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I.  ВОВЕД 

 

Постојниот Акционен план е изработен во рамките на проектот 
CB006.1.22.142 „STEPS - Поддршка за претприемништвото и популаризирање на 
услугите во туризмот“, финансиран преку Програмата Интеррег-ИПП за 
прекугранична соработка Бугарија-Македонија 

Проектот „STEPS - Поддршка за претприемништвото и популаризирање на 
услугите во туризмот” (STEPS - Strengthening Tourist Entrepreneurship and 
Promotion of Services) се реализира според Приоритетна Оска 2 – „Туризам“, 
Специфична цел 2.2. – „Подобрување на конкурентната способност на 
туристичката понуда на регионот“. Проектот се остварува со финансиска 
поддршка на Програмата Интеррег-ИПП за прекугранична соработка Бугарија - 
Македонија, финансирана од Европската Унија (ЕУ), преку Инструментот за 
претпристапна помош (ИПП) и кофинансирана од Бугарија и Македонија. 

Територијалниот опсег на Програмата Интеррег-ИПП 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.  

Сл 1 Опсег на дозволената територија за помош според програмата Интеррег - ИПП за 

прекугранична соработка Бугарија - Македонија 

 
 

Извор: ://www.ipa-cbc-007.eu/bg  

 

http://www.ipa-cbc-007.eu/bg
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 Општи информации за проектот:  

→ ОПШТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ СТЕПС: 

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

→ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИСПОЛНУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ: 

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

o Спроведување на обука за 40 млади претприемачи во туризмот 

o Разработка на онлајн STEPS платформа за активни образовни 
иницијативи со фокус врз младите во сферата на 
претприемништвото и самовработувањето во туристичкиот сектор 

o Оформување на 1 мрежа на претприемачи во туризмот 

 

II.  ЦЕЛ НА АКЦИОНИОТ ПЛАН  

Целта на Акциониот план е идентификување на конкретни мерки за 
поддршка на претприемништвото во туристичкиот сектор во прекуграничниот 
регион на база на зголемување на квалификациите и знаењата, поттикнување 
на претприемничкото размислување, подобрување на образовната, бизнис и 
правната средина, работата на клучните страни во тој процес, како и 
воведувањето на измерливи показатели, чиешто исполнување ќе биде следено 
и оценувано. Акциониот план претставува и најголем придонес за постигнување 
на предвидените цели и резултати според проектот СТЕПС. 

 

III.  МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАЗРАБОТКА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН 
 

Акциониот план е подготвен врз основа на анализата на резултатите од 
извршеното Истражување  „Можности и предизвици пред обезбедувањето на 
квалитетни туристички услуги и производи во прекуграничниот регион 
Бугарија-Македонија“, што претставува Дејност 1 според проектот СТЕПС. 
Целта на истражувањето беше извршување на преглед, анализа и донесување 
заклучок во поглед на нивото на услугите и продуктите во истражуваната 
територија во поглед на туристичкиот сектор, како и предлагање на 
подобрувања, фокусирани врз квалификациите на персоналот во туристичкиот 
сектор, маркетингот и рекламата и претприемничките иницијативи.  

Акциониот план е разработен од надворешни и внатрешни експерти во 
проектот „STEPS - Поддршка за претприемништвото и популаризација на 
услугите во туризмот“, како што следува: 

1. Елеонора Борисова /Бугарија/ 

2. Милена Маркова  /Бугарија/ 
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3. Синиша Пекевски /Македонија/ 

4. Милан Митовски /Македонија/ 

 

Првичниот проект на Планот беше претставен на 2 заеднички фокус-
групи, спроведени во гр. Ќустендил, Бугарија и гр. Крива Паланка, Македонија 
со учество на заинтересираните, клучните и компетентните страни во процесот 
како туроператори/агенти, сопственици на ресторани, хотелиери и  др.  

Заклучоците и коментарите во резултат на спроведените фокус-групи се 
одразени во постојната конечна варијанта на Акциониот план. 

 

IV.  АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧУВАЊЕТО НА ТУРИСТИЧКИТЕ 
УСЛУГИ И ПРОДУКТИ 

 

1. SWOT и STEP анализа на туристичките услуги и продукти в 
прекуграничниот регион Бугарија-Македонија  

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

‐ Податоци со фокус врз туристичкиот 
сектор 

‐ Податоци со фокус врз туристичкиот 
сектор 

‐ Раст во вредноста на показателите кои 
ја карактеризираат дејноста на местата 
за сместување во повеќето општини од 
бугарскиот дел на прекуграничниот 
регион Бугарија-Македонија; 

‐ Јасно оцртани две групи на 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. 

‐ Раст во вредностите на показателите 
кои го карактеризираат развојот на 
туризмот во трите региона во 
македонскиот дел на прекуграничниот 
регион регион – Североисточен, 
Источен, Југоисточен. 

‐ Големи разлики во делот на трите региони 
во Македонија во структурата на 
туристичките показатели 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; 

‐ Недоволно искористен потенцијал за 
развој на туризмот во целната територија 
на проектот;  

‐ Природно-ресурсен потенцијал, поволен 
за развој на природонаучен  туризам; 

‐ Преовладувачки сезонски карактер на 
туристичкиот сектор; 

‐ Богато културно-историско наследство 
кое создава одлични можности за развој 
на културно-историски туризам и 
туризам на културни настани; 

‐ Специјализирање на одделните територии 
во развојот на најмногу еден вид туризам, 
за којшто поседуваат најголем потенцијал 
– Недостаток на доволна разновидност на 
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

‐ Присуство на ресурси за развој на 
планински (зимски и летен), селски, 
бањски, пешачки и др. видови туризам. 

 
 
 
 

туристичката понуда. 

‐ Инфраструктура во однос на развојот 
на туризмот, туристичката понуда , 
продукти и услуги 

‐ Инфраструктура во однос на развојот на 
туризмот, туристичката понуда , 
продукти и услуги 

‐ Реализирани мноштво проекти за 
зголемување на квалитетот на 
туристички услуги и продукти: 

‐ Реконструкција и реставрација на 
значајни туристички објекти и 
знаменитости; 

‐ Подобрени квантитативни и 
квалитативни параметри на 
инфраструктурата во однос на 
туристичката услуга; 

‐ Направени туристички продукти / 
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 унапредување на 
квалификациите на работната сила и 
подобрување на нивото на туристичката 
услуга.  

‐ Влијание на редица фактори со 
задржувачки/неповолен ефект врз 
развојот на туризмот и можностите за 
оптимално искористувње на туристичкиот 
потенцијал: 

-    Присуство на објекти кои претставуваат     
     туристички интерес, коишто во овој  
     момент не са достапни за туристички   
     посети; 
‐ Присуство на територии со туристички 

потенцијал, коишто не располагат со 
потребната инфраструктура која што 
одговара на нуждите и потребите на 
туристите (сместување, пристап до 
објектите, забава); 

‐ Недоволна квалифицираност на работната 
сила во некои територии, во коишто 
туризмот е послабо развиен, но постои 
потенцијал за развој. 

 

МОЖНОСТИ РИЗИЦИ 

‐ Податоци со фокус врз туристичкиот 
сектор 

‐ Податоци со фокус врз туристичкиот 
сектор 

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

‐ Продлабочување на разликите во степенот 
на развој на туристичкиот сектор меѓу 
одделните општини во областите  
Ќустендил и Благоевград (Р. Бугарија) и во 
Североисточниот, Источниот и 
Југоисточниот регион (Р. Македонија);  

‐ Влошување на вредностите на основните 
економски показатели 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 информираноста и 
познавањето на туристите за 
можностите за практикување на 

‐ Непотполно усвојување на можноста за 
убрзување на економскиот развој, која 
произлегува от потенцијалот за развој на 
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МОЖНОСТИ РИЗИЦИ 

различни видови туризам; различни традиционални и алтернативни 
видови туризам. ‐ Исполнување на приоритетни дејности 

на прекугранично ниво за зголемување 
на општата атрактивност на 
прекуграничниот регион Бугарија-
Македонија. 

‐ Инфраструктура во однос на развојот 
на туризмот, туристичката услуга, 
производи и услуги 

‐ Инфраструктура во однос на развојот на 
туризмот, туристичката услуга, 
производи и услуги 

‐ Зголемување на  квалитетот на 
туристичките услуги и задоволството на 
туристите от нивниот престој преку 
инвестиции во областа на туристичката 
инфраструктура, квалификацијата на 
работната сила, претприемничките 
иницијативи меѓу различни групи 
заинтересирани страни и др. клучни 
области за туристичкиот развој. 

‐ Недоволна координација помеѓу 
различните групи заинтересирани страни 
во исполнувањето на општоприфатениот 
приоритет за оптимално искористување на 
туристичкиот потенцијал на територијата.  

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

 
 

STEP АНАЛИЗА  

‐ ПОЛИТИЧКИ ФАКТОРИ ‐ ЕКОНОМСКИ ФАКТОРИ 

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

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

‐ Целно насочена 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 природната средина 
(Бугарија и Македонија);  

‐ Закон за биолошката разновидност 
(Бугарија); 

‐ Закон за заштитените територии 
(Бугарија); 

‐ Закон за лов и заштита на дивеч 
(Бугарија); 

‐ Закон за риболов и аквакултури 
(Бугарија);  

‐ Закон за водите (Бугарија и 
Македонија);  

‐ Закон за заштита на природата 
(Македонија). 

 
 

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

‐ Пристап до информација – различни 
средства за информирање на туристите 
за присутни ресурси, основи 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 
применливост во развојот и понудата на 
туристички производи и услуги); 

‐ Однос на човечките кадри кон 
прифатената од нив должност и кон 
исполнувањето на нивните работни 
задолженија; 

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

‐ Барања за квалитетот на понудените 
туристички производи и услуги – 
задоволност 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 штедење на населението – 
акцент на локалните жители/гости за 
што да ги потрошат заштедените од нив 
финансиски средства; 

 

‐ Начин на живот и потрошувачки навики;  

‐ Однос кон природни и еколошки чисти 
производи; 

 

‐ Демографски параметри.  

 
 

2. Идентификувани области во поглед на развојот на туризмот со 
забележана потреба за подобрување 

Идентификуваните насоки со забележана потреба за подобрување во 
областа на туризмот се: 

 Човечки ресурси:  

Акцент: Зголемување 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 
послабо развиен. 
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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. 

Во оваа насока се забележува потреба од преземање на целно насочени 
дејности за зголемување на квалификациите на услужникот и подобрување на 
управувачките 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 кои се карактеризираат со потенцијал за развој на 
туризмот кој во моментот на анализата можеме да ги оцениме како 
недоволно искористен. 
 

 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 забава 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 информација, односно: 

‐ 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 директен однос кон диверзификацијата на 
туристичката понуда; врз можностите за практикување на даден приоритетен 
туризам во комбинација со вид туризам кој не е толку популарен за 
територијата; 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. 

