 

Главен акцент на анализата е ставен на придонесот на соодветниот проект 
кон подобрување на квалитетот на туристичките услуги и развојот на туристички 
производи на прекугранично ниво. 

‐ Реализирани проекти во бугарскиот дел од целната територија на 
проектот финансиран по линија на важечките Оперативни програми: 

Во предвит на  тематскиот фокус на истражувањето и условите за 
финансирање по линијата на различните ОП во земјата, во анализата се вклучени 
проекти поддржани по линија на Приоритетна оска - "Одржлив развој на туризмот" 
на Оперативната програма "Регионален развој" 2007-2013 година 

- Реализација на проекти во македонскиот дел од целната територија во 
рамките на проектот финансиран од Инструментот за претпристапна помош 
(ИПА) на ЕУ: 

Анализира информации кои влијаат на македонскиот дел од целната 
територија на проектот Североисточен, Источен и Југоисточен регион. 

- Проекти по линија на програми за прекугранична соработка: 

Извршена е анализа на спроведените проекти во областа на туризмот со 
фокус на туристичката услуга и услуги поддржани по линија на три програми за 
прекугранична соработка: 

o Програма за прекугранична соработка од Инструментот за 
претпристапна помош (ИПА) Бугарија-Македонија 2007-2013 г.; 

 

o Програма за прекугранична соработка од Инструментот за 
претпристапна помош (ИПА) Бугарија - Србија 2007-2013 г.; 

o Програмата Грција - Бугарија ИНТЕРРЕГ IVA 2007-2013 година. 

Областа Ќустендил влегува во опсегот на бугарскиот дел од дозволената 
територија по Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Србија. Поради тоа 
во анализата се вклучени проекти со поглед кон туристичката услуга и производи 
во област Ќустендил во контекст на нивното значење за развојот на туризмот во 
делот од бугарската територија, зафати од проектот STEPS. 

Областа Благоевград е дозволена територија по Програмата за 
прекугранична соработка помеѓу Грција и Бугарија поради што во анализата се 
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вклучени реализирани проекти со фокус на туристичкиот развој со територијален 
опсег област Благоевград. 

- Проекти по линија на програми за транснационална соработка: 

Анализирани се проекти во бугарскиот дел од целната територија на 
проектот кои добиле поддршка од програмата за транснационална соработка 
Југоисточна Европа 2007-2013 година 

- Проекти по линија на други донаторски програми: 

Проекти со фокус на развојот на туризмот во целната територија 
реализирани по линија на други извори на финансирање по следниот логичен 
редослед на анализа: 

‐ Извори на финансирање: 
1. Оперативна програма - за Р. Бугарија 
2. Инструменти за претпристапна помош (ИПА) - за Р. Македонија 
3. Програма за прекугранична соработка 
4. Програма за транснационална соработка; 
5. Друг извор на финансирање (друга донаторска програма). 

‐ Проект → опис на проектот со акцент на неговиот придонес кон подобрувањето на 
квалитетот на туристичката услуга во истражувањето истата територија 

 
 

Проекти по линија на Оперативните програми кои дејствуваат во Бугарија: 
‐ Оп "Регионален развој" 2007-2013 година 

Територијален фокус на анализата: Проектите кои се изведуваат во 
бугарскиот дел од целната територија се однесуваат на 9-те општини во опсегот 
на областа Ќустендил и 14-те општини во областа Благоевград. 

 

‐ Област Ќустендил 

Во периодот на акцијата на ОП "Регионален развој" 2007-2013 година 
реализирани се проекти кои се со поглед кон туристичкиот сектор во областа 
Ќустендил и се со територијален опсег на општините Дупница, Бобошево и Рила: 

Име на проектот: Подготовка и спроведување на иновативно културен настан во 
општина Дупница "Фестивал на театарската и филмска уметност - Невена Коканова" 

Фокус на проектот: Претставува поттикнување на развојот на културниот 
живот во општината Дупница преку развивање на иновативно културен настани. 

→ Место на извршување / Опсег: Општина Дупница 

→ Предмет на туристички интерес: Туризам на настани (евент туризам) 

→ Врска со туристичката услуга и производи:  
o организирање и спроведување на иновативните културни настани 
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Активностите за одликувањето на културните настани имаат за задача да ја 
подигнат  свеста и информираноста на туристите за оваа отериторијата.  

Име на проектот: "Туристички регион Рила" 

Фокус на проектот: Претставува поттикнување на развојот на конкурентни 
туристички производ за развој на различни видови туризам (природен, културен, 
историски) во општините Дупница, Бобошево и Рила. 

→ Место на извршување / Опсег: 3 општини од област Ќустендил - Дупница, 
Бобошево и Рила 

→ Предмет на туристички интерес: Природни, културни и историски ресурси 

→ Врска со туристичката услуга и производи:  
o Развиени туристички производи и пакети 
o Организиран национален инфотур со туроператори на водечки агенции 
o Развиен сајт на проектот: http://go.dupnitsa.bg/  

Акцентот се става врз развојот на нови и веќе постоечките туристички 
пакети има однос кон можноста за обновување на потенцијалот за развој на 
приоритетни видови туризам во целната територија. Исполнетите активности 
создаваат поволни услови за практикување на повеќе од еден вид туризам 
(природен, културен, историски) во повеќе од една општина од област Ќустендил, 
што има значење за зголемување на вкупната атрактивност и конкурентност на 
територијата. 

Име на проектот: "Креирање на иновативни модел за соработка меѓу општинските 
власти и засегнатите страни како и размена на најдобри практики за развој на 
туризам базиран на природните и културните ресурси, како и маркетинг на 
дестинациите околу националните паркови"Рила" дома , "Сила" и "Полино" во 
Италија" 

Фокус на проектот: Претсавува поттикнување на развојот на одржлив 
културен и природен туризам преку размена на реализирани добри практики. 

→ Место на извршување/ Опсег: Општина Дупница 

→ Предмет на туристички интерес: Природни и културни туристички ресурси 

→ Врска со туристичката услуга и производи:  
o Развиен сајт на проектот:http://www.visitrila.net/, дозволувајќи важна 

туристичка информација 

Веб страницата содржи информации за Национален парк "Рила" и за 
блиските распоредени туристички објекти. Достапни се и информации за 
извршените основни и дополнителни туристички услуги. 

‐ Област Благоевград  

Проектите на ОП "Регионален развој" во својот фокус на туризмот во областа 
Благоевград ја опфаќаат територијата на општините Гоце Делчев, Разлог, Банско, 
Грмен, Петрич, Сандански, Кресна, Струмјани. 

http://go.dupnitsa.bg/
http://www.visitrila.net/
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Име на проектот: Културен мозаик "Неврокопско саем" 

Фокус на проектот: Создавање на услови за обновување на потенцијалот на 
територијата за развој на културни настани и туризам. 

→ Место на извршување / Опсег: Општина Гоце Делчев 

→ Предмет на туристички интерес: Туризам на настани (евент туризам) 

→ Врска со туристичките услуги и производи:  
o Спроведување на културен настан - фестивал "Неврокопско саем" 

 

Име на проектот: "Адаптација на спомениците во културно-историското наследство 
за развој на туризмот во општина Разлог" 

Фокус на проектот: е зголемување на туристичката атрактивност на 
територијата преку диверзификација на туристичкиот производ базиран на 
културно-историското наследство. 

→ Место на извршување / Опсег: Општина Разлог 

→ Предмет на туристички интерес: Културно-историски ресурси 

→ Врска со туристичката услуга и производи:  
o Подобрена состојба и социјализација на туристичките локалитети "Старата 

бања" и "Стара Турска бања"; 
o Испорака и монтажа на посетителски информативен центар; 
o Обновување  на улица во с. Бања, која ги поврзува двете бањи; 
o Изградба на воден атракцион и монтажа на опрема за рекреација и спорт; 
o Спроведување на  обука на персонал за работа во туристичките атракции, 

вклучени во проектот. 
 

Име на проектот: "Поддршка и развојот како и диверзификација на туристичките 
атракции на општина Банско - БАНСКО КРСТОСНИЦА НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ" 

Фокус на проектот: е зголемување на атрактивноста на општина Банско 
како туристичка дестинација нуди можности за развој на културно-историски 
туризам. 

→ Место на извршување / Опсег: Општина Банско  

→ Предмет на туристички интерес: Културно-историски ресурси 

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Активности за развој на четири интегрирани културно-историски атракции и 

угостителска инфраструктура кон нив; 
o Исполнување на промотивни активности за зголемување на популарноста на 

атракции; 
o Одржување на обуки на туристичките експерти. 

 

Име на проектот: Санација, конзервација и социјализација на античкиот град 
"Никополис ад Нестум" 

Фокус на проектот: Диверзификација на туристичкиот производ преку 
развивање на атракции за развој на културно-историскиот туризам. 



 

 46 

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

Содржината на овој материјал не ја претставува 
задолжително официјалната позиција на Европската унија 

 

→ Место на извршување / Опсег: Општина Грмен 

→ Предмет на туристички интерес: Културно-историски ресурси 

→ Врска со туристичките услуги и производи: 
o Санација, конзервација и социјализација на античкиот град "Никополис ад 

Нестум". 
 

Име на проектот: "Илјада години од битката на Самоил (1014-2014) - одржување и 
развој на туристичката атракција" Самоилова тврдина "во Општина Петрич" 

Фокус на проектот: започнување и развој на културно-историскиот туризам 
преку развивање и промовирање на интегриран туристички производ - туристичка 
атракција "Самоилова тврдина" и поврзаната на туристичка и техничка 
инфраструктура. 

→ Место на извршување / Опсег: Општина Петрич  

→ Предмет на туристички интерес: Културно-историско наследство 

→ Врска со туристичката услуга и производи:  
o Санација, конзервација и изложување на објект "Самуилова тврдина"; 
o Развој на туристичка инфраструктура; 
o Развој на обемно мала техничка инфраструктура. 

 
 

Име на проектот: "Сандански - зората на раното христијанство"  

Фокус на проектот: насочување на туристичкиот производ во општина 
Сандански преку развој на културно-историска туристичка атракција. 

→ Место на извршување / Опсег: Општина Сандански  

→ Предмет на туристички интерес: Културно-историско наследство 

→ Врска со туристичката услуга и производи:  
o Формирање на културно-историска туристичка атракција "Археолошки парк - 

Сандански"; 
o Активности за промоција на ново формираната туристичка атракција; 
o Обука на вработени - аниматори. 

  

Име на проектот: "Банско, Разлог и Кресна во прегратката на Пирин" 

Фокус на проектот: започнување на туристичи потенцијал преку развој и 
промовирање на регионалниот туристички производ на регион "Пирин" (општини 
Банско, Разлог и Кресна). 

→ Место на извршување / Опсег: Општина Банско, Разлог и Кресна   

→ Предмет на туристички интерес: Регионален туристички производ базиран на 
локалниот потенцијал на територијата  

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Развивање на  нови туристички пакети во рамките на туристички регион 

"Пирин"; 
o Спроведување на промотивни и маркетинг активности за зголемување на 

популарноста на регионалниот туристички производ. 
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Име на проектот: "Развој за одржлив туризам" 

Фокус на проектот: одржување и развој на регионалниот туристички 
производ "Сандански, Петрич, Струмјани". 

→ Место на извршување / Опсег: Општина Сандански, Петрич, Струмјани 

→ Предмет на туристички интерес: Регионален туристички производ базиран на 
локалниот потенцијал на територијата 

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Развивање на туристички пакети; 
o Маркетинг активности, рекламирање на туристичкиот регион како и 

предложениот туристички производ. 
 
 

Име на проектот: "Банско - Закопане - размена на добри практики и соработка за 
развој и маркетинг на зимскиот туризам" 

Фокус на проектот: Зголемување на туристичкиот потенцијал за развој и 
маркетинг на отпорни и специфични туристички производи преку размена на 
добри практики и know-how на меѓурегионално ниво. 

→ Место на извршување / Опсег: Општина Банско 

→ Предмет на туристички интерес: Развој на туристички производи базирани 
на локалниот потенцијал 

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Активности за одликување на регионот на Банско како европски центар за 

зимски туризам. 
 
 
 

Проекти по линија на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на ЕУ, 
реализирани на територијата на Македонија 

 

Име на проектот: "Конзервација и ревитализација на културно-туристички објект" 
Св. Георги "- Старо Нагоричане" 

Проектот е за обнова на црквата "Св. Георги" крај с. Старо Нагоричане (во 
истоимената општина во Североисточниот регион и се реализиран по линија на IPA 
Component I - TAIB 20093.  

Фокус на проектот: Унапредување на економската обнова и зголемување на 
атрактивноста на територијата за локалните жители како и за посетителите преку 
конзервација и ревитализација на значајниот културно-историски објект 
манастирски комплекс на "Свети Ѓорѓи". 

 

                                                           
3 IPA Component I - Transition Assistance and Institution Building Component (TAIB) for 2009 – ИПП 
Помагање на транзицијата и институционална надградба во 2009 година 
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Проекти по линија на програми за прекугранична соработка 

‐ Програма за прекугранична соработка ИПА Бугарија - Македонија 
2007-2013 

При извршувањето на секој анализиран проект е остварена прекугранична 
иницијатива помеѓу Бугарија и Македонија со следниов територијален опсег: една 
или неколку општини од област Ќустендил и / или Благоевград во соработка со 
една или неколку општини Североисточниот, Источниот и / или Југоисточниот 
регион. 

