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ВОВЕД 

 

Следнава стратегија за развој на туризмот во Општините Ќустендил, 

Крива паланка и Штип е стратешки преку-граничен документ, со кој треба 

да се развие туристичкиот продукт во прекуграничен контекст. Истиот има 

и 2020 – хоризонт на планирање и е базиран на следните принципи:  

- реализам – реални цели кои треба да се формулираат, што значи дека 

тие треба да бидат поставени не само во согласност со потенцијалот на 

развој, но исто така и на факторите како што се инситуционалната основа, 

трендот во развојот на туризмот, ниво на подготовка на луѓето, 

финансиска состојба и многу други фактори, кои лесно можат да го 

задржат процесот на развој и ефикасност.  

- Одржливост- Стратегијата не треба да содржи цели, настани и 

активности чии решенија се изолиран компаниски процес, или имаат 

краткорочен ефект на целите на Стратегијата; 

- Континуитет – развивањето на прекугранична стратегија за развој на 

туризмот не треба да започне од “нула”. Треба да има одреден 

континуитет со претходните документи од тој вид;  

- Партнерство –Прекуграничната стратегија за Развој на Туризмот треба да 

биде резултат од заедничкиот напор на сите локации во интерес 
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(претставници на секоја земја, на туристичкиот сектор во секоја земја, 

институциите за култура и НВО секторот);  

Стратегијата содржи три главни точки, откривајќи логичен редослед на 

процесот на стратешкото планирање на типот – ‘дијагноза – евалуација – 

прогноза’. Во оваа смисла, ‘Прекуграничната стратегија за развој на 

Туризмот’ на овие три општини ја има следнава структура:  

• Анализа на тековната ситуација; 

• SWOT Анализа; 

• Стратешки дел; 

Различните аспекти на стратешкото планирање на развојот на туризмот и 

тековните пристапи на тоа се предмет на широка дискусија во локалната и 

странска литература, но голем број на прашања сеуште остануваат 

неодговорени.   Ова често е причина за дискусии и понекогаш се 

појавуваат проблеми во дефинирањето на терминологијата во 

туристичката област.  Недостатокот на искуство во стратешкото 

планирање на развојот на туризмот ја прави потребата од истражување на 

тоа поле потребна. Затоа во текот на работата на сегашната стратегија 

важно за можните пристапи во развојот на туризмот е да бидат 

дефинирани, исто така, да се оцени и нивото на искуство во текот на 

реализација на различни програми и проекти во прекуграничниот регион, 

и за можните пристапи при утврдување на приоритетите и стратешките 

цели кои треба да се дефинираат. 
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Шемата на методологијата на работа на стратешки документ се базира на 

стандардна концептуална рамка на стратешко планирање и ги вклучува 

следните главни фази и активности: 

- Прибирање информации; 

- Анализа на информации  

- Дефинирање на стратешка рамка, визија, приоритети и стратешки 

цели и создавање на акционен план; 

Анализа на нашето искуство и на странското искуство во стратешкото 

планирање на развојот на туризмот кој ни дава причина да се постават 

трите главни пристапи:  

Првиот се заснова на фактот дека регионалната и локалната политика во 

одредени полиња на економијата, вклучувајќи го и туризмот, често не е 

индивидуален, но е интегриран во политиката на другите сектори од 

економијата. Во нивните стратегии за регионален и локален развој, 

општините и некои помали градови вклучуваат планови и програми за 

развојот на туризмот, и за ова постојат голем број на причини. Прво, 

туристичките организации се важен дел од економијата и социјалниот 

систем на тие територии. Туризмот е под влијание на кредитирачката 

ситуација, нивото на развој на други гранки во економијата и така натаму. 