‐ Предложени 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 потреба од обезбедување на 
информации за достапните основни и дополнителни услуги во поглед на  
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 - локална храна и пијалоци, занаети, локално 
производство, културни настани и друго; 

o можности за вработување на водичи; 

o можности за изнајмување на превозни средства; 

o информации за секоја друга услуга типична за таа територија, која 
се однесува на туристичката услуга. 
 

 

‐ Начини за придвижување во насока на основни туристички објекти и 
знаменитости: 

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

 

 Претприемнички иницијативи: 

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

Треба да ги разгледуваме недоволно развиените претприемачки вештини 
како еден од факторите со задржувачки 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 да ги посочиме 
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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3. Заклучоци и препораки  
 

‐ ВО ПОГЛЕД НА ПОТЕНЦИЈАЛОТ ЗА РАЗВОЈ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ 
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 развој 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 диверсификација на туристичката понуда 
во областа. 

Потенцијалот за развој на природниот (еко) и когнитивен туризам се 
поврзува со присуството на бројни еко патеки и туристички маршрути во правец 
на 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 посоченото 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 создавањето 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 туристички маршрути и др. Развивањето на 
заеднички туристички производи/пакети е од суштинско значење за 
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разнообразноста на туристичката понуда во областа и за зголемување на 
туристички 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 

обласно ниво. Територијата поседува одличен потенцијал за практикување на 

различни видови туризам, при што развојот на секторот во областа најмногу се 

поврзува 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 природонаучен туризам, културно-историски,  

пешачење, културно-историски и селски туризам кои, имајќи го предвид 

туристичкиот профил на областа, може да се сметаат како такви со 

комплементарно значење за развојот на туризмот на обласно ниво.  

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 областа 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: 

ОБЛАСТ ЌУСТЕНДИЛ 

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

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

→ Диверзификација на туристичката понуда преку обезбедување на 
можност за комбинирање на 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  
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‐ ВО ОДНОС НА ПОТЕНЦИЈАЛОТ ЗА РАЗВОЈ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ 
ТУРИЗАМ ВО МАКЕДОНСКИОТ ДЕЛ ОД ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН 
БУГАРИЈА-МАКЕДОНИЈА 
 

o СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН 

Развојот на туристичкиот сектор е еден од основните приоритети за 
развојот на регионот. Територијата поседува потенцијал за развој на различни 
традиционални и алтернативни видови туризам, меѓу кои: културно-историски, 
природонаучен, воден, селски и др. видови туризам. Во моментот тој 
потенцијал се определува како неискористен, што се должи на недоволната 
поврзаност меѓу туристичката понуда и потребите на туристите. Меѓу 
факторите кои покажуваат задржувачки ефект врз туристичкиот развој се 
издвојуваат и незадоволителните квантитативни и квалитативни параметри на 
туристичката инфраструктура. 

Имајќи ја предвид недоволната популарност на Североисточниот регион 
како туристичка дестинација и поради недостатокот на туристичка понуда на 
завршен висококвалитетен производ, можеме да ги посочиме следните 
приоритетни дејности, насочени кон зголемување на популарноста на регионот.  

‐ Изработка на туристички производ врз основа на локалниот потенцијал 
за развој на територијата. 

‐ Дејности за промовирање на туристичкиот сектор со цел зголемување 
на препознатливоста на регионот на туристичкиот пазар – зголемување 
на информираноста за територијата. 

 

УЧЕСТВО НА СЕВЕРОИСТОЧНИОТ РЕГИОН ВО ПРОГРАМИ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 
И РУРАЛЕН ТУРИЗАМ 

Постојат поголем број на програми и стратегии за развој на 
Северноисточниот регион (СИР) во Македонија, кои имаат за цел да го 
унапредат и развијат овој регион, кој важи за најмалку развиен регион во 
рамките на планските региони. Во Стратегијата за регионален развој на 
Република Македонија 2009-2019 година Североисточниот регион е застапен во 
приоритетот 1.5.: Креирање на конкурентски предности на планските региони 
на следниот начин: 

• Изработка на студии за идентификување на приоритетните индустриски 
и услужни дејности за развој на регионите согласно со нивните потенцијали; 

• Промовирање на поддршка на стандардизацијата, акредитацијата, 
метрологијата и заштитата на интелектуалната сопственост;  

• Поддршка за брендирање на препознатливи македонски производи;  

• Обезбедување институционална поддршка за унапредување на носечките 
индустрии во планските региони: 

o Метало-преработувачката индустрија; Прехранбената индустрија;  
Чевларската индустрија; Градежништво; Дрвната индустрија;   
Производство на електрична енергија и Индустријата за неметали; 
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• Обезбедување институционална поддршка за развивање на технолошко-
интензивни индустрии: 

o Привлекување на странски директни инвестиции во технолошко-
интензивни индустрии (сите плански региони);  

• Креирање на модерен и продуктивен земјоделски сектор во планските 
региони (согласно со приоритетите дефинирани во НРП и Стратегијата за 
земјоделство и рурален развој): 

o Отворање на регионални центри за земјоделски производи;  

o Обезбедување на инфраструктура за едноставен, брз и лесен 
пристап на земјоделските производители до агро-берза;  

o Поддршка за развој на органско земјоделско производство;  

o Поддршка за развивање на сточарството 

• Оптимално користење на природното и културно-историското наследство 
во функција на развој на туризмот (согласно приоритетите во Стратегијата за 
туризам): 

o Сеопфатно мапирање на археолошките локалитети и културно-
историските и природните споменици на ниво на плански региони;  

o Градење на нова / осовременување на постојната инфраструктура 
за безбеден и брз пристап до туристичките дестинации;  

o Изработка на студии за оптимално користење на природното 
богатство на планските региони во туристички цели; 

o Изработка на студии за оптимално користење на културно-
историското наследство на планските региони за туристички цели;  

o Туристичко промовирање на природното и културно-историското 
наследство во планските региони;  

o Обезбедување на институционална поддршка за развивање на 
различни видови туризам на ниво на планските региони: 

o      Зачувување и развој на традиционалните занаети; Селски туризам и 
ревитализација на етно-селата; Бањски туризам; Транзитен туризам; 
Алтернативни форми на туризам (спелеолошки, ловен и сл.) согласно со 
специфичностите на регионите;  

o Заштита на природното и културно-историското наследство. 

Во Стратегијата за рурален развој, СИР е оценет со поголеми предности за 
искористување на културното наследство и манастирски туризам, а помалку за 
рурален и вински туризам. Како области со погодности за рурален туризам се 
наведени Куманово како област со: Кокино, Нагоричане, Матејче, Липково; 
Кратово и Крива Паланка. 
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o ИСТОЧЕН РЕГИОН 

Источниот 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, развојот на човечкиот капитал, обновување на потенцијалот за развој 
на традиционални и алтернативни видови на туризам. 

Меѓу општоприфатените приоритети се издвојува стремежот кон 
издвојување на источниот 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 Југоисточниот регион. Територијата на регионот се одликува со 
потенцијал за развој на културно-историски, природен (когнитивен), селски 
туризам, спа-туризам. 

Факторите, кои влијаат за уназадување 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. 

Се става акцент врз потребата од развој на туристичката инфраструктура, 
обезбедување основни и дополнителни туристички услуги, иницирање на  
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активности за спроведување на прекугранична културна размена, подобрување 
на состојбата на значајните туристички локалитети и знаменитости. 

Врз основа на досега посоченото, можеме да ги издвоиме следниве 
основни активности, кои се преземаат за исполнување на општоприфатените 
приоритети за развој на туризмот: 

 Поддршка за човечките кадри вработени во областа на туристичкиот 
сектор, спроведување на обуки за подобрување на вештините на 
работната сила во туризмот, откривање на "слабите точки" што имаат 
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. 

 

ТУРИСТИЧКИ ЛОКАЛИТЕТИ ВО СЕВЕРОИСТОЧНИОТ РЕГИОН 

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 туристичка понуда (туристички производи и понуди).  

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 
врвот Татичев камен наречена по 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  
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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. 
Најпопуларните меѓу нив се спроведени во  Крива Паланка каде постојат голем 
број на различни фестивали. 

На околу 10 километри од 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. Истоимениот 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 "Радин 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. Шопско 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. 

 

ПРЕГЛЕД НА ТУРИСТИЧКИ ЛОКАЛИТЕТИ ВО СЕВЕРОИСТОЧНИОТ РЕГИОН 

Општина Крива Паланка 

 

Свети Јоаким Осоговски - Осоговски манастир 

Овој манастир се наоѓа во прекрасна дабова шума на Осоговските планини на 
околу 3 км североисточно од Крива Паланка. Основан е во XII век и познат е по 
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името Сарандапор. Тука живеел и самиот св. Јоаким Осоговски. Негови 
духовни браќа се св.Јован Рилски, св. Прохор Пчински и св. Гаврил Лесновски. 
 
Испосница на Свети Јоаким Осоговски во с. Градец 

 

Според старите легенди на ова место живеел нашиот светец Јоаким Осоговски, 
пред да се премести во месноста Бабин Дол, каде што денеска се наоѓа 
неговиот манастир.  
 

Црква Свети Димитриј Солунски 
 

Свети Димитриј Солунски е македонски православен христијански соборен 
црковен храм во Крива Паланка. Црквата е изградена со големо залагање на 
градските првенци и самиот ктитор Давид Јереј во 1833 година, на што 
наведува и самиот натпис над западната влезна врата.  
 
Црква Свети Никола во с. Трново 
 
Црквата Св. Никола во с.Трново им припаѓа на манастирските цркви, изградени 
во периодот на турското владеење во Македонија. Иако не се знае точната 
година на градењето на оваа црква, се претпоставува дека е градена во 1505 
година. 
 
Локалитет Градиште с. Градец 

 

Археолошкиот локалитет Градиште се наоѓа во кривопаланечкото село Градец. 
Од истражувањата до сега утврдено е дека локалитетот потекнува од раниот 
Византиски период, па дури најдени се и артефакти кои укажуваат на 
бронзенодобски живот. 
 
Станечки водопади 
 
Станечките водопади се наоѓаат во северниот дел на Осоговските Планини, 
поточно кај с. Станци, 8 км јужно од Крива Паланка. Со височина од 11 метри 
претставува најголем водопад на Осоговските Планини. 

 
Царев Врв 
 
Царев Врв е планински врв на Осоговските Планини, висок 2076 метри. Крива 
Река извира во подножјето на Царев врв од силен извор на надморска висина 
од 1800 м. 

 

Калин Камен 

Калин Камен е на надморска височина од 1870 метри и претставува еден од 
најубавите врвови на Осоговските планини. Располага со преубави скијачки 
патеки, забавен парк и ловечка куќичка и други објекти. 
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Општина Куманово 

Бислимска клисура 

Бислимска Клисура — мала клисура на реката Пчиња што се протега од вливот 
на Кумановска река до селото Пчиња. Долга е 6,5 км. Бислимска клисура има 
десетина пештери, две јами од кои едната длабока 22, а другата 10 метри,  
изобилува со специфична флора и фауна. Најдолга пештера е Студен Пештер 
(90 м), а најдлабока пропаст е Маркова Куќа, длабока околу 40 м.  