Име на проектот: "Соработка помеѓу занаетчии и мали и средни претпријатија за 
заедничко учество во локалните културни и економски настани во општините 
Ќустендил, Струмица и Крива Паланка" 

Фокус на проектот: Создавање на услови за соработка помеѓу 
претставниците на занаетчиите и малите и средни претпријатија (МСП) од целната 
територија на проектот. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Р. Бугарија: Општина Ќустендил (област Ќустендил) 
o Р. Македонија: Општина Струмица (Југоисточен регион), општина Крива 

Паланка (Североисточен регион) 

→ Предмет на туристички интерес: нематеријалното културно наследство 

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Создавање на услови за развој на прекуграничната соработка при 

спроведувањето на настани со културен карактер 
o Креирање на производи и нови форми за заедничко учество во клучните 

области на развој 

При спроведувањето на проектот се создадени услови за обновување на 
потенцијалот за учество на локалните занаетчии и претставници на МСП во 
спроведените културни настани на прекуграничното ниво. 

Име на проектот: "Велосипедски патеки за граѓаните и гостите на Ќустендил и 
Крива Паланка" 

Фокус на проектот: Подобрување на можностите за одржлива лична 
транспортна мобилност во градовите Ќустендил и Крива Паланка, со изградба на 
велосипедски патеки во двата града од целниот прекуграничен регион. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Р. Бугарија: Општина Ќустендил (област Ќустендил) 
o Р. Македонија: Општина Крива Паланка (Североисточен регион) 

→ Предмет на туристички интерес: 
o Одржување на лична транспортна мобилност (движење со велосипед) 
o Природни туристички ресурси 

→ Активности поврзани со туристичката услуга и производи: 
o Изградба на велосипедски патеки во градовите Ќустендил и Крива Паланка 



 

 49 

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

Содржината на овој материјал не ја претставува 
задолжително официјалната позиција на Европската унија 

 

o Спроведување на прекугранична истражување со фокус за зачувување на 
природните ресурси во целната територија 

Главен резултат од спроведувањето на проектот е подобрување на 
состојбата на урбаната средина, кое има позитивен ефект врз квалитетот на живот 
на локалното население и задоволството на гостите од нивната посета. 

Име на проектот: "Уживајте уникатна природа – Велосипедскиот туризам во помош 
на природата" 

Фокус на проектот: Подобрување на можностите за практикување на 
спортот како и отпорни видови туризам во целната територија. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Р. Бугарија: Општина Ќустендил, Сандански и Благоевград 
o Р. Македонија: Општина Куманово (Североисточен регион) 

→ Предмет на туристичкиот интерес: 
o Одржлива лична транспортна мобилност 

→ Активности поврзани со туристичката услуга и производи: 
o Промовирање и развој на постоечките како и создавање на нови 

велосипедски траки 

Проектот има директен придонес кон создавањето на поволни услови за 
подобрување на квалитетот на живот на локалното население како и развојот на 
приоритети врз велосипедскиот туризам. 

Име на проектот: "Дигитална култура за регионална зближување (Digital Culture for 
Regional Cohesion): Иновативна база на податоци за подигнување на свеста во 
прекуграничниот регион во врска со регионалните и европските аспекти на 
културата како и подоброто и заедничко користење" 

Фокус на проектот: Зголемување на атрактивноста на културните 
туристички ресурси во прекуграничниот регион Бугарија-Македонија преку 
користење на можностите на новите технологии за атрактивно претставување и 
промовирање. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Целата дозволена прекугранична територија на Програмата - 

административни области Ќустендил и Благоевград (Бугарија) и 
Североисточен, Источен и Југоисточен регион (Македонија) 

→ Предмет на туристички интерес: Културни туристички ресурси - материјално и 
нематеријално културно наследство 

→ Активности поврзани со туристичката услуга и производи: 
o Создаден модел за дигитализација на културното содржина и нејзина 

употреба за рекламирање на културните ресурси во прекуграничниот регион; 
o Собрање на информации за над 400 парчиња културни ресурси во 5-те 

територијални единици во прекуграничниот регион (вкл. 3D слики, виртуелни 
тури, дигитална библиотека) 

o Развиен сајт на проектот:http://digital-culture.eu/  

http://digital-culture.eu/
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Собрани информации за различни категории културни локалитети во 
целната територија: културно наследство, културна инфраструктура, традиции, 
обичаи, занаети, спроведени настани со културен карактер. 

Создадениот веб сајд содржи платформа за учење во областа на културата, 
дигитализација и дигиталната култура во туризмот. 

Име на проектот: "Културното наследство на нашите предци - духовни одолее за 
нашата заедничка европска иднина" 

Фокус на проектот: Поставување на нови прекугранични контакти, 
партнерства, иницијативи и размена на добри практики меѓу учесниците во 
различни настани од културен карактер во целната територија на проектот. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Бугарија: Општина Ќустендил (област Ќустендил) 
o Македонија: Општина Крива Паланка (Североисточен регион) 

→ Предмет на туристички интерес: материјално и нематеријално културно 
наследство 

→ Активности поврзани со туристичката услуга и производи: 
o Презентација на вештините на различни фолклорни групи, индивидуални 

уметници, сликари и занаетчии 
o Зголемување на информираноста  и познавњето на културното наследство на 

соседната прекугранична територија сместена на другата страна од границата 
 
 

Име на проектот: "Подобрување на квалитетот на живот преку промоција и развој 
на културните ресурси на регионот Гоце Делчев и Кратово и неговата 
трансформација во атрактивен Арт Центар" 

Фокус на проектот: Зголемување на атрактивноста на територијата како и 
туристичката дестинација преку спроведување на заеднички активности со 
културен и уметнички карактер. 

o Место на извршување / Опсег: 
o Бугарија: Општина Гоце Делчев (област Благоевград) 
o Македонија: Општина Кратово (Североисточен регион) 

→ Предмет на туристички интерес: нематеријалното културно наследство 

→ Активности поврзани со туристичката услуга и производи: 
o Спроведени обуки и изложби на цртеж, фотографија, резба и изработка на 

сувенири од природни материјали 

Реализираните активности придонесуваат за стекнување на популарност на 
територијата како активен арт центар за развој на вештини и таленти. 
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Име на проектот: "Туризам без граници" 

Фокус на проектот: Зголемување на туристичкиот интерес преку примена 
на иновативен пристап во промовирањето на туристичките ресурси во трите 
општини (Ќустендил - од Бугарија како и Штип и Крива Паланка - од Македонија). 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Бугарија: Општина Ќустендил (област Ќустендил) 
o Македонија: Општина Штип (Источен регион), Општина Крива Паланка 

(Североисточен регион) 

→ Предмет на туристички интерес: 
o Природни, културни и историски знаменитости 
o Основни туристички услуги - сместување, места за јадење и забава 

→ Активности поврзани со туристичката услуга и производи: 
o Инсталирани 8 електронски информациски платформи поврзани со интернет 

мрежа за обезбедување на лесен пристап до туристички информации 
(објекти, знаменитости, услуги). 

Инсталираните 8 инфотерминала (4 во Ќустендил, 2 во Крива Паланка и 2 во 
Штип) обезбедуваат информации на 4 јазици - бугарски, македонски, англиски и 
италијански. 

Направените чекори за развој на модерна информациска инфраструктура 
одговара на очекувањата на туристите и има позитивен ефект за зголемување на 
атрактивноста на територијата како и обновување на можностите за развој на 
различни приоритетни видови туризам. 

Име на проектот: "Културното наследство - мост кон заедничка иднина" 

Фокус на проектот: Создавање на поволни услови за развој на културниот 
туризам и туризам на настани (евент туризам) преку подобрување на состојбата на 
инфраструктурата и реализација на активности за подигнување на туристичката 
атрактивноста на територијата. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Бугарија: Општина Дупница (област Ќустендил) 
o Македонија: Општина Крива Паланка (Североисточен регион) 

→ Предмет на туристички интерес: Културно наследство 

→ Активности поврзани со туристичката услуга и производи: 
o Подобрување на околината на културните центри, околните куќи и Џамијата 

во гр. Дупница 
o Организирање на сцена на отворено за спроведување на културни 

манифестации во гр. Дупница 
o Набавка на опрема за подобрување на квалитетот на културните настани во 

градот. Дупница (саунд систем, мултимедија, професионална камера, 
принтер, климатизација) 

o Креирање на Центар за културно-историско наследство во Крива Паланка и 
обезбедување на специјална опрема, потребна за неговата активност 
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Име на проектот: "Подобрување на туристичката инфраструктура на Бобошево и 
Кратово" 

 Фокус на проектот: Зголемување на туристичката атрактивност на целната 
територија, преку активности за подобрување на состојбата на обемно мала 
инфраструктура со поглед кон развојот на туризмот. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Бугарија: Општина Бобошево (област Ќустендил) 
o Македонија: Општина Кратово (Североисточен регион) 

→ Предмет на туристички интерес: објекти на природниот туризам; селски 
туризам 

→ Активности поврзани со туристичката услуга и производи: 
o Подобрување на состојбата на мало-големата инфраструктура во општините 

Бобошево и Кратово со поглед кон вкупната атрактивност на територијата; 
o Одржубање на семинар со тематски фокус - заштита на животната средина, 

селски туризам. 
 
 

Име на проектот: "Под едно небо" 

Фокус на проектот: Промовирање на прекуграничниот регион Дупница - 
Крива Паланка како територија со потенцијал за развој на културен туризам 
заснован на сакралното наследство и тековните културни настани. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Бугарија: Општина Дупница (област Ќустендил) 
o Македонија: Општина Крива Паланка (Североисточен регион) 

→ Предмет на туристички интерес: сакрално наследство, нематеријално 
културно наследство 

→ Активности поврзани со туристичката услуга и производи: 
o Изградба на патна инфраструктура за подобрување на транспортниот пристап 

до светилиштето на Свети Јоаким Осоговски во с. Градец (општина Крива 
Паланка); како и подобрување на околината околу објектот; 

o Креирање на база на податоци и примена на ГИС, како електронска 
платформа, обезбедување на информации за сакралното наследство во 
прекуграничниот регион; 

o Воспоставување на неколку спроведени културни настани како туристичка 
атракција; 

o Објавување на книга за сакралното наследство на прекуграничниот регион 
Дупница - Крива Паланка 

Постигнатите резултати на проектот имаат важно значење за подобрување 
на можностите за развој на културниот туризам. 
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Име на проектот: „Rock’n Pop the Borders“  

Фокус на проектот: Користење на културните ресурси за прекугранична 
соработка преку заеднички развој и управување на одржлив формат за креативни 
изгледи, размена на идеи и трка на млади таленти - уметници на рок и поп музика 
од прекуграничниот регион. 

→ Партнери во проектот: 
o Водечки партнер: Здружение "Партнери - Дупница" 
o Партнер 2: Регионален центар за одржлив развој - Кратово 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Учество на рок и поп групи од Бугарија и Македонија (нема ограничување за 

учество во територијален аспект) 

→ Предмет на туристички интерес: Настаните со културен карактер 

→ Активности поврзани со туристичката услуга и производи: 
o Создаден меѓународен формат за докажување на млади уметници на рок и 

поп музика од Бугарија и Македонија 
o Спроведени 3 концертот во Дупница и Куманово и онлајн трката за избор на 

најдобрите дела и групи 
o Развиен сајт на проектот: http://www.rocknpoptheborders.com/  

 
 

Име на проектот: "Природата за луѓето и луѓе за природата" 

Фокус на проектот: Размената на реализирана добра практика меѓу 
партнерите во проектот во областа на одржливиот туризам. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Бугарија: Општина Рила (област Ќустендил) 
o Македонија: Општина Струмица (Југоисточен регион) 

→ Предмет на туристички интерес: Природни туристички ресурси (еко 
туризам) 

→ Активности поврзани со туристичките услуги и производи: 
o Спроведени обуки на претставниците на македонскиот партнер во проектот за 

утврдување на знаењата во врска со можностите за искористување на 
потенцијалот за развој на еко туризмот 

o Создаден сајт на проектот - http://www.parkrilski-manastir.eu/  

Формирана е мрежа за соработка на прекугранично ниво меѓу различни 
организации во областа на одржливиот еколошки туризам. Проектот е реализиран 
како добра практика за примена на развиени регионални планови за управување 
со животната средина. 

Име на проектот: "Прекуграничен пристап за развој на туризам заснован врз 
водните ресурси" 

Фокус на проектот: Подобрување на условите за развој на природниот и 
водениот туризам, преку спроведување на активности за подобрување на 

http://www.rocknpoptheborders.com/
http://www.parkrilski-manastir.eu/
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состојбата на истовремена инфраструктура со поглед кон искористувањето на 
потенцијалот за развој на туризмот. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Бугарија: Општина Сатовча (област Благоевград) 
o Македонија: Општина Липково (Североисточен регион) 

→ Предмет на туристички интерес: Природен (екотуризам) и воден туризам 

→ Активности поврзани со туристичката услуга и производи: 
o Изградба на локален асфалтиран пат до долината на езеро Липковска Брана 

(општина Липково, Македонија) 
o Спроведување на обука на локалното население во врска со можностите за 

развој на еколошки одржливиот еко туризам преку изградба на туристички 
производи базирани на локалниот потенцијал за развој 

o Развиен заеднички прекуграничен туристички производ за еколошки одржлив 
еко туризам 

 
 

Име на проектот: "Еднакви во културните разлики" 

Фокус на проектот: Подобрување на можностите за искористување на 
потенцијалот за развој на културно-историскиот туризам во општините Рила и 
Кочани. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Бугарија: Општина Рила (област Ќустендил) 
o Македонија: Општина Кочани (Источен регион) 

→ Предмет на туристички интерес: Културно-историски туристички ресурси 

→ Активности поврзани со туристичката услуга и производи: 
o Создавање на куќа на културно-историското наследство во општина Рила како 

место за изложба и презентација на заедничката историја на општините Рила 
и Кочани 

o Формирање на Етно куќа во општина Кочани како место за презентирање на 
автентични занаети карактеристични за регионот: везење, плетење, ткаење, 
производство на сувенири. Етно куќата функционира како музеј на 
етнографски збирки, училиште за автентични ракотворби и сали за семинари 

Резултатите од проектот имаат позитивен ефект врз складирањето и 
претставувањето на материјалното и нематеријалното културно-историско 
наследство на општините Рила и Кочани. 