Второ, развојот на туристичките гранки има потреба од концентрација на 

финансии и во многу случаи е во потреба од многу учесници во текот на 

инвестицискиот период, периодот на градење и реконструкција на MTB на 

инфраструктурата, како и во текот на фазата на функционирање на 

туристичките организации. Трето, како што покажува практиката, 
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највисоките резултати во повратот на капиталот се постигнуваат кога се 

формираат сложени туристички производи, кои укажуваат на добро 

развиената инфраструктура и специјализација на сите фази на создавање 

и развој на туристичките услуги.  

Вториот пристап се базира на фактот дека териториите кои се 

карактеризираат со висок степен на туристичка атракција и во развиениот 

туристички сектор, се користи независна стратегија. Овој пристап е 

погоден во случаи кога се очекува туристичкиот сектор да помогне за 

динамичен и рамномерен развој на административно – територијалната 

единица, бидејќи стратегијата е насочена кон главниот проблем ( во тој 

случај кон развојот на туристичкиот сектор) за зголемување на 

конкурентноста во регионот. 

Третиот пристап се базира на фактот дека најатрактивните туристички 

места се наоѓаат на границата од државата, што сугерира на тоа дека е 

потребно двете страни да соработуваат. Таквата соработка може да води 

до користење на заедничка инфраструктура ( снабдување со вода, 

патишта, телекомуникации и.т.н). Во овој пристап развојот на туризмот 

сугерира координација на активности на локално, регионално и 

национално ниво. Ова е особина на општина со ограничени финансиски 

ресурси. Создавањето на таквата соработка доведува до развиен 

туристички сектор, бидејќи заедничкиот ефект ќе биде повисок. Во таа 

смисла, програмата за соработка ќе вклучува:  
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- Креирање и предложување на атрактивни рабоит за туристите и 

туристичката бизнис слика на општините со комерцијално – 

информативна дејност;  

- Развивање на инфраструктурата и материјалната база на туризмот;  

- Создавање и предлагање на заеднички туристички производ; 

- Создавање на животна средина за туристички развој на одделни 

градови ; 

- Подобрување на инфраструктурата и менаџментот на туризмот; 

- Подготовка на вработените; 

- Информативни и научно – методолошко осигурување активноста на 

туристичката организација; 

Пред развојот на овој стратешки документ беше направено оценување на 

туристичкиот потенцијал (природни и антропогени туристички ресурси, 

МТБ на туризмот, туристички организации, човечки ресурси и многу 

други), базирајќи се на кои зони и објекти се важни за туризмот. Од друга 

страна состојбата на туристичкиот пазар (туристичко истражување, 

капацитет на пазар) беше анализирана и беа дефинирани стратешки 

пазари на производи и услуги во согласност со нивото на значење на 

развојот на туристичкиот сектор во прекуграничниот регион. Преку оваа 

анализа на туристички проток може да се дефинираат потенцијалните 

корисници на туристичките услуги, кои се понудени во туристичкиот 

регион, и кога ќе се пресмета целта на туристичките посети – 

генерирањето на протокот и исто така и достапноста на туристичките 

места  –  а со тоа може да се дефинираат и стратешките сегменти на 

туристичкиот пазар и капацитетот. Врз основа на овие аналитичко – 
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проценувачки процедури освен стратегијата за развој на туризмот во 

прекуграничиот регион исто така е развиен и план за акција во согласност.   

Фигура 1 – Аналитичко – оценувани процедури преку фазите на создавање 

на стратегијата за развој на туризмот на регионот “Ќустендил – Крива 

Паланка - Штип”.  

Целта на овој страешки документ е, прво да создаде партнерство помеѓу 

општина Ќустендил (Република Македонија) и општините Крива Паланка и 

Штип (Бивша Југословенска Република Македонија) во полето на развојот 

на туризмот во граничниот регион, кои се дел од прекуграничен регион. 

Граничниот регион во Бугарија и Македонија се во периферијата на двете 

држави кога се зборува за економијата и географијата. Во тој регион има 

повеќе села, кои се скоро сите напуштени и имаат големи проблеми кога 

станува збор за инфраструктурата, економијата и социјалните проблеми. 