Кумановска бања 

Кумановска Бања се наоѓа на 3 км од центарот на Куманово, во близина на с. 
Проевце. Располага со лековита минерална вода полезна за нервниот систем и 
системот за варење. Околу бањата постајат угостителско – туристички 
капацитети кои треба да се модернизираат и рестартираат, како и спортско 
рекреативен комплекс. 

 

 Општина Ранковце 

Црква „Св. Никола“ – с. Псача 
 
Оваа црква од XIV век е главна селска црква во селото Псача. Истата 
преставува редок пример на зачувана поствизантиска архитектура со мошне 
впечатлива декорација на фасадните партии. Во црквата се наоѓа важен 
фрескоживопис за македонската историја на уметност на кој се преставени 
ктиторот на црквата севастократорот Влатко и кнезот Пасхач како и цар Урош и 
кралот Волкашин и др.   

Црква „Св. Јован Крстител“ – с. Отошница 
 
Оваа црква е главна селска црква во селото Отошница. Во близина на оваа 
црква во прекрасна природа исто така се наоѓа и Отошничко езеро кое 
жителите во летниот период го користат за рекреација. 
 

Општина Старо Нагоричане 

 

Кокино 

Кокино е мегалитска опсерваторија која се наоѓа 35 км од Куманово, поставена 
на врвот „Татиќев камен“ на надморска висина од 1030 метри. 
Карактеристично да се напомене за оваа античка опсерваторија е тоа што таму 
се отркиени три камени маркери за обележување на местата на изгревање на 
Сонцето во деновите на краткодневница, долгодневница и рамнодневница. 
Исто така постојат четири камени маркери за обележување на местата на 
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изгревање на Месечината како и маркери за мерење на должината на 
лунарниот месец. 
 

Меморијален центар на АСНОМ 
 
Културно-историски и спортско-рекреативен центар во кумановското село 
Пелинце, посветен на Првото заседание на АСНОМ одржано на 2 август 1944 
година во манастирот Св. Прохор Пчински. Комплексот се наоѓа покрај реката 
Пчиња. Во овој комплекс се наоѓаат игралишта, ресторан, амфитеатар за 
приредби и музеј на АСНОМ. 

Црква „Св. Великомаченик Георгиј“ 
 
Црквата „Свети Великомаченик Георги” е средновековен македонски 
православен христијански црковен храм кој се наоѓа во селото Старо 
Нагоричане. Овој храм се истакнува по својата голема базикална градба, 
камениот иконостас, како и ќелијата на македонскиот светител Прохор Пчински 
во непосредна близина. 
 
Музеј за карпеста уметност на Македонија – Етјен Пат 
 
По повод 100 години од откривањето на првиот артефакт на карпестата 
уметност во Македонија, во општина Старо Нагоричане во употреба е Музејот 
наречен Етјен Пат, по основоположникот на карпестата уметност во 
Македонија. 
 

Костоперска карпа во Младо Нагоричане 
 
На девет километри од Куманово над црквата Св. Петка се наоѓа карпа позната 
под името Костоперска или Желиговски Камен. Се издига на еден рид од 
базалтна карпа и е доста впечатлива со својата височина и невообичаен изглед. 
Тука постоеле околу 40 цркви, од кои денес се останати неколку. 
 
Манастирска Црква Успение на Пресвета Богородица - Старо Нагоричане 
 
Црквата "Пресвета Богородица" во манастирот "Забел" е изградена 1330 година, 
но како и повеќето православни светилишта во Македонија, во времето на 
турското владеење била целосно срушена. Манастирскиот комплекс е на 
прекрасно осамено место покрај малата река Серава.  
 

Општина Кратово 

Цоцев Камен 
 
Цоцев Камен е вулканска карпа која во праисторијата се користела како 
мегалитска опсерваторија. Карпата се издвојува од околните ридишта и е многу 
интересна и невообичаена сама по себе. Исто така видливи се остатоци и од 
човечка обработка. 
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Златкова кула 
 
Златкова кула во Кратово е споменик на културата од 14 век, која денес е 
целосно реставрирана, ентериерно уредена и подготвена за посетители. Се 
претпоставува дека оваа кула е една од најстарите кратовски кули. 
 

Радин мост 

 

Најпознат мост во Кратово е Радин мост, иако во него постојат повеќе кули и 
мостови. Во него има околу 17 мостови иако денес не се сите во функција. 
 

Камени кукли 
 
Камени кукли се карпести образдби во с. Куклица, Кратовско. Поради 
интересниот изглед на големите земјени столбови кои наликуваат на човечки 
фигури наредени како „скаменети свадбари“, целата појава месното население 
ја нарекува „Весела свадба“. 
 
Царски мост 

 

Царски или уште наречен Чаршиски мост е пуштен во употреба далечната 1804 
година, реновиран е 1933 година, а денес е ставен и како симбол на грбот на 
Општина Кратово. Овој мост се наоѓа над Гровчански мост на оддалеченост од 
70 метри, при што двата заедно го обезбедуваат кружниот ток на движењето 
низ чаршијата во Кратово.  
 
Бабакарини водопади 
 
Бабакарини водопади се многу малку познати, но тоа е место каде може да се 
почувствува природата, место каде може да се најде спокојството и мирот. 
 
 
Општина Липково 

Манастир Пресвета Богородица с. Матејче 
 
Манастирот на Пресвета Богородица во с. Матејче е еден од 
најрепрезентативните средновековни споменици во Македонија изградена во 
14 век. Оваа црква се смета за една од најблагородните византиски споменици.  
 

Џамија Халид Ефендиа 
 
Џамијата Халид Ефенди е муслимански храм кој се наоѓа во селото Слупчане, 
Општина Липково, Македонија. Според архивските податоци на Кумановското 
муфтиство џамијата била изградена во 1415 година.  
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СПЕЦИФИЦИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ ПРОИЗВОДИ СПОРЕД ДЕСТИНАЦИЈА  

 Дестинација станува синоним за туристички простор, локација, зона, 
регион, држава, група на земји, па дури и за континент. Од седумдесетите 
години на минатиот век датираат првите дефиниции за туристички дестинации, 
кои во основа се ограничени на одредена просторна целина или единица. Таа 
дестинација треба да има привлечна моќ за привлекување на посетители, како 
и соодветни услови за прием и престој на истите. Според тоа, тој простор мора 
да има понуда која ќе ги задоволи барањата на посетителите, без разлика на 
возраста, националноста, социјалниот или професионалниот статус на 
туристите.  
 Туристички места вообичаено се сметаат оние места кои туристите и 
дневните посетители ги посетуваат во поголем број, а се опремени и 
овозможуваат прифаќање и престој на гости. Туристички производи 
(дестинација) во споредба со другите видови на производи, стоки и услуги 
имаат различни карактеристики, форма и облик. Туристичкиот производ се 
состои од голем број на елементи, кои влијаат на одлуката да го натераат 
туристот ја посети посакуваната дестинација и со тоа да ги задоволи 
сопствените потреби. Во овој контекст, може да  ги групираме во 3 (три) групи 
на елементи што го сочинуваат туристичкиот производ, и тоа: 

o Атрактивност  
o Објекти на дестинации 
o Леснотија на дестинации 

 

Покрај тоа, трите елементи заедно создаваат слика на дестинација, без разлика 
дали се добри или лоши. Тука има 6 (шест) туристички производ елементи што 
го сочинуваат интегрираниот пакет на туризам опишан врз основа на 
потребите, меѓу другите: 

o Цели и атракции; 

o Услуги на туристички агенции и тур-оператори; 

o Сервисно сообраќајно претпријатие; 

o Услуги за сместување, ресторани, рекреација и забава; 

o Услуги за сувенири  

o Бизнис услуги за поддршка 

 

 Пред изборот на одредена туристичка дестинација стои секој 
потенцијален турист. Денес, кога разбирањето на важноста на одморот е 
рангирана високо на скалата на вредности за која се тежи, секој потенцијален 
турист поминува низ фаза на донесување на одлука. Таа одлука е предмет на 
предодреденост на оној кој ја носи или целокупниот физички и ментален склоп 
на неговата личност (желби, интереси, вкусови), сите под влијание на модерни 
трендови, углед и др.  За да ги исполни очекувањата и потребите на 
туристите, туристичката дестинација, мора да биде запознаена со процесот кој 
го одредува однесувањето на туристите и условите за задоволство на изборот 
на дестинација. Врз изборот на дестинација влијаат три главни психолошки 
фактори: мотивацијата, перцепцијата и ставовите. 
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Фаза на носење на одлука 
 

Модерните туристи препознаваат примарни и секундарни „фактори за успех 
на дестинација", и при изборот на дестинација за одмор истите ги земаат 
предвид постоењето на примарните елементи на понудата, и тоа: 
 

 Еколошки сочувана животна средина: убава глетка, чистота, сонце и 

здрава клима, мир, мал сообраќај, висока еколошка свест на 

населението во дестинацијата; 

 Сместување / туристичка понуда: добра ресторанска понуда, удобно 

и прифатливо сместување; 

 Активности: разновидна забава, можност за спортски активности, 

постоење на пешачки и велосипедски патеки; 

 Атмосфера: пријатна атмосфера, типична атмосфера, знаменитости; 

 

Начини на кои туристите ја доживуваат одредената дестинација се состои од 
неколку фази: 

 Намера дестинацијата да се посети 

 Задоволство на услугите/понудите за време на посета на 

дестинацијата 

 Размислување за дестинацијата по враќање од истата 

 

Фаза на одмор Активност Влијание 
Контролирано од 

дестинацијата или 
тур операторот 

Пред патување 1. Одлука за 
купување 

Реклама Дестинација, 
Tуроператор 

 Брошура Tуроператор 

 Информации од 
туристички агнеции 

 

       Дестинација 

2. Планирање Мислење на 
туристичките 
агенти Не е контролирано  

 Патописци Не е контролирано 

3. Очекувања Пријатели Ниту едно 

Патување и 
пристигнување 

4. Патување Екипаж на авионот  Не е контролирано 

 Вработени на 
аеродромот 

Нити едно 
 

5. Трансфер до 
хотел 

Царина Дестинација 

 Водич Дестинација 

  Tуроператор 
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Одмор на 
дестинацијата 

6. Сместување Хотелски персонал Нити едно 

 

 Ресторански 
персонал 

Нити едно 
 

7. Угостителство Водич Tуроператор 

 Возач на автобус Нити едно 
 

8. Забава  Дестинација 

 Книги - водичи Ниту едно 

 

9. Дополнителни 
активности 

контакти со 
локално население 
и други посетители 

 
Не е контролирано 

По враќање 
дома 

10. Спомени Фотогафии 

Видео 
Сувенири 

Рекламирање 

 

Брошури 

Не е контролирано 
Не е контролирано 
Не е контролирано 

Дестинација, 
Tуроператор  

Tуроператор 

 

 
 

ФОРМИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКА ПОНУДА 
 
Од витално значење е туристичките атракции и дестинации редовно да ги 
менуваат и надополнуваат своите туристички понуди. Без оглед дали тоа ќе 
биде посетителот прв пат да го посети местото или да ги охрабри посетителите 
да се вратат, развојот на производот е клуч за успех во иднина. Развојот на 
нови атракции треба да биде насочен во остварувањето на целите на бизнис 
атракцијата, во однос на привлекување на повеќе посетители, намалување на 
трошоците, зголемување на приходот и максимизирање на задоволството на 
клиентите. 
Туристите со текот на времето  стануваат се повеќе искусни и софистицирани 
во барањата кои ги имаат и во потребите кои ги имаат за време на својот 
престој на некоја дестинација. Како резултат на тие нови барања и потреби, 
тие  секогаш се во потрага по нешто ново и различно што сакаат да го доживеат 
за време на своето патување. Оттука, туристичките дестинации се повеќе се 
фокусираат да понудат "'Unique Selling Propositions' (USPS), нешто што 
дестинацијата ја разликува од конкурентите, и ја прави различна и посебна.A 
 
Формирањето на обединет туристички производ од страна на потрошувачите, 
непосредно зависи од расположивоста на сите елементи на туристичката 
понуда.  
 