 

Име на проектот: "Отворена врата за културна размена - изградба на заедничка 
европска иднина" 

Фокус на проектот: Одржлива прекугранична културна соработка меѓу 
општините Ќустендил и Богданци преку активности за заштита и промоција на 
материјалното и нематеријалното културно наследство. 
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→ Место на извршување / Опсег: 
o Бугарија: Општина Ќустендил (област Ќустендил) 
o Македонија: Општина Богданци (Југоисточен регион) 

→ Предмет на туристички интерес: материјални и нематеријални културно-
историски наследства 

→ Активности поврзани со туристичката услуга и производи: 
o Подобрување на статус на обемно мала инфраструктура со поглед кон 

развојот на културниот туризам 
o Развиен сајт на проектот: http://open-gate-for-cultural-exchange.org/  

Резултатите се со придонес кон подобрување на можностите за развој на 
културниот туризам: реновирање  и опрема  на културни објекти (еден во Бугарија 
и еден во Македонија), создавање на каталог на нематеријалното културно 
наследство на двете општини (празници, прослави, ритуали, фестивали и други 
настани). 

Име на проектот: "Културна размена - да ги споделиме разликите за обединување 
на идниот културен развој" 

Фокус на проектот: Поттикнување и развој на туризмот преку активности за 
промоција на материјалното и нематеријалното културно и историско наследство 
на територијата на проектот. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Бугарија: Општина Невестино (област Ќустендил) 
o Македонија: Општина Дојран (Југоисточен регион) 

→ Предмет на туристички интерес: Културно-историско наследство 

→ Активности поврзани со туристичката услуга и производи: 
o Изград на Културно-информативен центар во с. Невестино (во паркот на 

селото) опремен со конференциска сала и компјутерски кабинет. 

‐ Програма за прекугранична соработка од Инструментот за 
претпристапна помош (ИПА) Бугарија - Србија 2007-2013 

Територијален фокус на анализата: област Ќустендил 

Име на проектот: "Соработка за одржлив развој на културниот туризам во 
општините Бобов дол и Палилула" 

Фокус на проектот: Поттикнување на развојот на културниот туризам во 
општините Бобов дол и Палилула преку подобрување на состојбата на 
инфраструктурата со однос кон културното и историското наследство. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Р. Бугарија: Општина Бобов дол (област Ќустендил) 
o Р. Србија *: Градска општина Палилула*  

→ Предмет на туристички интерес: Природни, културни и историски 
знаменитости 

http://open-gate-for-cultural-exchange.org/
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→ Активности поврзани со туристичката услуга и производи: 
o Изградба ан амфитеатар во гр. Бобов дол 
o Реконструирање на амфитеатарот во Палилула 
o Развиен "Прирачник на културните и туристичките атракции во општините 

Бобов дол и Палилула" 
* Надвор од територијалниот опсег на проектот STEPS. 

 

Име на проектот: "Нови туристички предизвици во регионот Дупница - Врање: Патот 
кон нова иднина" 

Фокус на проектот: Зголемување на туристичката конкурентност на 
регионот преку спроведување на активности за подобрување на можностите за 
развој на одржлив природен (еко) туризам. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Р. Бугарија: Општина Дупница (област Ќустендил) 
o Р. Србија *: Општина Врање 

→ Предмет на туристички интерес: пешачење во природа  

→ Активности поврзани со туристичката услуга и производи: 
o Создаден Еко дом "Самоковиштето" (реновирана стара планинска колиба) 
o реконструирана и ажурирана еко патека во Рила планина (над с. Бистрица) 
o новоизграден паркинг за автомобили во појдовната точка на трасата, 

изградени набљудувачки игралишта, засолниште, катчиња за рекреација 
* Надвор од територијалниот опсег на проектот STEPS. 

 

Во обновената колиба се наоѓа "соба за авантури", која го предвидува 
интерактивниот пристап за претставување на природните знаменитости и 
биолошка разновидности на Рила планина. 

Име на проектот: "Музика, уметност, туризам - за обединување на Балканот" 

Фокус на проектот: Поттикнување и развој на соработката меѓу опфатените 
во проектот територијални единици од Бугарија и Србија во областа на музиката, 
уметноста и туризмот. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Р. Бугарија: Општина Ќустендил (област Ќустендил) 
o Р. Србија: Град Ниш *   

→ Предмет на туристички интерес: 
o Културни-настани во туризмот (концерти, изложби) 
o Културен туризам 

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Промовирање и развојот на културниот туризам преку иницирање на 

активности за промовирање на организации кои работат во оваа област 
o Развиен веб http://cbma.projectkn.com/ со информации за значајни објекти 

за развој на културниот туризам во област Ќустендил, основни и 

http://cbma.projectkn.com/
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дополнителни туристички услуги. 

* Надвор од територијалниот опсег на проектот STEPS. 

Спроведени се осум заеднички културни настани (во Ќустендил и Ниш) и се 
остварени активности на 20 организации од Ќустендил и Ниш кои работат во 
областа на културниот туризам. 

Име на проектот: "Преродените традиции на Краиштее - фактор за одржлив 
економски развој" 

Фокус на проектот: Промовирање на опфатената територија како 
туристичка дестинација, нуди можности за развој на културно-настанатиот 
туризам и подигање на свеста за нематеријалното културно наследство на 
регионот. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Р. Бугарија: гр. Ќустендил, с. Раждавица 
o Р. Србија *: гр. Сурдулица, гр. Босилеград 

→ Предмет на туристички интерес: нематеријалното културно наследство 

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Реализира активности за промоција на нематеријалното културно наследство 

- предуслов за обновување на потенцијалот за развој на културно-настанатиот 
туризам 

o Развиен веб проектнитеhttps://crafts-bg-sr.eu/  
* Надвор од територијалниот опсег на проектот STEPS. 

 

Во рамките на проектот се истражени и опишани стари занаети од 
прекуграничниот регион и се изведени традиционални културни настани, 
карактеристични за опфатената територија на проектот. 

Проекти од програмата Грција - Бугарија ИНТЕРРЕГ IVA 2007-2013 година 

Територијален фокус на анализата: област Благоевград 

Име на проектот: "Промовирање и заштита на културно-историското наследство во 
прекуграничниот регион Гоце Делчев - Просочани" 

Фокус на проектот: Поттикнување на територијалната соработка во областа 
на туризмот, преку заштита и промоција на материјалното и нематеријалното 
културно-историско наследство во целната територија. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Р. Бугарија: општина Гоце Делчев 
o Р. Грција : општина Просочани 

→ Предмет на туристички интерес: Културно-историско наследство 

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Реконструкција и модернизација на Историскиот музеј - гр. Гоце Делчев; 

https://crafts-bg-sr.eu/
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o Активности за промовирање на можностите за практикување на културно-
историски туризам во општината; 

o Развиен веб проектните http://culreg.com/bg/  
* Надвор од територијалниот опсег на проектот STEPS. 

 

Име на проектот: "Промовирање на културната соработка преку создавање на 
партнерски мрежи на граѓаните на Струмјани и Филипи" 

Фокус на проектот: Зголемување на вкупната туристичка атрактивност на 
територијата преку создавање на услови за обновување на потенцијалот за развој 
на културно-историскиот туризам. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Р. Бугарија: општина Струмјани 
o Р. Грција *: општина Кавала – Филипи 

→ Предмет на туристички интерес: Културно-историско наследство 

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Создаден културен центар во општината Струмјани; 
o Истражување на локални етнографски и културни традиции и нивното 

вклучување во културните календари на двете општини.  
* Надвор од територијалниот опсег на проектот STEPS. 

 

Име на проектот: "Интегриран систем за подобрување и модернизација на 
стратешкото и оперативното планирање на политиките во туризмот - креирање на 
модерни структури и инструменти за јавниот сервис кои се користат од страна на 
посетителите" 

Фокус на проектот: Поттикнување на претприемништвото во 
прекуграничниот регион во областа на туризмот и подобрување на условите за 
ефикасно стратешко планирање во туристичкиот сектор. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Р. Бугарија: општина Благоевград (партнер - Регионален центар за економски 

развој - Благоевград) 

→ Предмет на туристички интерес: Планирање на туристичкиот сектор 

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Формирана динамична платформа во која се содржи важни туристички 

информации и податоци собрани директно од посетителите кои ќе сакаат да 
најдат примена во тековната политика во областа на туризмот. 

 

Име на проектот: "ENACT - Еколошки активности за промовирање на алтернативни 
форми на туризам" 

Фокус на проектот: одликување на природното богатство на територијата 
како ресурс за развој на одржлив природен туризам. 

http://culreg.com/bg/
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→ Место на извршување / Опсег: 
o Р. Бугарија: општина Петрич (партнер - Природен парк "Беласица") 
o Р. Грција *: општина Висалтија 

→ Предмет на туристички интерес: Природни туристички ресурси 

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Создавање на мрежи за комуникација и промоција на алтернативни форми на 

туризам; 
o Изграден посетител интерактивен центар, кој ќе ги развие новите туристички 

правци. 
* Надвор од територијалниот опсег на проектот STEPS. 

 

Име на проектот: "Прекугранична школа за традиционален фолклор и етнографија - 
мост меѓу легендата и стварноста во Европа". 

Фокус на проектот: Зачувај и промоција на нематеријалното културно 
наследство на целната територија на проектот. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Р. Бугарија: општина Сатовча 
o Р. Грција *: општина Като Неврокопи 

→ Предмет на туристички интерес: нематеријалното културно наследство 

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Изградба на прекугранично училиште во с. Плетена (општина Сатовча) како и 

обезбедување на опрема во фолклорното училиште во општина Като 
Неврокопи.  

* Надвор од територијалниот опсег на проектот STEPS. 

 

Име на проектот: "Интегрирање на грчко-бугарскиот туристички производ" 

Фокус на проектот: Зголемување на конкурентноста на локалниот 
туристички производ преку спроведување на истражувања во областа на 
туристичкиот производ во целната територија. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Р. Бугарија: општина Банско 
o Р. Грција *: општина Тасос 

→ Предмет на туристички интерес: Комплетниот туристички производ во целниот 
регион 

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Предложување на  методологија за зголемување на туристичките посети во 

регионот. 
* Надвор од територијалниот опсег на проектот STEPS. 

Име на проектот: "IT-SPA туризам - развој на спа-туризмот во пограничниот регион 
преку користење на иновативни IT услуги" 
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Фокус на проектот: Зголемување на конкурентноста за развој на СПА 
туризмот, преку имплементација на иновативни услуги - примена на интегриран 
информатички систем за СПА туризам и услуги за електронско здравство. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Р. Бугарија: општините Девин * (област Смолјан) Минерални бањи * (област 

Хасково) и Сандански (област Благоевград) 
o Р. Грција *: партнер - Грчка асоцијација на општините и заедниците на 

лековити извори и СПА 

→ Предмет на туристички интерес: СПА туризам  

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Инсталирање и употреба на иновативни информатичка технологија со цел 

подобрување на испорачан туристичкиот производ во СПА туризмот. 
* Надвор од територијалниот опсег на проектот STEPS. 

 

Име на проектот: "Општи патеки во НАТУРА и РАМСАР во реонот на реката Струма" 

Фокус на проектот: Обидинување на напорите за заштита на животната 
средина, одржливо користење на заштитените подрачја и развој на потенцијалот 
на регионот по течението на реката Струма. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Р. Бугарија: општини Симитли, Кресна и Струмјани 
o Р. Грција *: општини Ирак * и Неа Зихни * 

→ Предмет на туристички интерес: Природни туристички ресурси 

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Изработено издание "Заштитени територии во регионот на реката Струма"; 
o Реализира прекугранична информативна кампања за зачувување на 

природните знаменитости во регионот (зголемена свест за природната 
средина и зачувување на еколошкиот баланс). 

* Надвор од територијалниот опсег на проектот STEPS. 

 

Име на проектот: "Локални производи и фестивали и туристички развој во 
прекуграничната соработка Грција-Бугарија" 

Фокус на проектот: одликување и унапредување на развојот на локални 
настани со културен карактер и изградба на мрежа за соработка меѓу 
организаторите на фестивалите. 

→ Партнери во проектот: 
o Универзитет по економски науки - Аристотел (Солун, Грција) *; 
o Изложбено истражувачки институт (Грција) *; 
o Општина Неа Зихни (Грција) *; 
o Југозападен универзитет "Неофит Рилски" (Благоевград); 
o Децентрализирана администрација Македонија-Тракија (Грција) *. 



 

 61 

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

Содржината на овој материјал не ја претставува 
задолжително официјалната позиција на Европската унија 

 

→ Предмет на туристички интерес: нематеријалното културно наследство 

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Подготовка на карта на тековните фестивали од двете страни на границата; 
o Развој на нови производи на културниот туризам. 

* Надвор од територијалниот опсег на проектот STEPS. 