Ова сугерира дека механизмот за подобрување на локалната и регионална 

економија треба да се воспостави и треба да биде врз основа на човечки, 

природни и економски ресурси на местото и треба да резултира со 

подобар стандард на животот. Една од најголемите предности на 

територијата на туристичкиот потенцијал кој сеуште не е развиен и е 

културно-историско наследство. Овие две се причините за развојниот 

туризам. Исто така постои нешто многу важно – тоа се минералните 

извори на вода. Со цел оваа територија да биде дефинирана како 

перспективна туристичка дестинација ние треба да го испитаме и оцениме 

потенцијалот, научно стратешкото планирање, ефикасниот маркетинг и 

комерцијализацијата.   Туристичките објекти и активности во областа 

можат да привлечат интерес и големи инвестиции од Бугарија, Македонија 
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и трета држава, доколку тие се согласуваат со принципите на стабилниот 

развој, ако тие се аналитички и ако се атрактивни и доволно конкурентни. 

Бугарското членство во ЕУ и фактот дека Македонија е кандидат е 

причина за можноста за соработка за управување на социјалните и 

економските проблеми во прекуграничниот регион. Во таа смисла ПС 

помеѓу две држави кои играат важна улога во ефективниот развој на 

туристичкиот потенцијал за двата региона. Во таа смисла овој стратешки 

документ ќе стане причина за целокупниот развој на малите и неразвиени 

општини.  

Други директни и индиректни предности за реализација на проектот се 

поврзани со: 

- зголемување на профитот на регионалната економија; 

- помагање за локален развој со создавање на подобри прекугранични 

односи  меѓу претставниците на двете територии;  

- ширење на економските употреби на развиените и успешна пракса во 

туристичкиот сектор; 

- предложување на различни услуги и вклучувајќи ги не искористените 

потенцијали на културно-историските и природни ресурси; 

Конкретните проблеми кои можат да се решат со оваа Стратегија се 

поврзани со: 
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- Детален инвентар, систематизација,анализа и евалуација на 

рекреативен потенцијал на регионот;  

- Креирање на концептуална рамка, дефинирање на координиран 

развој на туризмот, врз основа на стратешко планирање во 

прекуграничен контекст; 

-  Давање пристап до информации, кои се однесуваа на можностите 

на развој на локалниот туризам (вклучувајќи го и интернетот), на 

сите страни во интерес – локални и регионални власти, 

потенцијални инвеститори, претставници на локалниот бизнис, НВО, 

медиуми; 

- Заобиколување и подобрување на туристичките услуги преку 

сздавање на заеднички туристички производ во областа; 

- Креирање на можност за интензивен економски развој и 

подобрување на животот во општините со одржување и зачувување 

на туристичкиот потенцијал и создавање на ефективно партнерство; 
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ПОПИС НА ТУРИСТИЧКИТЕ РЕСУРСИ OF 

 Со цел да се создаде прекугранична стратегија за развој на туризмот, 

следнава листа на природни туристички ресурси се потребни да се 

направат: 

A.Општина Ќустендил                                                          

Полско-Скакавишки 
Водопади 

Природна атракција во Општина Ќустендил 
се Полско-Скакавишките Водопади. 
Лоцирани се на десниот брег од реката 
Струма во длабоката клисура на Земен, 
18км на северо-исток од градот Ќустендил и 
во близина на железничката станица 
Скакавица. Полско – Скакавишките 
Водопади се едни од највисоките водопади 
во угарија – водата паѓа од висина 80м. 
Местото е прогласено за природен споменик 
во 1968 година.   

Природно место "Јуч 
Бунар"  

На територијата на планината Осогово се 
наоѓа природното место “Јуч Бунар” – група 
на секвоја дрвја на возраст од 110 години. 
Прогласен е за природен споменик во 1985 
година.  