 

                                                           

A www.entrepreneur.com 
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Елементите кои влегуваат во системот на интегриран туристички производ се: 
 

 Атрактивност и опкружување на дестинацијата – опфаќа природни и 
општествени погодности во рамки на дестинацијата и битно влијае врз 
конкретниот избор на дестинацијата 

o Природни атрактивности (пејсаж, флора, фауна, останати 
геграфски карактеристики и природни ресурси); 

o Изградени атрактивности (згради и туристичка инфраструктура 
вклучувајки ја и историската и модерната архитектура, споменици, 
паркови, марини); 

o Културни атрактивности (религија, уметност, фолклор, театар, 
музика, игри, фестивали); 

o Социјални активности (стил на живот и обичаи на локалното 
население, јазик и можности за социјални контакти). 

 Услови за сместување и услуга на дестинацијата – опфаќа објекти за 
сместување и исхрана, како и сите останати погодности за туристот кои 
му овозможуваат  престој (локална инфраструктура, превоз, шопинг, 
трговија, спортски активности); 

 Пристапност на дестинацијата - подразбира оддалеченост на 
дестинацијата од емитивните туристички пазари и се изразува преку 
трошоци на брзината и удобноста до доаѓање на дестинацијата 
(инфрастуктира, опрема, оперативни фактори и државна регулатива во 
областа на сообраќајот). 
 

При дефинирање на туристички производ како ефикасен пристап може да се 
користи и стојалиштето на носење на маркетинг одлуки, пристап кој содржи 
четири нивоа и тоа: 

 

 Основен производ 

 Очекуван производ 

 Додатен производ  

 Проширен производ 
 
Основен производ е бенефит, кој е содржан во производот со цел да се 
исполнат одредени задоволства на потрошувачите (одмор, забава, рекреација, 
запознавање на други луѓе) т.е. она што потрошувачот мисли дека го купува. 
Основниот производ е центарот на работењето и претставува причина за 
работењето. Тоа е наједноставното ниво на гледање на производот, кој не 
овозможува разликување во однос на конкурентите. 
 
Очекуван производ е бенефит кој мора да биде присутен со цел гостинот да 
може да го користи основниот производ и во суштина е клучен за нудење на 
основниот производ на целните пазари. На пр. постоење на ресторани, 
простори за рекреација, комуникација. 
 
Додатен производ е додатна вредност на основниот производ односно  
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вклучува додатни бенефити и претставува основа за обезбедување на 
конкурентска позиција на пазарот. Тој служи за разликување во однос на 
конкуренцијата и може да помогне во процесот на позиционирање на 
производот. Разликата помеѓу очекуваниот и додатниот производ е во опипливи 
елементи  (пр. ситни мали подароци) или неополиви елементи (квалитет на 
услуга).  
 
Проширен производ опфаќа битни елементи кои компанијата мора да ги 
менаџира кога гостинот доаѓа на местото на креирање на услугата (ресторан, 
хотел, конгресен центар, итн). Проширениот производ вклучува достапност, 
атмосфера, интеракција на клиентот со компанијата, вклучува интеракција на 
клиентите меѓу себе. Неговата важност произлегува од фактот шт на 
туристичките и хотелските компании им е потребна помош во креирање на 
овие производи. 
 

ТРЕНДОВИ ВО ТУРИЗМОТ 

 

Трендовите во глобалниот туризам го диктираат развојот на туризмот во 
Европа, светот и последователно во Македонија. И покрај рецесијата, 
туристите сеуште многу патуваат, и притоа патувањата се пократки а 
потрошувачката е помала во однос на периодот пред 2010 година. Познавањето 
на туристичките трендови и осцилации во туристичката дејност е од суштинско 
значење за неговото планирање на национално, локално и оперативно ниво. 

 

Светската туристичка статистика и трендовите во туристичкиот развој  
 

Никој не може да ја предвиди иднината со 100% сигурност, но, ако 
доволно се следат развојот на настаните и на актуелните трендови во областа 
на туризмот и угостителството, лесно може да се забележи дека некои 
трендови влијаат на целиот сектор. Во изминатата деценија, туризмот доживеа 
голема разлика или сегментираност на глобално ниво. Оваа сегментација 
резултираше со нов тип на туристичките патувања, па тие создадоа бројни 
уникатни туристички пазари специјализирани за одреден тип на патување и 
конкретни клиенти (туристи). Во последно време поради се поголемата 
конкуренција во светот на полето на туризмот, се креираат нови пазари т.н 
ниша во  пазарот, на пример, само деловни луѓе, или само за жени, или само 
студенти или набљудувачи на птици со што се диференцираат нови можности 
за дестинации кои досега биле неатрактивни.  

Бидејќи луѓето во светот  патуваат се повеќе и повеќе, во туризмот 
постојано се појавуваат нови пазарни ниши, кои се определени како трендови 
во туризмот и кои произлегуваат од растечката разноликост на барањата и 
потребите на современите туристи. Како резултат на ова веќе се дефинирани 
10 трендови во туризмот, кои имаат влијание врз туризмот во целина. Она што 
особено се издвојува е дека ова не е само тренд за создавање на нови видови 
на туристички производи, туку тоа ќе има големо влијание врз растот на нови 
работни места во туристичкиот сектор. 
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1.Одржлив туризам 
Под одржлив туризам се подразбира економски и социјален развој на 
дестинацијата (на локално ниво), без негативно влијание кое би се направило 
врз дестинацијата која се развива, со интенција условите во таа дестинација 
најмалку да останат исти или се направат уште подобри. Одржливиот туризам е 
насочен кон зачувување на природата и заштита на животната средина, 
културното наследство и овозможување на подобар живот на локалното 
население. Во денешни услови, интенција на секоја дестинација е да се стреми 
кон одржлив развој.  
 
2. Екотуризам 
Екотуризмот произлегува од принципите на одржливиот туризам, но тој уште 
повеќе е фокусиран кон зачувување на животната средина. Екотуристи се луѓе 
кои не сакаат да престојуваат во хотел или објект кој при изградба уништил 
еден еко систем. Екотуризмот е брзорастечки вид на туризам во светот и секоја 
година бројот на екотуристи во светот се зголемува за најмалку 30%.B 
 
3. Туризам на културното наследство 
Овој вид на туризам е фокусиран кон туристи кои сакаат да доживеет места и 
настани кои претставуваат автентична приказна од историјата и клутурата на 
еден народ, нација, регион, држава и сл.  Тука влегуваат фестивали, музеи, 
театри, историски обележја и сл.  
 
4. Спа и велнес туризам 
Овој вид на туризам е насочен кон туристи кои бараат и посетуваат дестинации 
каде можат позитивно да влијаат врз своето ментално и физичко здравје, 
ментален и духовен мир, како и да се релаксираат и уживаат. Се повеќе 
туристички дестинациите се промовираат како идеално место за одмор. Се 
повеќе туристички објекти инвестираат во дополнителни ресурси и понуда како 
салони за разубавување, фитнес центри, спа центри или здравствени центри. 
 
5. Нови технологии во туризмот и угостителството 
Интернетот и нови информатички технологии имаат огромно влијание врз 
развојот на туризмот и во промоција на истиот. Напредокот на технологијата го 
менува секој аспект на планирање на туристичкото патување - од информација 
за посакуваната дестинација, планирање на патувањето, адаптирање според 
потребите на клиентите.  
 
6. Студентски и младински патувања 
Овој сегмент на туризам е еден од најбрзо растечките форми на туризам во 
светот. Младите луѓе, сакаат од своето патување да направат да има забава и 
авантура, повеќе од кога било, да запознаат други култури и обичаи, но 
истовремено и да се образуваат. 
 

                                                           

B Според World Travel Monitor 



 

 

28 
 

 
7.Волонтеризам 
Овој вид на патување е особено нагласена во областите кои беа погодени од 
природни катастрофи. Туристи патуваат на овие места, не само да се опуштат и 
да уживаат, туку и да одреден дел од нивниот одмор го посветат на 
волонтерската работа во тоа место.   
 
8.Авантуризам или адреналин туризам 
Според Трип Адвајзор за 2015 година топ 10 посакувани дестинации се 
дестинации кои се егзотични и богати со историја. Овој вид на туризам е 
насочен кон дестинации кои се необични, егзотични, далечни места, не толку 
пристапни локалитети и од туристите се бара високо ниво на учество и физички 
напори и активности. Рафтинг, банџи скокање, качување по стрмни планини се 
примери на овој вид на туризам. 
 
9. Луксузни патувања 
Концептот на луксуз варира од личност до личност и туристите кои одат на 
вакви патувања веруваат дека времето е пари и соодветно на тоа се подготвени 
да плаќаат високи цени за она што го добиваат. 
 
10.  Гастро патувања 
Храната се повеќе станува важен елемент од туризмот и планирањето на 
патувањето за туристите и во таа насока туристичките оператори се насочуваат 
кон понуда за туристите, кои се мотивирани само со кујната на дестинацијата 
или некоја гастрономска манифестација, т.е. туристи кои се во потрага по 
искуства на локалните фарми, винарии, пивници и сл. 
 

 

Туризмот во Североисточниот регион  

 

Македонија како планинска земја со голем број села, со благи климатски 
услови, со богатство на шуми, извонредни пејзажни вредности на релјефот, 
богата хидрографија, традиционална гастрономска понуда има голем 
потенцијал за развој на руралниот туризам како дел од алтернативниот 
туризам. 
 