Име на проектот: "Сеопфатен пристап за заедничко управување на природните 
ресурси во прекуграничниот регион, насочен кон промовирање на еко-туризмот и 
заштита на екосистемите" (NATouR) 

Фокус на проектот: Промовирање на нови алтернативни и одржливи 
пристапи за развој на природниот туризам и подобрување на прекуграничната 
соработка во областа на екотуризмот и управувањето со природните ресурси. 

→ Место на извршување / Опсег: 
o Р. Бугарија: општини Сандански (партнер - Бизнис Информативен и 

Консултантски Центар - Сандански) и Крџали * (Регионална Дирекција за 
шумите - Крџали) 

o Р. Грција *: општина Авдера * 

→ Предмет на туристички интерес: Природни туристички ресурси 

→ Врска со туристичката услуга и производи: 
o Развиен план за развој на екотуризмот во општина Сандански; 
o Имплементација користење на иновативни ИКТ алатки - еко-турнеја веб 

портал - обезбедување на интерактивна платформа и софтверски апликации 
за управување со животната средина). 

* Надвор од територијалниот опсег на проектот STEPS. 

 

Проекти по линија на програми за транснационална соработка 

- Програма за транснационална соработка Југоисточна Европа 2007-2013 
година. 

По линија на Програмата е реализиран проектот "Толеранција на 
мобилноста на најновиот ЕвроВело коридор" Патот на Железната завеса ", кој го 
опфаќа бугарскиот дел од прекуграничниот регион Бугарија-Македонија 
(областите Ќустендил и Благоевград). 

"Патот на Железната завеса" (ЕвроВело 13) е еден од 14-те хоридори за 
велосипедизам на територијата на Европа. Планирано е целосното завршување на 
мрежата од велокоридори да заврши до 2020 година 

Бугарските партнери на проектот се: Бугарска велосипедска асоцијација - 
Бургас; Здружение на југозападните општини - Благоевград; Бугарска асоцијација 
за алтернативен туризам, Софија. 

Официјален веб сајт на проектот: http://www.ict13.eu/  

Веб сајт достапен на бугарски јазик: http://13.eurovelo.bg/the-trail-2   

http://www.ict13.eu/
http://13.eurovelo.bg/the-trail-2
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‐ Основна цел на проектот: 

o Истражување на потребите за  развојот на долж целиот пат на ЕвроВело 
ходникот и создавање на рамка за работа во секој регион вклучен во 
територијалниот опсег на проектот 

‐ Резултати за постигнување: 

o Подобрување на транспортната достапност до излезните пунктови на 
маршрутата со цел ограничување на потребата од трансфер со личен 
автомобил 

o Создавање на услови за безбедност на велосипедистите по должината на 
целиот пат 

Во рамките на проектот се собрани информации и е извршена проценка на 
потенцијални вело правци достапни за туристички услуги, услови за маркетинг. 
Извршени се активности за одликување. 

Промоција на велосипедизмот и подобрувањето на можностите за 
комбинирање на јавениот и велосипедскиот транспорт кои имаат директен 
придонес кон развојот на туризмот базиран на одржливата лична транспортна 
мобилност на туристите. 

Проекти по линија на други донаторски програми 

 Проектите во категоријата "други донаторски програми" (надвор 
горенаведените), реализирани во бугарскиот дел од прекуграничниот регион 
Македонија - Бугарија се остварени по линија на: Програма за рурален развој 
2007-2013 година, Програма "Добро соседство" Бугарија-Србија, Бугарија –
Македонија и др. 

 Меѓу главните активности во овие проекти се издвоија: 

‐ Изложеноста на материјалното и нематеријалното културно наследство и 
природните знаменитости; 

‐ Реконструкција и модернизација на значајни за соодветната територија 
туристички локалитети и знаменитости; 

‐ Подобрување на параметрите на туристичката инфраструктура. 
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3. SWOT и STEP анализа на туристичките услуги и производи во 
прекуграничниот регион Бугарија-Македонија 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

‐ - Податоци со фокус на туристичкиот 
сектор 

‐ - Податоци со фокус на туристичкиот 
сектор 

‐ Пораст во вредностите на индикаторите 
кои се карактеризираат со дејноста на 
местата за сместување во повеќето 
општини од бугарскиот дел на 
прекуграничниот регион Бугарија-
Македонија; 

‐ Јасно исцртани две групи општини во 
областите Ќустендил и Благоевград: 
o Прва, со водечко значење во развојот 

на туризмот; 
o Втора, со незначителен удел во 

структурата на показателите кои ја 
карактеризираат дејноста на местата 
за сместување. 

‐ Пораст во вредностите на индикаторите 
кои се карактеризираат во развојот на 
туризмот во трите региони во 
македонскиот дел од прекуграничниот 
регион - Североисточен, Источен и 
Југоисточен. 

‐ Големи разлики во соодносот на трите 
региони во Македонија во структурата на 
туристичките индикатори на национално 
ниво. 

‐ Потенцијал за развој на различни 
видови туризам - објекти и 
знаменитости 

‐ - Потенцијал за развој на различни 
видови туризам - објекти и 
знаменитости 

‐ Одлични можности за развој на 
различни традиционални и 
алтернативни видови туризам во целиот 
прекуграничен регион; 

‐ Неискористен во доволна мера 
потенцијал за развој на туризмот во 
целната територија на проектот; 

‐ Природно-ресурсен потенцијал и развој 
на природниот (когнитивен) туризам; 

‐ Преовладува сезоната на туристичкиот 
сектор 

‐ Богато културно-историско наследство, 
креирање на одлични можности за 
развој на културно-историски и 

туризам на настани (евент туризам); 

‐ Специјано на одделните територии во 
развојот на најмногу на еден вид туризам, 
за кој поседуваат најголем потенцијал - 
недостаток на доволна диверзификација 
на туристичката понуда. ‐ Постоење на ресурси за развој на 

планински (зимски и летен), селски, 
пешачки и др. видови на туризам. 

‐ Инфраструктура со поглед кон 
развојот на туризмот, туризам услуги, 
производи и услуги 

‐ Инфраструктура со поглед кон развојот 
на туризмот, туризам услуги, производи 
и услуги 

- Реализација на повеќе проекти за 
подобрување на квалитетот на 
туристичките услуги и производи: 
- Реконструкција и реставрација на 
значајни туристички локалитети и 
знаменитости; 

- Влијанието на голем број фактори што 
влијаат со негативен ефект врз развојот на 
туризмот и можностите за оптимално 
искористување на туристичкиот потенцијал: 
- Присуство на објекти кои претставуваат 
туристички интерес, кои во моментот не се 
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

- Подобрени квантитативни и квалитативни 
параметри на инфраструктурата со поглед 
кон туристичката услуга; 
- Развиени туристички производи / понуди 
кои нудат можности за практикување на 
повеќе од еден вид туризам во повеќе од 
една општина / област / регион од целната 
територија (вкл. на прекугранично ниво); 
- Спроведени обуки во областа на туризмот 
со цел подобрување на вештините на 
работната сила и подобрување на нивото на 
туристичката услуга. 

достапни за туристички посети; 
- Присуство на територии со туристички 
потенцијал, кои ја немаат потребната 
инфраструктура, одговара на потребите и 
потребите на туристите (сместување, пристап 
до објектите, анимации); 
- Недоволна квалификација на работната 
сила во некои територии во кои туризмот е 
послабо развиен, но постои потенцијал за 
развој. 

 

МОЖНОСТИ РИЗИЦИ 

‐ Податоци со фокус на туристичкиот 
сектор 

‐ Податоци со фокус на туристичкиот 
сектор 

‐ Креирање на услови за минимизирање 
на влијанието на неповолните 
последици од акумулираните разлики 
во развојот на туризмот во одделните 
општини / области / региони во 
целната територија. 

‐ Продлабочување на разликите во 
степенот на развој на туристичкиот сектор 
помеѓу одделните општини во областите 
Ќустендил и Благоевград (Р Бугарија) и во 
Североисточен, Источен и Југоисточен 
регион (Македонија); 

‐ Влошување на вредностите на основните 
економски индикатори кои  го 
карактеризираат развојот на туризмот. 

‐ Потенцијал за развој на различни 
видови туризам - објекти и 
знаменитости 

‐ Потенцијал за развој на различни 
видови туризам - објекти и 
знаменитости 

‐ - Зголемување на свеста и знаењето на 
туристите за можностите за 
практикување на различни видови 
туризам; 

‐ Скратена апсорпција на можноста за 
забрзување на економскиот развој, 
произлегува од потенцијалот за развој на 
различни традиционални и алтернативни 
видови туризам. ‐ - Имплементација на приоритетните 

активности на прекугранична ниво за 
подигање вкупната атрактивност на 
прекуграничниот регион Бугарија-
Македонија. 

‐ Инфраструктура со поглед кон 
развојот на туризмот, туризам услуги, 
производи и услуги 

‐ Инфраструктура со поглед кон развојот 
на туризмот, туризам услуги, производи 
и услуги 

‐ Зголемување на квалитетот на 
туристичката услуга и задоволството на 
туристите од нивниот престој, преку 
инвестиции во областа на туристичката 

‐ Недоволна координација помеѓу 
различните групи засегнати страни во 
спроведувањето на вообичаениот 
приоритет за оптимално искористување 
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МОЖНОСТИ РИЗИЦИ 

инфраструктура, квалификации на 
работната сила, претприемачките 
иницијативи меѓу различни групи 
чинители и др. клучни области за 
туристичкиот развој. 

на туристичкиот потенцијал на 
територијата. 

‐ Диверзификација на туристичката 
понуда и зголемување на вкупната 
атрактивност на територијата. 

 
 

STEP АНАЛИЗА  

‐ ПОЛИТИЧКИ ФАКТОРИ ‐ ЕКОНОМСКИ ФАКТОРИ 

‐ Заеднички прекугранични иницијативи 
меѓу Бугарија и Македонија во клучните 
области на развојот; 

‐ Ниска стапка на економски раст на 
активностите во областа на туризмот; 

‐ Намерна политика на различни 
територијални нивоа (локално - 
општини, национално) во областа на 
туризмот; 

‐ Стабилно ниво на вработување во областа 
на обезбедување на туристички услуги и 
производи; 

‐ Закон за културното наследство 
(Бугарија); 

‐ Закон за заштита на животната средина 
(Бугарија и Македонија); 

‐ Закон за биолошка разновидност 
(Бугарија); 

‐ Закон за заштитените подрачја 
(Бугарија); 

‐ Закон за ловство и заштита на дивечот 
(Бугарија); 

‐ Закон за рибарство и аквакултура 
(Бугарија); 

‐ Закон за водите (Бугарија и 
Македонија); 

‐ Закон за заштита на природата 
(Македонија). 

‐ Релативно ниско ниво на развој на 
претприемништвото и бизнис средината; 

‐ Пристап до информации - различни 
средства за информирање на туристите 
за расположливи ресурси, основни и 
дополнителни туристички услуги преку 
локални, регионални, национални 
медиуми. 

‐ Релативно низок износ на еднократен 
доход на локалните жители и гости на 
територијата. 

‐ СОЦИЈАЛНО-КУЛТУРНИ ФАКТОРИ ‐ ТЕХНОЛОШКИ ФАКТОРИ 

‐ Однос на посетителите кон 
туристичките ресурси; 

‐ Ниско ниво на иновации и технолошки 
развој (во контекст на нивната 
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STEP АНАЛИЗА  

применливост во развојот и понудата на 
туристички производи и услуги); 

‐ Однос на човековите кадри кон заем од 
нив позицијата и кон исполнување на 
работните обврски; 

‐ Незначителни трошоци за спроведување 
на истражувања и студии во областа на 
разгледуваната проблематика; 

‐ Барања за квалитетот на понудените 
туристички производи и услуги - 
задоволство на туристите од услугата; 

‐ Постои користење на интернет и развој на 
мобилни апликации - применливост кај 
понудата и побарувачката на туристички 
производи и услуги. 

‐ Култура на заштеда на населението - 
став на локалните жители / гости за 
што да потрошат заштедените од нив 
финансиски средства; 

 

‐ Начин на живот и кориснички навики;  

‐ Однос кон природни и еколошки 
производи; 

 

‐ Демографски параметри.  

 
4. Идентификувани полиња со поглед кон развојот на туризмот со 

земена потреба од подобрување 

Идентификуваните насоки со земена потреба од подобрување во областа на 
туризмот се: 

 Човечки ресурси:  

Акцент: Подигнување на квалификациите на работната сила во областа на 
туристичкиот сектор. 

Работната сила треба да се разгледува во улога на клучен фактор во 
процесот на обновување на потенцијалот за туристичкиот развој на одредена 
територија. Квалитетот на туристичката услуга директно влијае врз имиџот на 
соодветната територија како туристичка дестинација. 

Како резултат од извршената анализа на туристичката услуга и производи во 
прекуграничниот регион Бугарија-Македонија, можеме да заклучиме дека 
човечките ресурси се меѓу главните фактори што влијаат на ефектот врз развојот 
на туризмот во некои помалку популарни територии во кои секторот е повеќе 
слабо развиен. 