Природен сајт “Дабова 
шума стара со векови”   

На територијата на планина Осогово 
природниот сајт “Дабова шума стара со 
векови” се наоѓа во близината на 
средновековниот манастир “Св.Лука”. 
Прогласени се природен споменик во 1995 
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година.  

Природен резерват “Цурна 
Река”  

Природниот резерват “Цурна река” (Црна 
Река) се наоѓа на планината Осогово и беше 
прогласена за резерват во 1980 година. Таа 
е област на екосистеми на недопрен даб во 
климакс фаза и вклучува повеќе типични 
биоценози во планината.  

Планина Конјаво Планината Конјаво е име на една планина во 
западниот дел на Бугарија, кој се наоѓа околу 
80км јужно од Софија. На запад планината 
граничи со долината на реката Струма, на 
исток е поврзана со планината Верила, на 
север и на југ граничи со вдлабнатините 
Радово и Ќустендил. Планината Конјаво има 
четири дела – Ришки, Виденски, Колошки и 
Кориловски. Највисокиот врв е Виден 
(1487м).Планината Конјаво е омилено место 
за љубителите на екстремните спортови – 
едриличарство и параглајдинг, поради 
струењето на топлиот воздух.   

Планина Осогово   Планината Осогово е петта највисока 
планина во Бугарија со највисок врв Руен 
(2251м надморска височина) – едн од стоте 
национални туристички места. Погоден 
асфалтен пат (21км) го поврзува градот со 
главните туристички локации и конаци. 
Осогово е дел од европскиот “Зелен Појас”, 
единствена планина во Европа, која од 14 
европски стандарди за еколошки критериуми 
исполнува 12, што ја прави особено погодна 
за развој на еко-туризмот. Исто така, 
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постојат бројни обележани пешачки патеки 
на различни должини и степени, а ски 
патеките и ски линиите во Ложата на 
Осоговор нудат одлични услови за зимски 
спортови. 

Река Струма  Целата територија на регионот на Ќустендил 
потекнува од реката Струма и нејзините 
приоди. Струма е една од најголемите реки 
во Бугарија. Меѓу долината на реката 
Струма постојат многу езера. Тие вклучуваат 
големи брани како Студена, Пчелина и 
Дјаково.    

Река Драговиштица  Реката Драговиштица извира од Мусул 
Планина на територијата на Србија, близу 
границата со Бугарија. Тече низ Босилеград, 
селото на Драговиштица и се влево во 
реката Струма во близина на селото 
Шипочано. Должината на реката 
Драговиштица е 70км и во Бугарија нејзината 
должина е – 24.5км.  

Кањон Шегава  Кањонот Шегава се наоѓа во планината 
Конјаво и импресионира со своите прекрасни 
и извајани карпи и остатоци од тврдината. 
Може да се видат и венци од карпи, како и 
пирамиди од карпи. Во пролетта може да се 
забележат и мали водопади. Една од 
најпознатите карпи во кањонот е Осамената 
карпа.  Меѓу најпознатите места е пештерата 
на Гулабите. Шегава се стеснува на некои 
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 B. Општина Крива Паланка  

 

Врвот Царев врв Ова е вториот од највисоките врвови на 
Осоговските Планини. Неговата висина е 

места и до метар или така некако.  

Заштитената област на 
Врвот Вихрен   

Заштитената област на Врвот Вихрен – 
мпланината Конјаво – областа околу врвот 
Вихрен се смета за заштитена. Има 460 
заштитени видови на растенија и 86 видови 
на птици. Две од растенијата се вклучени во 
Европската црвена книга. Тие видови се 
секирче, котенце и Царско пропадниче.   

Заштитената зона на 
Кањонот Земен  

Заштитена зона на Кањонот Земен. Кањонот 
импресионира со своите карпи – венци од 
карпи, пирамиди од карпи и мали пештери и 
многу карстни предели. Карпите во Земен се 
слични на оние познатите Белоградчишките. 
Кањонот Земен е дел од Европската 
еколошка мрежа КОРИНЕ. Импресионира не 
само со голем избор на животински и 
растителни видови, туку и со своето 
културно наследство \остатоци од 
Землинград/.   
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2085м.   