 Природа, малку луѓе, размена на искуства, разноликост (поврзано со 
храна), од мал обем, оддржливо, рекреативно, традиција, ресурси, 
едноставност, разбирање на поинаков начин на живот; 

 Рурална област, мал бизнис, мало влијание врз животната средина, 
поврзано со природата. Лично и автентично, домаќинот е "вистински", со 
враќање кон изворот, откривање на земјоделски активности, врска 
помеѓу руралното и урбаното, богато: (локално наследство / 
гастрономија, култура);  

 Размена на знаења / искуства;  

 Лична хармонија, внатрешна и надворешна хармонија, "savoir être" 
(желба за спознавање);  
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 Да се доживее природата, локалниот живот, култура и квалитет на 
животот.  

 
Различни научни и стручни трудови, релевантни институции во концептот на 
Рурален Туризам ги евидентираат сите туристички активности и услуги кои 
креираат традиционален туристички производ во рурална околина и подрачје. 
 
Примарни фактори кои влијаат при изборот на дестинацијата за рурален 
туризам се:  

 промоција на дестинацијата на интернет, коментари од посетители на 
дестинацијата и од нив препорачаните искуства, автентичноста на 
дестинацијата;  

 цена на пакет услугата (транспорт, сместување, угостителски услуги, 
влезници и останати пратечки трошоци);  

 квалитет на услуга како вкупна перцепција од сите точки на контакт со 
локалното население, култура и начин на живеење. 

 
Како најчесто споменувани двигатели на руралниот туризам се: технолошките 
трендови (резервации преку интернет); демографските и социјалните (се 
поголем број на туристи на возраст 65+)  и економските (иновации во 
алтернативните форми на туризам).C 
 
Учеството на североисточниот регион во вкупниот број на туристи и ноќевања 
во туристи и ноќевања во Македонија е исклучително мал. Во табелата бр.8 се 
прикажани бројот на туристи и ноќевања во период 2012-2015, додека во 
табела бр.9 се гледа учеството на североисточниот регион.  
 

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ОПШТИ 
ВРЕДНОСТИD 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Туристи  701 794 735 650 816 067 

o Домашни  302 114 310 336 330 537 

o Странски 399 680 425 314 485 530 

Ноќевања  2 157 175 2 195 883 2 394 205 

o Домашни 1 275 800 1 273 370 1 357 822 

o Странски 881 375 922 513 1 036 383 
 

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

  

                                                           

C Министерство за економија ( 2011) Национална стратегија за рурален туризам 2012-

2017 стр7-14 

D Завод за статистика 
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 Поголем удел во структурата на туристите во трите разгледувани години 
ги заземаат странските туристи. Нивниот број расте од 3 728 во 2013 година на 
6 066 во 2015 година со раст од 62,7% (2 338 туристи повеќе). 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 ноќевања во 2013 година на 15 229 
ноќевања во 2015 година зголемување за 84,7% (6 985 ноќевања). Ноќевањата 
на странските туристи бележат над стопроцентен пораст од 5 691 ноќевања во 
2013 година на 12 366 ноќевања во 2015 година зголемување за 117,3% (6 675 
ноќевања). 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. 

 Вредностите на индикаторите "соби" и "кревети" бележат незначителен 
раст односно со 5,0% (15 бр.) и 4,0% (26 парчиња). Бројот на собите во 
објектите 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. 

 

Табела  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  
o Домашни  

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

124 70
7  

133 
328 

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

327 
279 

401 
065 

412 
804 

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

o 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/  

 
 

 
 

 

http://www.stat.gov.mk/
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СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ 
 

Преку спроведување на  владините стратегии за развој на туризмот, како и 
стратегиите на единиците на локалната самоуправа за презентирање на 
големата ризница на националните културните, духовните и природните 
богатства, се реализираат развојните перспективи на Република Македонија и 
Република Бугарија кои имаат тенденција да го вбројат регионот меѓу 
најпримамливите туристички дестинации во овој дел на Европа. 

Стратешкиот пристап го редефинира туризмот како гранка која функционира во 
текот на целата година а не само во пократок период од неколку месеци. Така 
поставената стратегија бара и пошироко поставување на рамките во кои ќе се 
одвиваат туристичките активности. Приоритет е презентацијата на богатото 
културно наследство, а алтернативно се работи на надополнување на 
туристичката агенда со развивање на повеќе видови туризам. 

Основната визија на Североисточниот плански регион е да стане еден од 
познатите и европски туристички региони и да биде една од посакуваните 
туристички дестинации во светот. За таа визија да се исполни мора да се 
одредат стратешки цели кои ќе придонесат да се реализира таа визија: 

1. Развивање на брендот Североисточен плански регион како посакувана 
туристичка дестинација преку развивање, изработка и имплементирање 
на маркетинг стратегија за поголема видливост и препознаеност на 
дестинацијата 

2. Унапредување на соработката со водечките светски и европски тур 
оператори со воведување на Североисточниот плански регион како 
понуда во нивните програми 

3. Надополнување на тековната понуда и воведување на нови програми, 
понуди преку развивање на различни видови на туризам, како спортски 
туризам, медицински туризам, рурален туризам, шопинг туризам 

4. Унапредување на човечките ресурси и капацитети 

 

ЦЕЛИ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО СИР 

Одржливиот економски развој во СИРE ќе се постигне преку развој на туризмот 
и земјоделството. Регионот изобилува со природни услови за развој на 
земјоделството каде што полјоделството, сточарството и градинарството се во 
предност. Пласманот на земјоделските производи и преработки од овој регион 
ретко бил проблем, па предизвик претставува како тој да се прошири и 
континуирано да се снабдуваат пазарите со стандардизирани производи.  Оваа 
предност не важи само за земјоделските производи туку и разни туристички  

 

                                                           

E Програма за економски развој на Североисточен плански регион 2015 - 2019 
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услуги поврзани со руралниот развој воопшто. Туризмот како индустрија 
создава голем број на работни места. Можностите за развој на туризмот во  

 Североисточниот регион претежно  овозможуваат развој на планински, 
рурален и спа туризам. Овие видови на туризам во голема мера се лоцирани во 
руралните области на регионот. Со развој на туризмот ќе се постигне и 
одржлив рурален развој. 

 

Приоритетни мерки: 

 Развој на алтернативни видови на туризам  преку валоризација и 
мапирање на природното и културното наследство, формирање и 
промовирање на регионални туристички производи. 

 Подобрување на туристичката инфраструктура преку изготвување на 
урбанистичко – планска документација, обезбедување на инфраструктура 
до туристичките локалитети, обезбедување на поволни услови за 
изградба на сместувачки капацитети и нивна категоризација, 
подобрување на сигнализација и визуализација на туристички атракции, 
користење на системи на електронска резервација, подршка за 
искористување на домашни и странски фондови за финансирање, 
создавање клима за јавно – приватно партнерство. 

 Зајакнување на капацитети за развој на туризмот преку зајакнување на 
човечките ресурси во туризмот, подигање на јавната свест, градење и 
зајакнување на капацитетите на локално ниво, формирање на кластер за 
туризам во Североисточниот Плански, воведување на комплексен систем 
за евиденција на туристи. 

 Развој на конкурентно земјоделство 

 

СВОТ анализа на СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН 
 

Предности како туристичка дестинација на Североисточниот регион 
 
 

Секоја туристичка дестинација или регион имаат свои специфики и 
карактеристики по кои се разликува од останатите конкуренти, и која ја прави 
уникатна и различна. Кога се прави анализа на Североисточниот регион мора 
искрено да се погледнат и да се воочат сите предности кои ги има регионот и 
тие да се искористат и комуницираат при промоцијата како туристичка 
дестинација. Свесни сме дека секој град, регион, држава имаат своја култура, 
традиција, знаменитости, храна и сл и кои го истакнуваат, но овој преглед 
подолу што е направен се истакнати вистинските предности кои го отсликуваат 
регионот и кои ја прават предноста во однос на конкуренцијата. 
  

• Опсерваторијата Кокино, светски призната 
• Цоцев Камен, најстариот театар на светот 
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• Континуирано се развива и инвестира во него 
• Чист воздух, мир и тишина 
• Единствена природа 
• Голем број на споменици 
• Земја позната по Александар Македонски  
• Постоење на значајни историски места (значајни од праисторијата 

до денес) 
• Попатна станица/рута на патување кон Бугарија 
• Препознатлива и вкусна храна 

 

Слабости како туристичка дестинација на Североисточниот регион 
 

Како и секоја дестинација така и Североисточниот регион имаат  свои слабости 
кои треба да се надминат за да истиот се развие во посакувана туристичка 
дестинација, на туристи кои се посакувани. Североисточниот регион има голем 
број на недостатоци кои директно влијаат врз неговиот туристички развој и 
влијаат врз бројот на туристи кои доаѓаат и го посетуваат. 
 

• Непостоење на маркетинг стратегија за промоција на туризмот 
• Непостоење на голем број на хотели 
• Мал број на сместувачки капацитети 
• Иселување на младите лица 
• Општините немаат план и стратегија сами да се рекламираат, се е тоа 

централизирано 
• Непостоење на слоган и визуелен идентитет во промоција 
• Непостоење на интернет портал за регионот 
• Непостоење на Туристичка организација за промоција на  регионот 
• Слаби инфраструктурни врски меѓу одделни туристички места 

(природни, културни,историски, археолошки)  
• Стари и некаде оштетени ознаки на археолошките наоѓалишта, 

историските, културните и природните споменици,  
• Недостаток на санитарии и слабо одржување на постоечките  
• Во регионот нема туристички камп 
• Вработување на лица без формално образование во туризмот и 

угостителството 
 

    
  

Можности за развој на Североисточниот регион како туристичка 
дестинација   
 

Постојат огромни можности за развој на Североисточниот регион како 
туристичка дестинација, почнувајќи од менување на навиките и воведувањето 
на новите трендови во туризмот, како градски дестинации Потоа 
искористувањето на фондовите и програмите кои можат да се искористат за 
подобрување на локалитетите и промовирање на тие делови и на крај 
стимулациите и економскиот напредок кој го има Македонија како држава.  
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Се повеќе и повеќе луѓето се вртат кон малите и неискористени туристички 
дестинации, како нешто ново, непознато, а сепак убаво.  Промовирањето на 
Македонија како економска дестинација дополнително ја промовира и цели 
оваа земја како интересна туристичка дестинација. 
 