Квалификациите на персоналот (директно поврзана со односот кон 
туристите, со можноста за обезбедување на туристички услуги, атракции, 
анимации и др.) е од клучно значење за степенот на задоволство на туристите од 
нивниот престој. 
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Во однос на правецот кој ја предвидува потребата од преземање на 
насочените активности за зголемување на квалификациите на услугата и 
подобрување на менаџерските вештини на менаџерскиот персонал во целната 
територија. При оваа препорака треба да се примени територијалниот принцип 
изразен во усогласување со степенот на развој на туристичкиот сектор: 

‐ Усовршување на вештините на работната сила во територии кои заземаат 
водечки позиции во развој на туризмот; 

‐ Подобрување (развој) на вештините на човечките ресурси во 
териториите, одликувајќи се со потенцијал за развој на туризмот кој во 
моментот на анализата можеме да ги оцениме како недоволно 
искористени. 
 

 Маркетинг и реклама: 

Акцент: Подигнување на свеста и знаењето на туристите во врска со 
можностите за практикување на различни видови туризам и понудените 
услуги, атракции и анимации за туристите. 

Присуството на туристички ресурси (објекти и знаменитости) го 
поттикнуваат развојот на даден вид туризам. Тоа само по себе не гарантира 
туристички интерес и остварување на туристички посети во територијата. Од оваа 
гледна точка, активностите на маркетинг и рекламирање во областа на туризмот 
заземаат клучно место во стремежот кон создавање услови за оптимално 
искористување на туристичкиот потенцијал на одредена територија. 
Предложените активности како и одликување на туристичката понуда во 
прекуграничниот регион Бугарија-Македонија се насочени кон обезбедување на 
целосна и навремена важна туристичка информации во врска со: 

Развиени туристички производи (понуди и пакети) за вршење на една или 
повеќе видови на туризам на територијата на една или повеќе општини / области 
/ региони (вкл. прекугранично ниво): 

Оваа компонента има директно однос кон диверзификацијата на 
туристичката понуда; врз можностите за практикување на даден приоритет за 
територијата како вид туризам во комбинација со не толку популарна за 
територијата вид туризам; комбинирање на посетата на водечка туристичка 
дестинација со посета на територија, која се одликува со не толку добро развиен 
туризам, но во која постои потенцијал за развој. 

‐ Предложените туристички услуги, анимации и атракции 

Присуството на такви информации е од особена важност за задоволството 
на туристите од нивниот престој и за вкупната атрактивност на територијата. 
Препораката се состои во потребата од обезбедување на информации за 
достапните основни и дополнителни услуги во однос кон туризмот, како на 
пример: 
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o дополнителни услуги понудени од местата за сместување и местата за 
јадење и забава; 

o можности за спроведување на дополнителни екскурзии во 
најпосетените територии; 

o информации за нематеријалното културно наследство на територијата - 
локални храна и пијалоци, занаети, локално производство, културни 
настани и др .; 

o можности за вработување на водичи; 
o можности за изнајмување на возачи; 
o информации за секоја друга типична возможност за територијалната 

услуга која има однос со туристичката услуга. 
 
 

‐ Начини за движење по правец на главни туристички локалитети и 
знаменитости: 

Тематскиот фокус е ставен во обезбедување на информации за 
транспортниот пристап во соодветната територија со акцент на можностите за 
движење преку јавен транспорт, движењето со велосипед (веломаршрути и 
велосипедски патеки), движење пеш по правец на некои објекти / знаменитости. 

 Претприемачки иницијативи: 

Развојот на потребните бизнис вештини меѓу различни групи чинители во 
туризмот и создавањето на можности за самовработување (претежно од млади 
луѓе) завзема примарно место во тематскиот фокус на проектот STEPS. 

Треба да ги разгледуваме недоволно развиените претприемачки вештини 
како еден од факторите кои се паметат со ефект врз развојот на туризмот и 
обновување на туристичкиот потенцијал на територијата. 

Потребата од зајакнување на претприемништвото во туристичкиот сектор и 
развој на претприемачки вештини кај младите луѓе треба да се поврзе со 
преземање на конкретни иницијативи за стимулирање на претприемништвото. 

Тематската насоченост на истражувањето овозможува учениците и 
невработените лица на над 18 годишна возраст, како и претставници на бизнис и 
различни организации во областа на прекуграничните иницијативи во областа на 
туризмот како клучни целни групи во разгледуваниот правец. 

Моменталната состојба на претприемништвото изразена пред се во 
незадоволителните параметри овозможува да посочиме дека потребата од 
обезбедување на активни образовни иницијативи со фокус на младите луѓе во 
областа на претприемништвото како клучни во процесот на стимулирање на 
самовработување меѓу младите во туристичкиот сектор. 
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IV.  ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 
 

‐ Потенцијал за развој на различните видови на туризам во бугарскиот 
дел од прекуграничниот регион БУГАРИЈА-МАКЕДОНИЈА 
 
 

o ОБЛАСТ ЌУСТЕНДИЛ 

Во административниот опсег во област Ќустендил се наоѓаат повеќе објекти 
и знаменитости кои се одликуваат  со потенцијал за развојот на различни видови 
туризам, меѓу кои: културно-историски, природен (еко) туризам, пешачење, спа 
туризам и др. 

Распоредени во областа на индивидуални и групирани објекти со статус на 
споменици на културата (архитектонски, археолошки, уметнички, историски) се 
одлична претпоставка за запознавањето на територијата како привлечна 
туристичка дестинација за развој на културно-историски туризам. 

Тековните различни културни настани во општините од областа (празнични 
прослави, фестивали, собори, натпревари и сл.) го претставуваат 
нематеријалното културно наследство на територијата и имаат сериозен 
потенцијал за привлекување на туристички интерес. Во комбинација со 
традиционалните регионални занаети и обичаи треба да се сметаат како главни во 
улогата за поволен предуслов за диверзификација на туристичката понуда во 
областа. 

Потенцијалот за развој на природниот (еко) и когнитивен туризам се 
поврзува со присуството на бројни еко патеки и туристички правци во насока до 
значајни туристички локалитети и знаменитости. Освен од гледна точка на 
нивната улога во развојот на пешачкиот туризам, овие објекти треба да се 
разгледуваат во контекст на нивната важност за практикувањето на одржливата 
лична транспортна мобилност на туристите. 

Можностите за развој на различните видови туризам во област Ќустендил се 
дополнуваат од потенцијалот за развој на спа туризам во општините Ќустендил и 
Сапарева бања. 

Досега посеченото потврдува дека во област Ќустендил постојат поволни 
услови за развој на различни видови туризам и за претворање на територијата во 
поволна дестинација за културно-историски, природен (вкл. зимски и летен 
планински) спа туризам. Важна карактеристика во стремежот кон оптималното 
искористување на овој потенцијал е создавање на услови за заеднички развој на 
повеќе од еден вид туризам и комбинирање во посетата на различни локалитети 
на територијата на различни општини од областа, на пример - посета на верски 
објекти, културни институции, резервати, природни знаменитости, движење по 
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туристички правци и др. Развивање на заеднички туристички производи / пакети е 
од суштинско значење за разнообразноста на туристичката понуда во областа и за 
зголемување на туристички интерес и вкупната атрактивност на територијата. 

Развивањето на заеднички туристички производи / пакети е од суштинско 
значење за разнообразноста на туристичката понуда во областа и за зголемување 
на туристичките интерес и вкупната атрактивност на територијата. 

 

o ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

Развојот на туристичкиот сектор на територијата на област Благоевград е 

меѓу клучните сектори на кои се потпира структурата на економијата на ниво на 

ентитетот. Територијата поседува одличен потенцијал за практикување на 

различни видови туризам како и развој на сектори во областа кој се поврзува 

најмногу со развојот на ски туризмот во планинското одморалиште од 

меѓународно значење гр. Банско, како и со одличните можности за практикување 

на спа туризам најмногу во гр. Сандански. Во областа се наоѓаат повеќе објекти за 

развојот на природен когнитивен туризам, културно-историски и селски туризам 

кој како туристички профил на областа може да се смета како таков со 

комплементарно значење за развојот на туризмот на ниво на ентитетот. Овие 

објекти и знаменитости треба да се разгледуваат во контекст на нивната клучна 

улога за разнообразноста на туристичкиот производ и за зголемување на вкупната 

атрактивност на територијата преку обезбедување на можности за практикување 

на повеќе од еден вид туризам во една или повеќе општини во област 

Благоевград. 

Присуството на бројни културно-историски локалитети и знаменитости како 

и различни културни настани во областта се одличен предуслов за развојот на 

различни видови туризам како на пр: традиционалниот планински зимски ски 

туризам со посета на културно-историски објекти како и традиционални културни 

настани кои се одржуваат во оваа област. 

Усвојувањето на наведениот пристап има директно влијание врз 

зголемувањето на квалитетот на понудените туристички услуги и производи во 

туризмот во опсегот на целната територија. Поаѓајќи од специфичниот туристички 

профил на двете административни области во бугарскиот дел од прекуграничниот 

регион Бугарија-Македонија - Ќустендил и Благоевград можеме да ги резимираме 

дадените препораки на следниов начин: 
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ОБЛАСТ ЌУСТЕНДИЛ 

→ Диверзификација на туристичката понуда преку обезбедување на 
можности за посета на културно-историски локалитети и знаменитости со 
други видови туризам на територијата на различни општини во 
административните граници на областта 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

→ Диверзификација на туристичката понуда преку обезбедување на 
можности за практикувањето на зимски ски туризам (за регионот на 
Банско) и спа туризам (за регионот на Сандански) со посетата на објекти 
за развој на други видови туризам во различни општини од областа 

‐ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА РАЗВОЈ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ НА ТУРИЗАМ ВО 
МАКЕДОНСКИОТ ДЕЛ ОД ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БУГАРИЈА-
МАКЕДОНИЈА 
 

o СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН 

 Развојот на туристичкиот сектор е еден од главните приоритети за развојот 
на овај регионот. Територијата поседува потенцијал за развој на различни 
традиционални и алтернативни видови на туризам меѓу кои: културно-историски, 
природен когнитивен), воден, селски и др. видови на туризам. Во моментов овој 
потенцијал се дефинира како неискористен што се должи на недоволната 
поврзаност меѓу туристичките понуди и потребите на туристите. 

 Во предвид треба да се земи недоволната популарност на Североисточен 
регион како туристичка дестинација и поради недостатокот на туристичко нудење 
на висококвалитетен производ, можеме да ги посочиме следниве приоритетни 
активности насочени кон зголемување на популарноста на регионот: 

‐ Развој на туристички производ базирани на локалниот потенцијал за 

развој на територијата; 

‐ Активности за промовирање на туристичкиот сектор со цел за 
зголемување и промовирање на регионот на туристичкиот пазар – 
зголемување на информираноста за територијата.  

 

o ИСТОЧЕН РЕГИОН 

Источениот регион се карактеризира со разновидни природни локалитети и 
знаменитости. Територијата нуди можности за развој на различни алтернативни 
видови туризам меѓу кои: културно-историски, туризам на настани (евент 
туризам), селски туризам. 

Во развојот на стратешки планови во однос на туризмот, се нагласува 
потребата од зголемување на конкурентноста на регионот преку развојот на 
средината која води до искористување на потенцијалот на туристичките ресурси, 
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развојот на човечкиот капитал, обновување на потенцијалот за развој на 
традиционални и алтернативни видови на туризам. 

Меѓу општоприфатените приоритети се издвојува стремежот кон 
одделување на Источен регион во препознатлива туристичка дестинација за 
домашни и странски туристи. Неговото исполнување се поврзува со следните 
клучни активности насочени кон зголемување на туристичката атрактивност на 
територијата: 

‐ Диверзификација на туристичката понуда - развој на понуди и производи 
за развојот на различни видови на туризам; 

‐ Развој на нови и подобрување на параметрите на постоечката туристичка 
инфраструктура; 

‐ Зголемување на свеста за територијата - обезбедување на туристички 
информации, иницирање на промотивни иницијативи посветени на 
популарните туристички атракции; 

‐ Зголемување на човечкиот капацитет во туристичкиот сектор - 
спроведување на обуки на работната сила, чија цел е подобрување на 
квалитетот на туристичката услуга. 

Извршувањето на наведените активности ќе го укаже влијанието врз 
зголемувањето на квалитетот за услужувањето на туристите,кое што ќе се одрази 
позитивно врз нивното задоволство од престојот во дестинација.  

 

o ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН 

Туристичкиот сектор е меѓу приоритетните области за економскиот развој 
на Југоисточен регион. Територијата на регионот се одликува со потенцијал за 
развој на културно-историски, природен (когнитивен), селски туризам, спа-
туризам. 

Факторите, кои влијаат за задржување и / или негативно влијание врз 
искористувањето на расположливиот туристички потенцијал се недоволната 
квалификациија на персоналот, недоволниот развој на туристички производи и 
услуга, неискористените можности за развој на алтернативните видови на 
туризам. 

Акцент се става на потребата од развој на туристичката инфраструктура, 
обезбедување основни и дополнителни туристички услуги, иницирање на 
активности по спроведувањето на прекугранична културна размена, подобрување 
на состојбата на значајните туристички локалитети и знаменитости. 

Врз база на досега посоченото, можеме да ги издвоиме следниве основни 
активности, кои се преземаат за исполнување на општоприфатените приоритети 
за развој на туризмот: 
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‐ Поддршка за човековите кадри вработени во областа на туристичкиот 
сектор, спроведување на обуки за подобрување на вештините на 
работната сила во туризмот, откривање на "слабите точки" што влијаат 
штетно влијание врз задоволството на туристите во однос на нивното 
услужување; 

‐ Промовирање на претприемачки иницијативи меѓу различните 
заинтересирани страни во областа на туризмот, со акцент на младинското 
претприемништво; 

‐ Подобрување на инфраструктурата, обезбедување на основни туристички 
услуги: зголемување на капацитетот на местата за сместување и на 
местата за јадење и забава; 

‐ Промовирање на територијата како дестинација, предлагање на  
можности за развој на различни традиционални и алтернативни видови 
туризам. Акцентирање врз локалните карактеристики на територијата 
како што се материјални и нематеријални културни наследства, селски 
туризам, спа туризам,бањски туризам и др. 
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V.  ПРИЛОЗИ 

Прилог 1. Потенцијал за развој на туризмот во област Ќустендил (Бугарија) 
ОПШТИНА БОБОВ ДОЛ 

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Цркви "Св. Никола "(гр. Бобов дол)," Св. Теодор Тирон "(с. Новоселане)," Св. 
Никола "(с. Мала Фуча)," Успение Богородично "(с. Мламолово)," Св. Георги 
Победоносец "(с. Долистово); 

‐ Етнографска збирка во с. Мламолово. 
 

ОПШТИНА БОБОШЕВО 

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Цркви "Св. Пророк Илија "," Св. Атанасиј" и "Св. Богородица" во гр. Бобошево, 
средновековна црква "Св. Тодор "(околу 2 километри од гр. Бобошево) манастирска 
црква" Св. Димитар "(околу 4 километри од гр. Бобошево) црква "Св. Петка" (с. 
Вуково) црква" Св. Иван Рилски "(с. Скрино), "Св. Јован Рилски "(Руенски манастир) 
- до с. Скрино, црква "Свети Никола" (с. Вуково); 

‐ Организирана етнографска збирка во гр. Бобошево. 
 

ОПШТИНА ДУПНИЦА  

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Цркви: "Св. Никола "(прогласена за архитектонски споменик на културата), 
"Св. Георги Победоносец "," Покров на Св. Богородица ", параклис "Св. Иван 
Рилски" во гр. Дупница; 

‐ Други културно-историски локалитети: средновековна тврдина "Кулата" 
(Костурница) и Часовникова кула во гр. Дупница; 

‐ Културни институти (во гр. Дупница): Општинска уметничка галерија во 
околиската куќа и Џамијата, Општински драмски театар "Невена Коканова", 
Општински историски музеј (во зградата на Младински дом - Дупница), куќа-музеј 
"Станке Димитров", куќа -музеј "Жељо Демиревски"; 

‐ Културни настани: низа настани со културен карактер претставувајќи го  
нематеријалното културно наследство на територијата. 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ И ПЕШАЧЕЊЕ ВО ПРИРОДА 

‐ Екопатека до Еко дом "Самоковиште"; 
‐ Дел од НП "Рила"; 
‐ Парк "Рила" - гр. Дупница; 
‐ Изградени велосипедски патеки на територијата на општинскиот центар 

 

ОПШТИНА КОЧЕРИНОВО  

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Цркви: "Св. Богородица" (гр. Кочериново),"Св. Петка"(с. Црвиште),"Св. Прокопиј" и 
"Св. Иван Рилски"(лоцирани во с. Стоб). 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ И ПЕШАЧЕЊЕ ВО ПРИРОДА 

‐ Безбедна територија во категоријата "природна атракција" - "Стобски пирамиди" (с. 
Стоб); 

‐ Екопатека од крајот на с. Стоб до Стобски пирамиди (1 100 м) 
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‐ Прв дел: од крајот на с. Стоб до м. "Црквиште" (300 м) 
‐ Втор дел: до засолништа кај првата група Стобски пирамиди 

 

ОПШТИНА ЌУСТЕНДИЛ 

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Цркви/манастири: гр. Ќустендил - „Успение Богородично“, „Св. Мина“, „Св. 
Георги“, „Св. Димитар“; „Св. Архангел Михаил“ - с. Горановци, „Св. Богородица“ – 
с. Раждавица, Цркви „Св. Петар и Павле“ - с. Преколница, „Св. Никола“ - с. 
Слокощица, „Св. Теодор Тирон“ - с. Соволано, „Св. Јован Крстител“ - с. Бобешино, 
„Св. Георги“ - с. Жеравино, храм-паметник „Св. Троица“ - с. Гоешево Манастир 
„Св. Лука” – на 2 км от с. Граница; 

‐ Други културно-историски објекти: гр. Ќустендил - Архитектурен и археолошки 
резерват „Пауталија-Велбожд-Ќустендил“, Споменик со историските имиња на гр. 
Ќустендил, Римски минерални бањи, „Пиргова“ кула, Џамија „Ахмед бег“, Џамија 
„Фатих Султан Мехмед“ (се користи за изложбена сала на музејот), Тврдина во 
Горски парк „Хисарлска“, Акропол на древна Пауталија – м. „Чешмето”, Килино 
училиште, Старото читалиште „Арката“, Дервиш бања, Чифте Бања; 

‐ Културни институти (гр. Ќустендил): Регионален историски музеј „Академик 
Јордан Иванов“, Регионална библиотека „Емануел Попдимитров“, уметничка 
галерија „Владимир Димитров - Мајстор“, Општински драмски театар,НЧ „Братство 
1869”, НЧ „Пробуда 1961”; 
- Објекти филиали на Регионалниот историски музеј – куќа-музеј на „Димитар 
Пешев“, „Ило Војвода“, „Владимир Димитров Мајсторот“, „Георги Горанов“, 
Емфиеџиевата куќа; 

    - Други објекти: Куќа-музеј на херојот од Еверест Људмил Јанков, Куќата на 
Костадин Беровски, куќата на Прокопиев, Куќата на Дона Ковачева, Мајсторската 
куќа, Куќа на Тончи Кадинмостки. 

‐ Културни настани: Славење на црешата, "Панагија" - воздигнување на лебот, 
Празникот на плодноста, традиционален празник "Ќустендилската пролет", 
Меѓународен натпревар за класична гитара "Акад. Марин Големинов ", Меѓународен 
фолклорен конкурс" михалица ", Меѓународен фестивален-конкурс" Големите 
учители ", Национален фестивал на старата градска песна" Пеј срце ". 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН)ТУРИЗАМ И ПЕШАЧЕЊЕ ВО ПРИРОДА 

‐ Дел од Земенски клисура во административните граници на областите Перник 
(општина Питу) и Ќустендил; 

‐ Во земјата на с. Таваличево се наоѓа пештера "темна дупка". 
 

ОПШТИНА НЕВЕСТИНО   

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ „Кадин мост - с. Невестино (национален архитектонски споменик на културата), 
цркви - "Св. Иван" и "Св. Богородица" во с. Пастух", Св.Кузман и Дамјан "- с. 
Мрводол, манастир "Св. Јоаким и Ана" - с. Смоличано. 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН)ТУРИЗАМ И ПЕШАЧЕЊЕ ВО ПРИРОДА 

‐ Одржување на резерватот "Габра" (с. Црварица); 
‐ Природна атракција "Елениот камен" на левиот брег на р. Елешница. 
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ОПШТИНА РИЛА  
КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Културно-историски споменик во категоријата "светско значење" - Рилски 
манастир; 

‐ Цркви: Св. Петар и Павле "," Св. Николај Мирликиски Чудотворец ", црква" Св. 
Архангел Михаил "; 

‐ Манастир "Покров Богородичен" - с. Ресилово. 
‐ Културни институти: Општински музеј "Алекси Рилец" (гр. Рила) 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ И ПЕШАЧЕЊЕ ВО ПРИРОДА 

‐ Еко патека до м. "Крстот 
 

ОПШТИНА САПАРЕВА БАЊА 

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Цркви / манастири: "Св. Георги "," Свети Никола" и " Св. Четириесет маченици"- во 
гр. Сапарева бања, манастир" Св. Стефан" (на околу 3 километри од гр. Сапарева 
бања), храм "Св. Николај" (с. Сапарево) параклис "Св. Троица", црква "Св. Архангел 
Михаил", преродбена црква "Успение Богородично" (макети на Рилски манастир) - 
лоцирани со. Сапарево, храм "Св. Јован Богослов"(с. Овчарци), храм "Св. Николај" 
и Ресиловски манастир "Покров Богородичен" (с. Ресилово); 

‐ Културни институти: Археолошки музеј и етнографски музеј (сместени во две 
сали во една зграда), Градска уметничка галерија "Васил Крапчански"; 

‐ Остатоци од антички град Германеја во гр. Сапарева бања - споменик на културата 
од национално значење (во моментот објектот не е откриен). 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ И ПЕШАЧЕЊЕ ВО ПРИРОДА  

‐ Дел од НП "Рила" 
‐ Резерват "Скакавица", природна знаменитост водопад "Горица" 
‐ Седумте Рилски езера 
‐ Рекреација: Градски парк "Николај Хатов", гејзери "; 
‐ Повеќе екопатеки и туристички правци. 

СПА ТУРИЗАМ  

‐ Најтоплите минерални води во земјата со добри лековити својства - предуслов за 
развој на спа туризам; 

‐ Во гр. Сапарева бања се наоѓа гејзер-фонтана со температура на водата 103C и тој 
е единствениот гејзер фонтана во континентална Европа. Водата се користи во 
одделен спа центар во градската бања и наоѓа примена за различни процедури. 

 

ОПШТИНА ТРЕКЛЈАНО  

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Цркви, параклиси, етнографски збирка и др. со потенцијал за развој на културно-
историскиот туризам; 

‐ Културни институти: Уметничката галерија на уметникот Евтим Томов - с. 
Треклјано 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ И ПЕШАЧЕЊЕ ВО ПРИРОДА 

‐ Две заштитени подрачја во категоријата "природна атракција": Кори - с. Добри дол 
и наоѓалиште на мочуришен плаун - с. Драгойчинци. 
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Прилог 2. Потенцијал за развој на туризмот во област Благоевград (Бугарија) 

ОПШТИНА БАНСКО  

ПЛАНИНСКИ - СКИ ТУРИЗАМ 

‐ Гр. Банско - зимски центар од меѓународно значење; 
‐ С. Добриниште - можности за практикување на ски туризам. 

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Музеј комплекс Банско, се состои од 6 музејот во општинскиот центар и 1 музеј во 
гр. Добриниште: куќа-музеј "Никола Вапцаров", куќа-музеј "Неофит Рилски" (Бенин 
куќа), Велјанова куќа, изложба на икони "Банска уметничка школа ", историско-
етнографски комплекс" Радонова куќа ", Духовно-историски центар" Св. Паисиј 
Хилендарски ", историско-етнографски изложба во гр. Добриниште. 

‐ Изложеност "Банско - литературен центар" - во Домот на уметноста 
‐ Над 130 згради, претставувајќи успесите на градежната школа во Разлошкиот крај 

лоцирани во стариот кварт на гр. Банско; 
‐ Црквите "Св. Троица "(и кула-камбанарија кон неа) и" Успение Богородично "; 
‐ Други културно-историски локалитети: археолошки комплекс "Свети Никола" 

(меѓу гр. Банско и со. Добриниште) античка тврдина во м. "Моми клисура" 
(археолошки споменик од национално значење), остатоци од антична работилница 
за градежна керамика крај гр . Банско; 

‐ Културни институти: Историски музеј и Уметничка галерија во гр. Банско; 
‐ Културни настани: во гр. Банско годишно се одржуваат кукерски празници и џез 

фестивал. 
 

ОПШТИНА БЕЛИЦА  

ПЛАНИНСКИ - СКИ ТУРИЗАМ 

‐ Планинска туристичка месност "Семково" - развој на планински (летен и зимски) 
туризам 

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Културни институти: Историски музеј – гр. Белица 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ И ПЕШАЧЕЊЕ ВО ПРИРОДА 

‐ Единствениот во земјата "Парк за реадаптација на танцување со мечки во Бугарија" 
(на околу 12 километри од гр. Белица) 

 

ОПШТИНА БЛАГОЕВГРАД  

ПЛАНИНСКИ - СКИ ТУРИЗАМ 

‐ Планинска местност „Картала“ 

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Културни институти (во гр. Благоевград): Регионален историски музеј, Драмски 
театар "Никола Вапцаров", камерна опера, куклен театар, центар за уметност, 
уметнички галерии; 

‐ Културни настани: Во општинскиот центар се одржуваат разни настани, 
фаворизираат развојот на културно-содржателен туризам. Меѓу нив се фестивалот 
"Пирин пее" и фестивалите на македонската песна; 

‐ Други културно-историски локалитети: Античка населба "Вароша", црквата 
"Вовед Богородично" (уметнички и архитектонски-уметнички споменик на 
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културата од национално значење), Џамијата, конак, Саат кула - во гр. 
Благоевград; објекти во земјата на с. Дренково, во м. "Градиште" (подоцна античка 
зграда - археолошки локалитет, споменик на културата), подоцна антички 
некропол во м. "Чигарица". 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ И ПЕШАЧЕЊЕ ВО ПРИРОДА  

‐ Природна атракција - пештерата "Боичова дупка"; 
‐ Туристички правци во Рила планина, чиј излез премини се Благоевград и 

туристичкиот планинска месност бодрост. 
 

ОПШТИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ   

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Цркви "Св. Архангел Михаил "и" Успение Богородично "- гр. Гоце Делчев, 
манастирот" Света Богородица "(во близина на општинскиот центар), моми кула 
"(во земјата на с. Крем); 

‐ Културни институти: Историски музеј - гр. Гоце Делчев 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ И ПЕШАЧЕЊЕ ВО ПРИРОДА 

‐ Планинска месност "Попови ливади" - можности за развој на планински туризам - 
почетна точка за различни туристички правци. 

СЕЛСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Можности за практикување на селски туризам во с. Делчево. 
 