• Дополнителни субвенции од владата за странските тур оператори 
• Искористување на прекуграничните ИПА програми и фондови за развој на 

туризмот 
• Понатамошен развој на можностите за траен туризам (еко, манастири, 

села, планини, планинарење, спортско качување и други облици на 
спортски туризам, велнес туризам, конгресен туризам) 

• Инвестиции во инфраструктура  
• Поттикнување и промоција на културното наследство (манастири, 

археолошки наоѓалишта, споменици)  
• Подобрување на инфраструктурните врски меѓу туристичките места 

(природни, културни, историски, археолошки) 
• Изработка на промотивни материјали со лого и знак на градот 
• Уредување на велосипедски, пешачки и други рекреативни патеки 
• Зголемено користење на претпристапни ЕУ средства,  
• Подобрување на правните рамки за развој на туризмот 

 
 
 

Закани за развој на Североисточниот регион како туристичка дестинација   

 

Заканите кои најмногу можат да влијаат во развивање на Североисточниот 
регион како туристичка дестинација најмногу доаѓаат од политичката 
нестабилност и тензија која постои во Македонија и регионот во последните 
неколку години и дополнително бегалската-емигрантската криза која  постои и 
се развива во последната година, а влијае  негативно врз развојот на туризмот. 
Дополнително како закана е и влошувањето на економската положба и 
економската криза која владее во светот па може негативно да се одрази на 
туризмот. И крајно, продолжување на уништување на националните блага и 
историски знаменитости со нашата негрижа и игнорантски однос. 

 

• Политичка и економска нестабилност во земјата и регионот 

• Препознатлив имиџ како земја со спор со името со соседна земја 

• Препознатлив имиџ како нестабилна земја со тензија помеѓу два 

дигнитета во него  

• Транзитна земја од исток кон запад (бегалци и емигранти од Азија и 

Африка)  

• Мала  искористеност на туристичките и човечките потенцијали 

• Недостаток на средства за зачувување на историските и културните 

наследства 

• Намалување или престанување на субвенциите за туризмот 

• Активна промоција и развој на туристичките дестинации во другите 

држави од регионот – конкуренција 
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ЦЕЛНИ ГРУПИ НА ТУРИСТИ ВО СИР 
 

Согласно Стратегијата за развој на туризмот во Македонија 2013 - 2016 
година која ја има донесено и усвоено министерството за економија, како и 
истражувањата и анализите кои се направени, Североисточниот плански регион  
по својата географска и демографска структура нуди различни можности за 
развој на туризам, како и опфаќање на различни категории на туристи кои 
можат да го посетат Североисточниот регион. При определувањето на 
производите за специфичните целни групи, значајно е истите да се развиваат 
според дефинираниот концепт на дестинации за да се обезбеди рамномерен 
развој на руралниот туризам на РМ и атрактивност на дестинацијата за 
туристичките агенции и тур-операторите. 

Согласно Стратегијата за развој на туризмот во Македонија 2013 - 2016 
можат да се  идентификуваат потенцијални целни групи на туристи по 
географската сегментација и тоа :  
 

 Домашни туристи  

 Регионални туристи  

 Туристи од  ЕУ и останати  - кои можат да се поделат на приоритетни, 
секундарни и потенцијални пазари, и тоа: 
 

o Приоритетни пазари –Австрија, Франција, Германија, Грција, 
Италија, Холандија, Швајцарија, Велика Британија, САД 

o Секундарни пазари – Албанија, Бугарија, Хрватска, Србија, Црна 
гора, Косово, Словенија, Турција, Унгарија 

o Потенцијални пазари - Австралија и Нов Зеланд, Босна и 
Херцеговина, Израел, Русија и Скандинавија 

 
Покрај оваа географска поделба на туристите кои се целни, можеме да 
направиме и поделба на потенцијални целни туристи и по возраст и по 
очекувањата од туристичката понуда. Оваа поделба е многу битна, бидејќи кога 
ќе се изработуваат промотивните материјали и промотивните кампањи за 
привлекување на туристи, битно е да се целат точно тие туристи и во 
промотивните материјали да стојат локалитетите и атракции кои ќе го 
привлечат вниманието на туристот и ќе го натераат да дојде и да го посети баш 
тој локалитет или регион. Поделбата може да ја направиме по сегменти и тоа: 
 

 Млади 

Овој сегмент на популација е посебно интересен и е во континуиран 
пораст, бидејќи младите луѓе се во постојана потрага по дестинации кои 
ќе им овозможат да посетат места и локации кои ќе им го подигнат 
нивниот адреналин, ќе можат добро да пазарат (шопингуваат) или ќе 
дегустираат различна храна, ќе доживеат нешто ново и специфично за 
тој регион. Во таа насока Североисточниот регион нуди голем број на 
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атракции и можности за развој  и привлекување на оваа популација. 
Поделбата може да се направи и внатре во вој сегмент. 

o Адреналин туристи:  
 Возење велосипеди 
 Качување по карпи 
 Пешачење 

 
o Шопинг туристи: 

 Голем број на конфекции 
 Храна и пијалаци  
  

o Викенд туристи – млади кои најчесто сакаат за викенд да посетат 
некој голем град и притоа да се забавуваат, шопингуваат и 
дегустираат храна.. 
 

 Семејства 

Североисточниот регион како дестинација за семејство е посебно 
интересна и претставува дестинација која може најмногу да ги привлече 
туристите бидејќи е место кое нуди интегрирана понуда и забава за 
целото семејство, каде секој може да си го пронајде своето место за 
уживање. Локалитети кои може да ги посетат овие туристи се: 

 Кокино 
 Станечки водопади 
 Цоцев камен 
 Манастир Св. Јоаким Осоговски 
 Калин камен 
 Меморијален дом АСНОМ 

 

 Возрасни лица 

Североисточниот регион како дестинација за повозрасни туристи, 
можеби е најинтересна дестинација бидејќи ги содржи сите оние 
атрактивноста кои таа популација ги цени и сака и заради кое се решава 
да посети некоја дестинација. Бидејќи СИР изобилува со културно 
историско наследство, а покрај тоа важи за мирен и безбеден регион,со 
релативно добра инфраструктура, преставува посебно место за посета и 
избор на оваа популација. Она што тие би можеле да го видат и доживеат 
овде се: 
 

o Вински туризам 
Во последните години се развиваат нови концепти на туризам и се 
збогатува туристичката понуда. Во Североисточниот регион има 
повеќе винарски визби и неколку мали фамилијарни винарски 
визби каде овие туристите можат да дојдат и да ги дегустираат 
вината и храната од ова поднебје. 

o Ловен туризам 
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V.  СИНТЕЗА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН 

 

1. Основни предизвици и идентификувани решенија 

Во последните години земјите ги преживуваат последиците од 

најтешката економска криза во последните 50 години - бројот на невработените 

достигнува рекордно ниво, а малите и средните претпријатија (МСП) во 

повеќето земји се уште не успеваат да ги вратат позициите пред кризата. Во 

овој поглед, секторот на туризмот се идентификува како еден од главните 

двигатели на обновување на економскиот раст и обезбедување на повисоки 

нивоа на вработеност. Во прилог, претприемништвото е моќен поттик за 

економски раст и создавање на работни места - благодарение на него се 

создаваат нови бизниси и работни места, се развиваат нови пазари и се 

развиваат нови вештини и способности. 

Во овој Акционен план се дефинираат чекорите за решителни заеднички 

активности за имплементирање на претприемачкиот потенцијал ПС регион, 

отстранување на постоечките пречки и остварување на радикални промени во 

претприемничката култура. Целта е да се олесни создавањето на нови бизниси 

и да се обезбеди многу постимулативна средина за раст и развој на веќе 

создадените претпријатија. 

Главните предизвици со кои се соочува туризмот во прекуграничниот 
регион можат да бидат сумирани во следниве групи: 

- подобрување на инфраструктурата 

- создавање на услови за целогодишен туризам 

- подобрување на квалитетот на услугата 

- определување на уникатноста 

- попис на туристичките производи 

 
Целта е постигнување на целосна функционална и просторна интеграција 

на локалната туристичка политика со економската, културната, 

инфраструктурната, еколошката, урбана и аграрната политика, што единствено 

може да доведе до создавање на одржлив и профитабилен туристички 

производ кој ќе ги експонира и валоризира достапните природни и културни 

вредности. 

Се предлагаат итни дејствија во идентификуваните 4 области: 

- образование и обука за претприемништво за помагање на растот и за 
отворање на нови претпријатија. 

- активирање на претприемничка култура за создавање на ново поколение 
претприемачи. 
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- подобра административна и правна средина за активностите на 
претприемачите преку отстранување на постоечките структурни пречки и 
обезбедување на поддршка во клучните фази од животниот циклус на 
претпријатијата. 

- популаризирање на локалниот туристички производ 
 

ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ 

Како би се исполниле стратешките цели кои се основа на визијата на целниот 
трансграничен регион – Област Ќустендил, Р. Бугарија и Североисточниот 
регион, Македонија да станат посакувана туристичка дестинација и да се 
вбројува меѓу градовите и регионите како бренд, потребно е да се 
реализираат повеќе проекти во таа насока. Како проекти кои треба да 
придонесат за развој на брендот на целниот трансграничен регион – Област 
Ќустендил, Р. Бугарија и Североисточниот регион се: 

 

 Брендирање на на целниот трансграничен регион – Област Ќустендил, 
Р. Бугарија и Североисточниот регион, Македонија 

o Изработка на слоган и лого на Североисточниот регион 
o Изработка и дистрибуција на промотивни материјали на неколку 

странски јазици 
o Изработка на сувенири 
o Рекламирање во странските медиуми 
o Одредување на промотор кој е препознатлив на целниот 

трансграничен регион – Област Ќустендил, Р. Бугарија и 
Североисточниот регион, Македонија (препознатлив јавен лик) 

o Изработка на туристички веб портал за регионот со повеќе 
јазици (македонски, бугарски, англиски, германски) 
 

 Соработка со тур оператори 
o Учество на туристички саеми во Македонија и Бугарија како 

самостоен субјект 
o Учество на меѓународни конференции за туризам 
o Организирање на работилници низ Област Ќустендил, Р. 