ОПШТИНА ГРМЕН   

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Остатоци од римскиот град "Никополис ад Нестум" - во земјата на с. Грмен; 
‐ Црква "Свети Никола" - во с. Ковачевица. 

СЕЛСКИ ТУРИЗАМ  

‐ Селата Ковачевица и Лештен (с. Ковачевица - историски и архитектонски резерват) 

СПА ТУРИЗАМ 

‐ Огненовски бањи со изградена туристичка инфраструктура за развој на спа 
туризам. 

 

ОПШТИНА КРЕСНА  

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ 

‐ Резерват "Тиса" - населени места гр. Кресна и с. Горна Брезница; 
‐ Неискористен потенцијал на бањи - во регионот на "Тиса" и во с. Оштава. 

 

ОПШТИНА ПЕТРИЧ   

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Црква "Св. Петка Бугарска "во м." Рупите "- меѓу најпопуларните објекти за развој 
на културно-историскиот туризам; 

‐ Куќа-музеј "Ванѓа" (гр. Петрич); 
‐ Национален парк-музеј "Самуилова тврдина" кон Историски музеј - Петрич (крај с. 

Клуч); 
‐ Културни институти: Историски музеј - гр. Петрич. 

СПА ТУРИЗАМ 

‐ Топли минерални извори, поздравниот-наоѓалиште кај с. Марикостеново и Рупите. 
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ОПШТИНА РАЗЛОГ    

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Храм "Свети Теодор Тирол и Теодор Стратилат" (с. Доборско), сончев часовник во 
гр. Разлог, црква "Св. Димитар "(с. Долно Драглиште) црква" Свето Благовештение 
"(гр. Разлог); 

‐ Културно-настан туризам особено популарни се тековните кукерски празници во 
гр. Разлог; 

‐ Културни институти: Историски музеј - гр. Разлог. 

ПЛАНИНСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Планинска туристичка месност "Предел" - потенцијал за развој на планинскиот 
(зимски и летен) туризам 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ 

‐ Дел од резерватот "Бањови дупки - Џинџирица", дел од Националните паркови 
"Пирин" и "Рила". 

  

ОПШТИНА САНДАНСКИ  

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Споменикот на бугарската средновековна и преродбена култура - архитектонско-
историскиот резерват гр. Мелник; 

‐ Роженскиот манастир - прогласен за културно-историски резерват (с. Роже); 
‐ Културно-историски локалитети во гр. Мелник: Кордопулова куќа (моментално 

приватен музеј), Црква "Свети Јани" храм "Свети Антониј Велики", тврдина на 
деспот Алексиј слава; 

‐ Меморијалниот комплекс "Спартак", Црква "Свети Георги" - гр. Сандански; 
‐ Во с. Ново Делчево се изградени и дејствуваат два католички храмот - црква и 

манастир; 
‐ Културни настани: издвојува се фестивалот "Пирин фолк" (гр. Сандански); 
‐ Културни институти: Археолошки музеј - гр. Сандански, Историски музеј - гр. 

Мелник (Филијалата на музејот во Сандански), Музеи на виното - гр. Мелник. 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ 

‐ Природен феномен Мелничко земни пирамиди. 

СПА ТУРИЗАМ 

‐ Град Сандански најпопуларното одморалиште за спа туризам во Бугарија. 

ВИНСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Разработени вински правци на територијата на општината. 
 

ОПШТИНА САТОВЧА     

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Постоење на објекти со потенцијал за развој на културно-историски туризам кои во 
моментов голема дел од нив не се откриени,проучени и/или прилагодени за 
туристички посети. 

СЕЛСКИ ТУРИЗАМ 

‐ село Долен - културен историски резерват, населено место со потенцијал за развој 
на селски туризам. 
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ОПШТИНА СИМИТЛИ     

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ На територијата на гр. Симитли и селата Железници, Докатичево, Градево, Мечкул 
се наоѓаат преродбенски цркви споменици на културата; 

‐ Манастирската црква "Св. Архангел Михаил "(крај с. Тросково). 
 

ОПШТИНА СТРУМЈАНИ 

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Над с. Илинденци се наоѓа туристички скулптурурен парк на отворено, каде што 
секоја година се одржува скулптурен симпозиум и др. програми со културен 
карактер; 

‐ Во општината се наоѓаат бројни цркви, од кои некои се прогласени за споменици 
на културата. 

‐ Во с. Струмјани е отворена музејска збирка. 
 

ОПШТИНА ХАЏИДИМОВО 

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Црква "Свети Димитар" - објект со голема историска и архитектонска вредност (с. 
Тешово). 

 

ОПШТИНА ЈАКОРУДА 

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Остатоци на различни објекти, кои го претставуваат културно-историското 
наследство на територијата. 

ПЛАНИНСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Планинска туристичка месност "Тресеник" - можности за практикување на 
планински туризам во студеното полугодие (ски туризам) и во летните месеци 
(рекреација). 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ И ПЕШАЧЕЊЕ ВО ПРИРОДА  

‐ Во територијата на општината поминуваат дел од правецот на популарни 
туристички правци во рамките на НП "Рила". 

СПА ТУРИЗАМ  

‐ Лоциран во административниот опсег на општината Јакорудски бањи со комплекси 
за пливање и хотелска инфраструктура кои се предуслов за развојот на СПА 
туризмот во овој регион. 

Прилог 3. Потенцијал за развој на туризмот во Североисточен регион 
(Македонија) 

ОПШТИНА КРАТОВО  

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Шест кули во стариот дел на градот. Кратово, датираат од турскиот период на 
историски развој, мостови и др. архитектонско-градежни објекти; 

‐ Меѓу најпопуларните туристички објекти се "Радев мост" (гр. Кратово), црквите 
"Свети Никола Чудотворец", "Свети Јован Претеча", "Свети Ѓорѓи Кратовски"; 

‐ Културни институти: Музеј во гр. Кратово, Домот на културата. 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ 
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‐ Природен геолошки феномен "Куклица (камени кукли)" - до с. Куклица, вулкански 
карпи "Цоцев камен" (во реонот на с. Шопска Рударе), природен резерват "Плоче 
Литотелми" (околу 2 километри од с. Страцин). 

  

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА  

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Манастирскиот комплекс "Св. Јоаким Осоговски "(Осоговски манастир) - на околу 3 
километри источно од градот. Крива Паланка, во подножјето на Осоговските 
Планини, во месноста" Бабин дол ". Кон него функционираат две цркви - 
најголемата манастирска црква "Св. Јоаким Осоговски "и помалата средновековна 
црква" Рождество на Пресвета Богородица "; 

‐ Цркви: "Свети великомаченик Димитриј" (гр. Крива Паланка), "Свети Теодор Тирол" 
(с. Конопница), "Св. Николај "(с. Градец)," Свети Никола "(с. Трново); 

‐ Меѓу објектите кои предизвикуваат интерес е местото каде што Св. Јоаким 
Осоговски поминува својот живот како пустиник (во с. Градец); 

‐ Згради споменици на културата во стариот градски центар на Крива Паланка; 
‐ Културни институти: Градски музеј, Центар за култура - Крива Паланка; 
‐ Фестивали на уметностите во гр. Крива Паланка. 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ 

‐ Планински туристички центар "Калин камен" (на околу 10 километри од гр. Крива 
Паланка; 

‐ Одлични услови за практикување на пешачки зони во правец до вр. Калин Камен, 
езерата на вр. Калин Камен и др. 

 

ОПШТИНА КУМАНОВО  

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Куќа-музеј на Христијан Тодоровски - Капроил, цркви "Свети Никола" (споменик на 
културата) и "Света Троица", археолошки музеј, Народниот музеј, џамија "Синан 
Татар Паша", џамија во с. Табановце; 

‐ Меѓу најпопуларните археолошки локалитети се издвојува изградена тврдина во 
близина на р. Пчиња (с. Пчиња). 

 

ОПШТИНА ЛИПКОВО   

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Црква "Св. Богородица "во с. Матејче, џамии во селата Отља и Слупчане. 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ 

‐ Различни природни и антропогени објекти - вештачки езера, планински врвови, 
водопади и др. со потенцијал за формирање на туристичко пребарување во 
областа на природниот туризам. Потенцијалот за развој на природниот (како и на 
руралниот туризам) во моментот е неискористен. 

  

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ   

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Цркви: "Св. Никола "(с. Гиновци)," Св. Никола "(с. Опила)," Св. Јован Крстител "(с. 
Отошница)," Св. Георги "(с. Петралица) манастирска црква" Св. Никола "(с. Псача)," 
Св. Параскева "(с. Радибуш)," Св. Богородица "(с. Ранковце)," Св. Троица "(с. 
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Герман). 
 

ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ    

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Цркви: "Св. Георги "(с. Старо Нагоричане)," Св. Георги Победоносец "и" Св. Петка 
"(с. Младо Нагоричане), двојната црква" Св. Великомаченик Ѓорѓи "и" Св. Никола 
"(с. Орах); 

‐ Манастири: "Св. Прохор Пчински "(с. Старо Нагоричане), Карпински манастир (с. 
Орах) Забела -" Св. Богородица "(с. Никуляне); 

‐ Други културно-историски локалитети: Споменик на врв Зебърняк и 
археолошкиот локалитет Костоперска Карп - во с. Младо Нагоричане, мегалитна 
опсерваторија "Кокино" кој се наоѓа на врв Татичев камен с. Кокино; 

‐ Културни институти: Културно-историски комплекс Меморијалниот центар на 
АСНОМ (антифашистичкото собрание за народно ослободување на Македонија) - до 
с. Пелинце (вклучува ресторан, амфитеатар и музеј на АСНОМ). 

СПА ТУРИЗАМ  

‐ Термоминерални води во с. Стрновец со изграден мал базен, чија вода се користи 
за хидротерапија. 

Прилог 4. Потенцијал за развој на туризмот во Источен регион (Македонија) 

ОПШТИНА БЕРОВО 

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Манастирот "Св. Архангел Михаил "(гр. Берово, женски манастир)," Успение на 
Пресвета Богородица "(во периферијата на градот. Берово); 

‐ Музеј гр. Берово. 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ И ПЕШАЧЕЊЕ ВО ПРИРОДА 

‐ Езеро "Берово" во близина на градот Берово 
 

ОПШТИНА ВИНИЦА  

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Остатоци од антична тврдина "Винишко Кале" - крај гр. Виница; 
‐ Археолошки локалитети откриени во близина на с. Блатец; 
‐ Цркви "Св. Архангел Михаил "," Свети Павле "- во гр. Виница. 

 

ОПШТИНА ЦАРЕВО СЕЛО  

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Манастир "Света Богородица Балак" - крај гр. Царево село; 
‐ Црква "Успение на Пресвета Богородица" - гр. Царево село; 
‐ Археолошки наоѓалишта. 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ И ПЕШАЧЕЊЕ ВО ПРИРОДА 

‐ Заштитени територии во општината; 
‐ Безбедна зона на планината Голак, Парк Гоце Делчев. 

  

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ   

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Остатоци од тврдина "Морозвизд" - во денешното с. Мородвис. 
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ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ И ПЕШАЧЕЊЕ ВО ПРИРОДА 

‐ Зрновска река - услови за одмор и рекреација 
 

ОПШТИНА КАРБИНЦИ   

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Средновековна црква "Св. Георги "- до с. Козјак; 
‐ Археолошки објект "Баргала" - остатоци од антички град до с. Козјак. 

 

ОПШТИНА КОЧАНИ    

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Манастир "Св. Панталејмон "- во близина на Кочани; 
‐ Зачувани три средновековни кули - две од нив се наоѓаат во гр. Кочани (од двете 

страни на Кочанско река), и една - во с. Долни Подлог. 

ПЛАНИНСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Одморалиште "израснува" на околу 20 километри од гр. Кочани. 
 

ОПШТИНА КАМЕНИЦА 

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Стари села, специфични обичаи и начин на живот (основа за развој на 
инфраструктура за развој на туризмот). 

 

ОПШТИНА ПЕХЧЕВО  

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ 

‐ Пет водопади се достапни за посетителите, најпознат од нив е водопад "Пехчево"; 
‐ Туристичка база "еднаква Река" - на околу 10 километри од гр. Пехчево. 

 

ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Лесновски манастир "Свети Архангел Михаил и Гаврил" - с. Лесново; 
‐ Црква "Успение на Пресвета Богородица" - гр. Пробиштип;  
‐ Локалните традиционални јадења и рецепти (нематеријалното културно 

наследство). 
 

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ И СЕЛСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Локација "Спанчево"; 
‐ Природни услови и ресурси со потенцијал за развој на природниот (когнитивен) 

туризам; 
‐ Постоење на бањи кои имаат потенцијал за развој на селскиот туризам. 

 

ОПШТИНА ШТИП  

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Ранохристијански епископален центар Баргала - во близина на гр. Штип; 
‐ Археолошки локалитети: тврдина "Ишар" - Штип; древен град "Баргала" - до гр. 

Штип; 
‐ Цркви: "Св. Никола "," Св. Јован Крстител "," Свети Архангел Михаил "- гр. Штип; 
‐ Антички град Астибо - денешен гр. Штип; 
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‐ Отоманската покриен пазар "Штипски Безистен" - гр. Штип, денес - Уметничката 
галерија "Безистен"; 

‐ Хусај медиуми паша џамија - муслимански храм во гр. Штип; 
‐ Емир Кочук Султанов мост (Камен мост) - на р. Брегалница, гр. Штип; 
‐ Саат кула - гр. Штип, заштитен споменик; 
‐ Културни институти: Градски музеј, театар, музеј на дејци на ВМРО од Штип и 

Штипско - историски музеј во с. Ново Село. 

Прилог 5. Потенцијал за развој на туризмот во Југоисточен регион 
(Македонија) 

Во апликацијата се вклучени општините во чиј територијален опфат постојат 
објекти и знаменитости со потенцијал за развој на даден вид туризам. 

ОПШТИНА ВАЛАНДОВО  

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Некропола „Ишар“ – до с. Марвинци. 
 

ОПШТИНА ВАСИЛЕВО  

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Археолошки објект "Земјата" - до с. Ангелци. 
 

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Археолошки објект "Вардарски Рид" - во близина на гр. Гевгелија; 
‐ Архитектура на зградата на библиотеката "Гоце Делчев" - во центарот на градот. 

Гевгелија; 
-    Национална институција Музеј - Гевгелија - историски и етнографски музеј во гр. 

Гевгелија. 

СПА ТУРИЗАМ  

‐ Спа одморалиште Негорски бањи - на 3 километри од гр. Гевгелија. 
 

ОПШТИНА ДОЈРАН  

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Руини на некогашна турска бања - нар. "Амам" (с. Стар Дојран); 
‐ Часовникова кула; 
‐ Црква "Св. Илија "- с. Стар Дојран; 
‐ Дојранското манастир "Свети Партениј Зографски" - с. Стар Дојран. 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ И РЕКРЕАЦИЈА 

‐ Дојранско Езеро (заштитена природна територија) - поделено меѓу Македонија и Р 
Грција. Околу езерото од страна на Република Македонија се наоѓаат селата 
Николиќ, Нов Дојран, Стар Дојран и Сретеново, а од грчка страна - село Дојран. 
Привлекува бројни туристи - услови за капење, лековита кал. 

 

ОПШТИНА КОНЧЕ  

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Црква "Свети Стефан" - с. Конче 



 

 85 

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

Содржината на овој материјал не ја претставува 
задолжително официјалната позиција на Европската унија 

 

 

ОПШТИНА НОВО СЕЛО 

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Црква "Св. Георги "- с. Ново Село; 
‐ Археолошки локалитети "Керамидарка" - с. Мокрино, "Голема трпеза" - с. Старо 

Конјарово 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ 

‐ Смоларски водопад (водопад Смоларе) - највисокиот постојан водопад во 
Македонија; 

‐ Колешински водопад (водопад Колешино); 
‐ Изграден еко патеки до водопадот. 

 

ОПШТИНА РАДОВИШ 

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Црква "Св. Троица "- гр. Радовиш; 
‐ Манастирот "Свети Стефан" и "Свети Георги"; 
‐ Археолошки локалитети Маркова кула, Исарот кале и др. 

 

ОПШТИНА СТРУМИЦА  

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ТУРИЗАМ 

‐ Средновековна манастирска црква "Св. Богородица Елеуса "- с. Велса (на околу 7 
километри од гр. Струмица); 

‐ Храм комплекс на петнаесеттиот великомаченици од Тибериополис - гр. Струмица 
( "Св. Петнаесет Тивериополски маченици"); 

‐ Храм комплекс "Св. Леонтий "- с. Водоча (се состои од три цркви); 
‐ Цркви: Соборниот Храм "Св. Св. Кирил и Методиј "- гр. Струмица," Св. Четириесет 

маченици Севастиски "- с. Банско, Евангелистичката методистичката црква - гр. 
Струмица, Католичка црква" Вознесение на Св. Богородица "- гр. Струмица. 

‐ Манастир "Св. Илија" - во близина на гр. Струмица; Орта џамија - гр. Струмица; 
‐ Археолошки објект со згради "Цареви Кули" (остатоци од Струмичко тврдина), 

археолошки локалитети "Струмин гроб" (с. Баница), месност "Црвеното поле", 
"Мачук"; 

‐ Антички град Тибериополис - денешен град Струмица; 
‐ Споменик "Струмичанка под маска" - на плоштадот во гр. Струмица; 
‐ Остатоци од римска термална бања на околу 12 километри од гр. Струмица; 
‐ Споменик-костурницата на паднатите комунистички партизани од периодот на 

Втората светска војна; 
‐ Театарски фестивали и уметнички фестивали во гр. Струмица. 

ПРИРОДЕН (КОГНИТИВЕН) ТУРИЗАМ 

‐ Природен објект "Моноспитовско блато" - заштитена природна територија (на околу 
10 километри од гр. Струмица). 

СПА ТУРИЗАМ  

‐ Спа одморалиште Бања Банско - с. Банско, лековити термални води. 
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Резултати од спроведеното анкетно проучување 

„Mожности и предизвици во обезбедувањето на квалитетни 
туристички услуги и производи во прекуграничниот регион 

Бугарија-Македонија“ 
 
 

Ова анкетно проучување е спроведено со имплементација на Договор СВ006.1.22.142/01 
меѓу “Региоплан” ДООЕЛ и Здружението „Младински општински совет – Ќустендил" со 
проучување и предмет на извршување „Mожности и предизвици во обезбедувањето на 
квалитетни туристички услуги и производи во прекуграничниот регион Бугарија-
Македонија“ во рамките на проектот „STEPS - Поддршка за претприемништвото и 
промовирање на услугите во туризмот", код на проектот - CB006.1.22.142, финансиран од 
Програмата Интепег-ИПП за прекугранична соработка Бугарија-Македонија“. 

Анкетата е извршена врз основа на прашањето за развивање на пределот како дел од 
истражувањата на можностите т.е предизвиците и обезбедување на квалитетни 
туристички услуги и производи во прекуграничниот регион помеѓу Бугарија-Македонија. 

Целта на анкетата и истражувањето е да се процени статусот на туристичките услуги и 
производството во прекуграничниот регион помеѓу Бугарија-Македонија. Врз основа на 
оваа база е извршено изготвување на препорака за подобрувања на регионот, вклучувајќи 
се кон квалификациите на персоналот, маркетингот и рекламирањето како и 
претприемништвото во туристичкиот сектор.  

Анкетната листа е испратена во форма на линк до заинтересираните страни од целната 
територија преку интернет алатката SurveyRock и е пополнета од 74 испитаници од Р. 
Бугарија и 63 испитаници од Р. Македонија, како што се потврдува и од сликата подолу: 
 

Слика 1 Број испитаници кои учествувале во анкетата студија 
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Одговорите на одделните прашања се претставени како што е прикажано подолу: 

Прашање 1. Ве замолувам, посочете во која опшествена група учествувате со 
оваа анкетата? 

 

Испитаници од Р. Бугарија Испитаници од Р. Македонија 

  

Наjголем број испитаници од двете страни во анкетната листа се представници на 
локалното население и туристи/посетители на прекуграничниот регион Бугарија – 
Македонија и невладиниот сектор. 
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Прашање 2. Како сте ангажирани во туристичкиот сектор? 

 

Испитаници од Р. Бугарија Испитаници од Р. Македонија 

  

 

Најголемиот број од испитаниците се ангажирани во туристичкиот сектор како корисници 
на туристичи услуги и/или продукти – 66% за Бугарија и 64% за Македонија. 
 
Прашање 3. Ве замолувам, посочете која е Вашата земја, област/регион, 
општина: 
 

Според  испитаниците анкетната листа е пополнета  од Р. Бугарија, со следните општини: 

 Ќустендил – 48 

 Благоевград – 6 

 Бобов дол – 3 

 Сапарева бања – 1 

 Столична општина – 2 

 Несебар – 1 

 Петрич – 2 

 Сандански – 1 

 Симитли – 6 
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 Дупница – 2 

 Перник – 1 

Според испитаниците анкетната листа е пополнета од Р. Македонија, со следните 
општини: 

 Прилеп – 1 

 Крива Паланка – 26 

 Центар – 1 

 Струмица – 1 

 Аеродром – 3 

 Кисела вода – 1 

 Св. Никола – 2 

 Штип – 1 

 Виница – 1 

 Чаир – 1 

 Велес – 1 

 Куманово – 15 

 Гевгелија – 1 

 Кратово – 7 

 Ранковце - 1 
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Прашање 4. Ве замолувам, посочете го териториално ниво според Вашето 
изразено мислење? 

 

 

Прашање 5. Ве замолувам, посочете кои според Вас се силните страни на 
туризмот во регионот? 

 

* Одговорите се повеќе од бројот на испитаниците, бидејќи е возможно да се даде повеќе од еден 
одговор 
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Испитаниците мислат дека меѓу најсилните страни на туризмот во прекуграничниот 
регион се зачувањето на  природното и културно-историско наследство, тишината и 
спокојството, како и квалитетната храна. 

Во продолжение како силна страна на туризмот во регионот е посочено присуството на 
минералните изворни води. 

 

Прашање 6. Ве замолувам, посочете кои според Вас се слабите страни на 
туризмот во регионот? 

 

 

* Одговорите се повеќе од бројот на испитаниците, бидејќи е возможно да се даде повеќе од еден 
одговор 
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Според испитаниците најслабите страни на туризмот во прекуграничниот регион се 
ограниченоста на достапните туристички информации, лошата состојба на богатото 
природно и културно-историско наследство, како и незадоволителното разноврстие од 
дополнителни дејности, како и нивото на услужливост. 

Во дополнение, листата на национална и меѓународна реклама на дестинацијата исто е 
идентификувана како едно од предизвикувачката цел во целокупната територија. 

 

Прашање 7. Ве замолувам, посочете кои од констатациите подолу ја 
опишуваат најточно состојбата на човечките ресурси во туристичкиот сектор 
во регионот? 

 

По наведените карактеристики на човечките ресурси во туризмот, испитаниците дадоа 
еднаков број одговори на изброените дадени категории. 

В дополнение категорија “друго” анкетираните ги посочиле и следните слаби страни во 
врска со квалитетот на човечките ресурси: 

 Недоволен менаџерски и услужен персонал со соодветни квалификации и 
познавања; 
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 Познат е менаџерскиот пристап "ден година храни" како и недостатокот од 
мотивација на услужувачкиот персонал ; 

 Нестабилна економска политика. 

 

Прашање 8. Ве замолувам, посочете како според Вас може да се подобри по 
основа на човечките ресурси во туристичкиот сектор во регионот? 

 

 

* Одговорите се повеќе од бројот на испитаниците, бидејќи е возможно да се даде повеќе од еден 
одговор 

 

Двете области се идентификувани како најважни за подобрување во однос на квалитетот 
на човечките ресурси со предлагање на специјализирани обуки во согласност со 
потребите на туристичкиот сектор како и обезбедување на консултации за 
предприемачките иницијативи во туризмот. 

Во дополнение, во категорија “друго” анкетираните ги идентификуваа и следните области 
кои што треба да се подобрат: 
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 Зголемување на интересот на граѓаните кон вработување во туристичкиот сектор 
преку раширување на бизнисите и можности за заработка 

 Зголемување на платите на услужниците, вработени во секторот. 

 

Прашање 9. Ве замолувам, посочете кои од констатациите подолу ги 
опишуваат најточно статусот на предприемништвото во туристичкиот сектор 
во регионот? 

 

 

 

Над 77% од испитаниците мислат дека предприемништвото во туристичкиот сектор во 
прекуграничниот регион не е развиено до неопходниот степен, но има значителен 
потенцијал. 

Во дополнение, во категорија “друго” анкетираните ги доделија следните препораки кон 
предприемачите во туристичкиот сектор: 

 Предприемачите да ги прошират своите бизниси;  

 Новите предприемачи да се фокусираат повеќе на историското и фолклорното 
наследство. 
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Прашање 10. Ве замолувам, посочете како според Вас може да се подобри во 
предприемништвото во туристичкиот сектор во регионот? 

 

 

* Одговорите се повеќе од бројот на испитаниците, бидејќи е возможно да се даде повеќе од еден 
одговор 

 

Областите кои се идентификуваат за подобрување на предприемништвото во 
туристичкиот сектор во целата територија е: зголемување на информативноста за 
можностите од предприемнички иницијативи, обезбедување на курсови за подпомагање 
на предприемачите како и промовирање на специфични општествени групи. 
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Прашање 11. Ве замолувам, посочете во кои области поврзани со туризмот 
има потенцијал за развивање на предприемништвото. 

 

 

* Одговорите се повеќе од бројот на испитаниците, бидејќи е возможно да се даде повеќе од еден 
одговор 

 

Областите во туристичкиот сектор идентификуван од испитаниците со највисок потенцијал 
за развиток на предприемништвото е со: селскиот, еко туризамот, планинскиот и 
културно-историскиот туризам вклучувајќи ги и традиционалните занаети. 
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Прашање 12. Ве замолувам, посочете кои од констатациите подолу го 
опишуваат најточениот статус на маркетингот и рекламирањето на туризмот 
во регионот? 

 

 

 

Според одговорите на анкетата маркетингот и рекламата на туристичкиот сектор во 
регионот се карактеризираат со: ограничена визија, спорадичност на рекламните дејности 
како и недостаток на достапни финансиски и човечки ресурси за нивно реализирање. 
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Прашање 13. Ве замолувам, посочете како според Вас може да се подобри 
маркетингот и рекламирањето во туристичкиот сектор во регионот? 

 

* Одговорите се повеќе од бројот на испитаниците, бидејќи е возможно да се даде повеќе од еден 
одговор 

 

Според испитаниците на анкетното истражување, областите кои можат да бидат 
подобрени во врска со маркетингот и рекламата во туризмот се во насока на создавање 
на јасна визија и регионален туристички продукт, инвестиционен план за рекламни 
дејности, општ туристички бренд на прекуграничниот регион и ширење на рекламата 
преку социјалните медиуми.  
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