Бугарија и Североисточниот регион, Македонија на тема 
туризам 

o Организирање на бесплатни road-trips низ Североисточниот 
регион, Македонија и Област Ќустендил, Р. Бугарија  

o Стимулации за туристичките оператори кои работат во овој 
регион 

o Основање на туристичко биро кое би работело директно со тур 
оператоите 
 

 Туристичка понуда 
o Кокино 
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o Спа центри во Кустендил 
 
 

o Римски бањи 
o Историскиот музеј 
o Уметничка галерија “Владимир Димитров – мајсторот” 
o Racing патека (најдобра во регионот) 
o Цоцев Камен 
o Манастир Св. Јоаким Осоговски 
o Пештерата на Св.Јован Рилски 
o Радин Мост 
o Меморијален дом АСНОМ 
o Калин камен 
o Станечки водопади 
 

 Човечки ресурси и капацитети 
o Учество на семинари и обуки за зголемување на капацитетите 

на директните учесници во туризмот 
o Соработка со факултети и универзитети од странство областа на 

туризмот 
o Одржување на традиционална школа на туризам во 

Североисточниот регион 

 

БРЕНДИРАЊЕ НА СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН, МАКЕДОНИЈА И ОБЛАСТ 
ЌУСТЕНДИЛ,Р.БУГАРИЈА 

 
 Во делот на туристичките дестинации, постои голем предизвик да се 
каже: „Имиџот на нашиот брендот не е добар, ни треба нов пристап„ Ајде да 
создадеме ново лого и нов слоган”. Таквиот пристап не распознава дека 
брендот најчесто е наследен имиџ на дестинацијата или производот кој што е 
развиен и станал вграден во мозокот на потрошувачот во текот на еден 
подолг временски период. Нема смисла да се обидуваме да го отфрлиме 
постоечкиот имиџ и да започнеме со нешто сосема различно. Може да се 
забележи во литературата дека големите светски производи за широка 
потрошувачка, како на пример Кока Кола, Мерцедес или Најки, ги имаат 
развиено своите брендови постепено, а не преку радикални промени. 
Главниот процес во развојот на брендот на една дестинација е подигнување 
на свеста за позитивните и посакуваните елементи на дестинацијата, на 
начин на кој може да бидат забележани од страна на целната група на 
посетители и со минимизирање на негативните аспекти. Ова е еден 
еволутивен процес, кој треба да се планира и постојано да се претставува во 
еден подолг период. 
 Постои потреба да се започне со процес кој ќе ги идентификува 
суштинските предности на Северно источниот плански регион кои се 
најдобри и најпрепознатливи за идентификуваните целни пазари, да се 
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дефинираат клучните пораки што треба да се пренесат и да се најде 
најдобриот пат како тие пораки да се пренесат.  
Со инвестициите во инфраструктурата и модернизацијата, имиџот на Област 
Ќустендил, Р. Бугарија и Североисточниот плански регион целосно се 
промени во позитивна смисла и тој е различен за оние туристи кои некогаш 
го посетиле овој регион.  
За да се креира бренд од Област Ќустендил, Р. Бугарија и Северно источниот 
плански регион потребно е да се направат анализи и истражувања за тоа како 
сакаме да се гледа на Ќустендил, Р. Бугарија и Северно источниот плански 
регион како туристичка дестинација, а истовремено да се дефинира кој вид 
на туристи ги сакаме како гости.  
При изработката на промотивните материјали треба да се дефинира и кон кои 
целни групи и пазари ќе се цели, затоа што една порака не може да биде 
добра за сите пазари и сите целни групи. Истовремено за привлекување на 
странските туристи потребно е да се изработи лого и слоган кои ќе бидат 
доволно атрактивни, движечки, ќе повикуваат на акција, а истовремено ќе 
бидат во позитивен контекст. За таа цел потребно е да се вклучат и оние 
елементи или карактеристики по кои Северно источниот плански регион е 
најпрепознатлив. 
 

ПРИОРИТЕТНА МЕРКА 1:  ПОДОБРУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
ЕКОНОМСКИ РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО  СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН И ОБЛАСТА 

КУСТЕНДИЛ БУГАРИЈА 

Активност / акција Носител / партнер 
Временска 

рамка 
Цел 

Извори на 
финансирање 

Партнерно уредување 
и озеленување на 
излетнички места и 
паркови 

Локална 
самоуправа, НВО 
сектор и 
Регионални агенции 

2017 - 2018 

Подобрување 
на просторот со 
цел 
привлекување 
повеќе туристи 

ИПА Програма за 
прекугранична 
соработка             
- Донаторски 
организации               
- ИПАРД Програма 

Адаптација на стари 
објекти, згради и 
училишта во функција 
на развој на Туризмот 

Локална 
самоуправа, НВО 
сектор и 
Регионални агенции 

2017 - 2020 

Зголемување 
на 
капацитетите 
за сместување 
на поголем 
број туристи 

ИПА Програма за 
прекугранична 
соработка, 
Програма за 
Регионален 
рурален развој, 
Локални 
самоуправи, 
Донаторски 
организации 

Уредување на влезот 
на Бислимска клисура 
и обележување на 
патеките 

Локална 
самоуправа, НВО 
сектор и 
Регионални агенции 

2017 - 2020 

Зголемена 
промоција на 
локалитетот и 
визуеализација 

ИПА Програма за 
прекугранична 
соработка, 
Програма за 
Регионален 
рурален развој, 
Локални 
самоуправи, 
Донаторски 
организации 
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Поставување на 
унифицирани 
билборди за 
означување на 
знаменитостите во 
регионот 

Локална 
самоуправа, НВО 
сектор и 
Регионални агенции 

2017 - 2018 

Промовирање 
на 
туристичките 
локалитети и 
неивна 
зголемена 
видливост 

ИПА Програма за 
прекугранична 
соработка, 
Програма за 
Регионален 
рурален развој, 
Локални 
самоуправи, 
Донаторски 
организации 

Поставување на тезги 
на продажни места на 
регионалните патишта 
во регионот 

Локална 
самоуправа, НВО 
сектор и 
Регионални агенции 

2017 - 2020 

Развој на 
малите бизниси 
и зголемена 
вработеност 

ИПА Програма за 
прекугранична 
соработка, 
Програма за 
Регионален 
рурален развој, 
Локални 
самоуправи, 
Донаторски 
организации 

Реновирање на 

плоштади и чешми 

Локална 

самоуправа, НВО 

сектор и 

Регионални агенции 

2017 - 2020 

Подобрување 

на просторот со 

цел 

привлекување 

повеќе туристи 

Локални 

самоуправи 

Поставување на нови 
автобуски постојки 
како и соодветни 
туристички огласни 
паноа во регионот 

Локална 
самоуправа, НВО 
сектор и 
Регионални агенции 

2017 - 2018 

Зголемување 
на понудата за 
туристите и 
промоција на 
локалитетите 

Светска Банка, 
Локални 
самоуправи, ЕУ 
фондови     

Поставување на 
одмаралишта за 
пешаци, 
велосипедисти и 
туристи долж 
регионаните патишта 
во регионот 

Локална 
самоуправа, НВО 
сектор и 
Регионални агенции 

2017 - 2020 

Зголемување 
на 
капацитетите и 
понудата на 
активности за 
зголемен  број 
туристи 

Светска Банка, 
Локални 
самоуправи, ЕУ 
фондови     
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ПРИОРИТЕТНА МЕРКА 2: ПРОМОЦИЈА НА ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ И ЕКОЛОГИЈАТА ВО 
СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН И ОБЛАСТА КУСТЕНДИЛ БУГАРИЈА 

Активност / 
акција 

Носител / 
партнер 

Временска 
рамка 

Цел 
Извори на 

финансирање 

Заштита и 
унапредување на 
локалитетот 
Куклица 

Центар за развој 
на 
североисточен 
плански регион  
/ НВО сектор 

2017 - 2020 

Промоција 
налокалитетот и 
зголемување на 
бројот на туристи 
кои ќе го 
постетат овој 
локалитет 

ИПА Програма за 
прекугранична 
соработка  
- Донаторски 
организации  
- ИПАРД Програма - 
Национални програми  
- Програма за 
Регионален рурален 
развој на Влада на Р. 
Македонија 

Едукација за 
локални 
традиционални 
занаети во 
руралните 
средини 

 НВО сектор 2017 - 2020 

Зголемување на 
економскиот 
развој на тие 
средини 
прекуразвој на 
традиционални 
бизниси кои се 
интересни за 
туристите  

Програма за развој на 
Обединетите Нации - 
ИПА Програма за 
прекугранична 
соработка, 
Министерство за 
Економија, ЕУ 
Фондови, 
Министерство на 
туризма 

Издавање на 
Готвач со 
специјалитети / 
здрава храна  

Центар за развој 
на 
североисточен 
плански регион  
/ НВО сектор 

2017 - 2020 

Промовирање на 
храната 
специфична за 
овие региони 

ЕУ фондови 

Поддршка за 
Европски 
фестивал на 
тамбурашки 
оркестри 

Центар за развој 
на 
североисточен 
плански регион / 
НВО сектор 

2017 - 2020 

Зголемување на 
бројот на 
посетители на 
фестивалот и 
поголема 
промоција на 
фестивалот 

Програма за развој на 
Обединетите Нации, 
Светска Банка, ЕУ 
Фондови 

Брендирање на 
традиционални 
производи  

Локални 
самоуправи 

2017 - 2020 

Зголемена 
потрошувачка на 
производи кои се 
препознатливи на 
овој регион и 
нивна 
сертификација за 
потекло 

Програма за развој на 
Обединетите Нации,  
Светска Банка, ЕУ 
Фондови 

Организирање на 
Регионална 
Пивтијада  

Локални 
самоуправи, НВО 
сектор 

2017 - 2020 

Зголемување на 
бројот на 
посетители на 
фестивалот и 
поголема 
промоција на 
фестивалот 

Програма за развој на 
Обединетите Нации, 
Локални самоуправи 
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ПРИОРИТЕТНА МЕРКА 3: ПРОМОЦИЈА НА ТУРИЗМОТ И РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО ВО 
СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН И ОБЛАСТА КУСТЕНДИЛ БУГАРИЈА 

Активност / акција 
Носител / 
партнер  

Временска 
рамка 

Цел 
Извори на 

финансирање 

Опремување на 
туристичко биро и 
обезбедување на 
мини бус за 
потребите на 
туристичкото биро 

Центар за 
развој на 
североисточен 
плански 
регион/   
Локална 
Самоуправа 

2017 - 2020 

Популаризација на 
конкурентните 
туристички ресури и 
можностите за 
туризам на регионот 

Програма за Регионален 
рурален развој на Влада 
на Р. Македонија, 
ЕУ фондови, 
Донаторски организации 

Мапирање на 
облици на рурален 
туризам и 
создавање на 
туристички 
регистар 

НВО сектор/   
Локална 
Самоуправа 

2017 - 2020 

Креирање на детална 
дата база на сите 
туристички 
локалитетите, 
вклучително и 
споменици, 
манастири, цркви и 
сл 

Програма за развој на 
Обединетите Нации, ЕУ 
фондови, Светска банка, 
Министерство на туризма 

Изготвување на 
техничка 
документација за 
адаптација на 
објекти за 
потребите на 
туризмот во 
регионот 

 Локална 
Самоуправа 

2017 - 2020 

Подобрување на 
условите за развој на 
руралниот и селски 
туризам 

Програма за развој на 
Обединетите Нации, ЕУ 
фондови, Светска банка, 
ИПА фондови,  
Министерство на туризма 

Изработка на 
туристички водич 
и промотивни 
материјали за  
регионот 

Локална 
Самоуправа / 
НВО сектор 

2017 - 2020 

Промовирање на 
можностите за 
практикување на 
различни видови 
туризам, понудените 
услуги, атракции и 
анимации за 
туристите во 
регионот 

Програма за развој на 
Обединетите Нации, ЕУ 
фондови, Светска банка, 
ИПА фондови, Агенција 
за подршка на 
претприемништвото во 
Македонија 

Обука за 
Претприемачи - 
„Преку иновации 
до конкурентност“ 

Центар за 
развој на 
североисточен 
плански 
регион/   
Локална 
Самоуправа / 
НВО сектор 

2017 - 2020 

Зголемување на 
квалификациите и 
подобрување на 
надлежностите 

Програма за развој на 
Обединетите Нации,             
- ИПА Програма за 
прекугранична 
соработка, 
ЕУ фондови 

Обуки за жени 
Претрприемачи во 
регионот за 
туризам 

Локална 
Самоуправа / 
НВО сектор 

2017 - 2020 

Зголемување на 
квалификациите и 
подобрување на 
надлежностите 

Програма за развој на 
Обединетите Нации, ИПА 
Програма за 
прекугранична 
соработка,  
ЕУ фондови, Локални 
самоуправи 
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Стимулирање на 
локалните 
структури на 
граѓанското 
општество и 
претставниците на 
туристичкиот 
бизнис во развојот 
на проекти 
насочени кон 
зголемување на 
капацитетот на 
локалните кадри 
во областа на 
туризмот и 
туристичката 
услуга 

Локална 
Самоуправа / 
НВО сектор/ 
Туристички 
сектор 

2017 - 2020 

Зголемување на 
капацитетот на 
вработените во 
туризмот 
 

Програма за развој на 
Обединетите Нации, ИПА 
Програма за 
прекугранична 
соработка,  
ЕУ фондови, 
Локални самоуправи 

Обуки на 
менаџерскиот 
персонал во 
сферата на 
туризмот во 
принципите на 
стратешко 
управување, 
управување со 
човечките 
ресурси, 
маркетинг и сл 

НВО сектор/ 
Туристички 
сектор 

2017 - 2020 

Зголемување 
знаењето на 
менаџерскиот состав 
(професионални, 
јазични, трговски) и 
вештини 
(интелектуални, 
рачни, деловни). 

Програма за развој на 
Обединетите Нации, ИПА 
Програма за 
прекугранична 
соработка,  
ЕУ фондови, 
Локални самоуправи 

Организирање на 
наставни патувања 
за 
заинтересираните 
од развојот на 
туризмот во 
прекуграничниот 
регион до слични 
места со развиен 
туризам 

Локална 
Самоуправа / 
НВО сектор/ 
Туристички 
сектор 

2017 - 2020 Размена на искуства 

Програма за развој на 
Обединетите Нации , 
ИПА Програма за 
прекугранична 
соработка,  
ЕУ фондови, 
Локални самоуправи 

Обуки за 
подготовка на 
возачи, аниматори 
и интерпретер, 
(Вклучувајќи 
умешен странски 
јазици) и останати 
заинтересирани 

Локална 
Самоуправа / 
НВО сектор 

2017 - 2020 

Зголемување на 
квалификациите и 
подобрување на 
понудата на 
туристичките услуги 

Програма за развој на 
Обединетите Нации , 
ИПА Програма за 
прекугранична 
соработка,  
ЕУ фондови, 
Локални самоуправи 

Организација на 
тркалезни маси, 
туристички 
форуми, семинари, 
саеми и др. 

Локална 
Самоуправа / 
НВО сектор 

2017 - 2020 

Зголемување на 
квалификациите и 
подобрување на 
вештините и 
компетенциите 

Програма за развој на 
Обединетите Нации , 
ИПА Програма за 
прекугранична 
соработка,  
ЕУ фондови, 
Локални самоуправи 
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Организирање на 
инфо-тури за 
новинари и 
туроператори 

Локална 
Самоуправа / 
НВО сектор/ 
Туристички 
сектор 

2017 - 2020 

Популаризација на 
конкурентските 
туристички 
предности на 
регионот 

Програма за развој на 
Обединетите Нации, ИПА 
Програма за 
прекугранична 
соработка,  
ЕУ фондови, 
Локални самоуправи 

Учество во 
туристички саеми 
и берзи Локална 

Самоуправа / 
НВО сектор/ 
Туристички 
сектор 

2017 - 2020 

Промовирање на 
можностите за 
практикување на 
различни видови 
туризам, понудените 
услуги, атракции и 
анимации за 
туристите во 
регионот 

Програма за развој на 
Обединетите Нации, ИПА 
Програма за 
прекугранична 
соработка,  
ЕУ фондови, 
Локални самоуправи 

Потрага по 
можности за 
учество во 
заеднички 
партнерски 
проекти. 
Креирање на 
контакти со 
странски 
невладини 
организации во 
сферата на 
туризмот и 
туристичката 
побарувачка / 
понуда 

Локална 
Самоуправа / 
НВО сектор/ 
Туристички 
сектор 

2017 - 2020 

Популаризација на 
конкурентните 
туристички ресурси 
на регионот 

Програма за развој на 
Обединетите Нации, ИПА 
Програма за 
прекугранична 
соработка,  
ЕУ фондови, 
Локални самоуправи 

Информации за 
обезбедување на 
туристички 
локалитети - 
изработување на 
табли, именик и 
информативни 
табли, билборди 

Локална 
Самоуправа / 
НВО сектор 

 

2017 - 2020 

Промовирање на 
можностите за 
практикување на 
различни видови 
туризам, понудените 
услуги, атракции и 
анимации за 
туристите 

Програма за развој на 
Обединетите Нации, ИПА 
Програма за 
прекугранична 
соработка,  
ЕУ фондови, 
Локални самоуправи 
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ПРИОРИТЕТНА МЕРКА 4: УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТУРИЗМОТ И РАЗВОЈ НА РУРАЛНИОТ ТУРИЗАМ 
ВО РЕГИОНОТ ПРЕКУ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА И КАПАЦИТЕТИТЕ НА 

ТУРИСТИЧКИТЕ БИЗНИСИ ОД СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН И ОБЛАСТА КУСТЕНДИЛ 
БУГАРИЈА 

  Активност Цел Период 
Извори на 

финансирање 
Носители на 

активности/ Учесници 

1 

Креирање на 
регионална 
туристичка 
понуда за 
регионот 

Организирање 
настани за 
вмрежување на 
тур оператори со 
туристички 
бизниси од 
регионот  

2017 - 2020 

ИПА Програми 
за развој, 
Интернационалн
и донорски 
организации, ЕУ 
фондови 

Центар за развој на 
Североисточен плански 
регион                           
-  Бизнис Центар на  
Североисточен плански 
регион                                 
-  Агенција за Подршка 
на Туризмот                                                                           
- Туристички бизниси 
од  Североисточен 
плански регион  и 
Област Кюстендил                        
- Тур оператори от 
целевия трансграничен 
регион 

2 

Воспоставување 
основа за развој 
на туристички 
вредносен 
синџир во  
регион 

Организирање на 
средби за 
вмрежување на 
релевантни 
чинители 

2017 - 2020 

ИПА Програми 
за развој, 
Интернационалн
и донорски 
организации, ЕУ 
фондови 

Бизнис Центар на  
Североисточен плански 
регион  и Кустендил                       
- Компании                          
- Организации за 
поддршка на бизнис 
секторот 

3 

Создавање на 
Кластер за 
туризам во 
Североисточнио
т плански 
регион 

Здружување во 
кластер и 
зајакнување на 
туристичката 
понуда 

2017 - 2020 

Агенција за 
Подршка на 
Туризмот                                                                                        
ИПА Програма                         
Интернационалн
и донорски 
организации 

Центар за развој на 
североисточен плански 
регион                            
-  Бизнис Центар на  
Североисточен плански 
регион                                  
-  Агенција за Подршка 
на Туризмот                                                                                                                       
- Туристички бизниси 
од СИПР 

4 

Мапирање на 
облици на 
рурален туризам 
и создавање на 
туристички 
регистар 

Воспоставување 
на туристички 
регистар и 
мапирани облици 
на рурален 
туризам  

2017 - 2020 

ИПА Програма                         
Интернационалн
и донорски 
организации 

Центар за развој на 
североисточен плански 
регион                            
-  Бизнис Центар на  
Североисточен плански 
регион                                                        
- Туристички бизниси 
од  североисточен 
плански регион  и 
Област Кюстендил                         



 

 

47 
 

  

5 

Имплементирањ
е на кампања за 
промоција на 
природното и 
културно 
наследство 

Промотивна 
кампања за 
потенцијалите на 
регионот 

2017 - 2020 

Агенција за 
Подршка на 
Туризмот                                            
ИПА Програма                         
Интернационалн
и донорски 
организации 

Локални самоуправи и 
НВО организации  од  
Североисточен плански 
регион  и Област 
Кюстендил                         

6 

Учество на 
семинари и 
обуки за туризам 

Зајакнување на 
капацитетите на 
туристичките 
работници 

2017 - 2020 

ЕУ фондови, 
буџет на 
локални 
самоуправи 

Локални самоуправи и 
НВО органзиации 
од  Североисточен 
плански регион и 
Област Кюстендил                         

7 

Организација на 
школа за 
туризам 

Зајакнување на 
капацитетите на 
туристичките 
работници 

2017 - 2020 

ЕУ фондови, 
буџет на 
локални 
самоуправи 

Локални самоуправи и 
НВО органзиации 
од  Североисточен 
плански регион  и 
Област Кюстендил                         

8 

Соработка со 
универзитетити 
и институти за 
туризам 

Зајакнување на 
капацитетите на 
туристичките 
работници 

2017 - 2020 

Хотелско 
Туристичка 
Асоцијација на 
Македонија, 
Агенција за 
поддршка и 
промоција на 
туризмот, 
Буџети на 
лоални 
самоправи 

Центар за развој на 
североисточен плански 
регион , Туристички 
работници 

9 

Изработка на 
промотивни 
материјали за 
регионот 
(постери, 
четоци, 
брпшури, сл) 

Зголемена 
видливост и 
промоција на 
регионите 

2017 - 2020 

ЕУ фондови, 
буџет на 
локални 
самоуправи 

Локални самоуправи 
од  Североисточен 
плански регион  и 
Област Кюстендил                         

10 

Организација 
road-show из 
регионот 

Запознавање на 
турисистичките 
оператори од 
Европа со 
регионот 

2017 - 2020 

ЕУ фондови, 
буџет на 
локални 
самоуправи 

Агензија за туризам, 
локални самоуправи 
од  Североисточен 
плански регион  и 
Област Кюстендил                         

11 

Зајакнување на 
човечките 
ресури во 
туристичките 
бизниси од 
регионот 

Градење и 
јакнење на 
човечките 
капацитети во 
туристичките 
бизниси преку 
тренинзи 

2017 - 2020 

Хотелско 
Туристичка 
Асоцијација на 
Македонија, 
Агенција за 
поддршка и 
промоција на 
туризмот, 
Буџети на 
локални 
самоправи 

-  Бизнис Центар на  
североисточен плански 
регион                                
-  Агенција за Подршка 
на Туризмот                                                                           
-Туристички бизниси 
од  Североисточен 
плански регион   и 
Област Ќустендил                                                       
-Кластери и 
здруженија 