Крива река Оваа река е најдолгата река во областа на 
Крива Паланка. Реката извира под врвот 
Царев Врв. Највисокиот извор е на 1800 м 
географска ширина.  

Дурачка река   Реката извира под врвовите Калин Камен и 
Бел Камен во Осоговските Планини и се влева 
во Крива Река во центарот на Крива Паланка.  

Станечки водопади  Станечките водопади се 9км. Југоисточно од 
Крива Паланка во областа на селото Станд, на 
реката наречена Козја Река која извира под 
врвот Калин Камен.Има два водопади кои ја 
прават областа поубава, a еден од тие е 9 
метри висок додека другиот е 11 метри.  

Планината Билино Целиот планински регион покрива поширок 
регион на територијата на областа на Крива 
Паланка. Планината е полна со дрва, 
вегетација со широк спектар на букови дрва во 
повисоките делови и дабови  дрвја во 
пониските делови. 

 

C. Општина Штип  
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Река Брегалница Има две реки кои течат во Штип. 
Поголемата е Брегалница 
(должина 43 километри) која 
влегувањето во Вардар поминува 
и тече низ Штип. 

Река Отиња Има две реки кои течат во Штип. 
Помалата која го дели градот на 
два дела е Отиња ( должина 3 
километри).  

Бања Кежовица  На десниот брег од реката 
Брегалница, околу 2км југозападно 
од центарот на град Штип, на 
излезот од Ново Село кое е 
поврзано со нашиот град, се 
лоцирани појавите на термо-
минерални води Кежовица и Л’џи. 
Денес на ова место постои бања 
со базени, како и центар за 
рехабилитација. Хемиската 
анализа потврдува дека 
температурата на водата е 
константно 58 Целзиусови степени, 
и истата изобилува со многу 
минерали кои позитивно влијаат на 
здравјето на луѓето.  

Планина Плачковица  Близу Штип се наоѓа планината 
Плачковица. Ова е идеално место 
за развој на планинскиот туризам. 
Плачковица го има највискиот врв 
Лисец (1754 метри надморска 
височина), кој е предизвик на многу 
планинари. Овде преку 
планинарскиот дом Вртешка 
можете да достигнете и до 



   

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                              IIPPAA  CCrroossss--BBoorrddeerr  PPrrooggrraammmmee 
                                                                                                                                                                                                                          CCCCII  NNuummbbeerr  22000077CCBB1166IIPPOO000077  
 

      

 

 

 

„Tourism without borders” project is co-funded by EU trough the IPA Cross-Border Programme CCI number 
2007CB16IPO007 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                   

 

16

високата позиција на манастриот 
Свети Ѓорѓи. Планината 
Плачковица е четириесет 
километри оддалечена од градот 
Штип. Припаѓа на една од 
најстарите планини. Планината 
има богата флора и фауна со 
некои посебни видови кои живеат 
само на оваа планина. На 
планината Плачковица се наоѓаат 
трите прекрасни кањони: Камник, 
Козјак и Зрновка каде може да се 
најдад прекрасни убавини како 
реки, водопади, планински превои, 
високи карпи. Од многуте убавини 
кои планината Плачковица ги има 
да ги понуди се исто така и 
пештерите, од кои пет се 
тестирани и се достапни за 
посетители. Најголема од нив е 
Големата Пештера, со испитана 
должина од 600 метри. 
Претставува вистински бисер со 
нејзините декорации и предизвик 
за спелеолозите. Пештерите: Ќуп, 
Ајдучка, Туртел и Понор се 
помали, но исто така богати со 
пештерски декорации и се лесно 
достапни за посетители и имаат 
обележани патеки кои водат до 
нив.  

 

Географската ситуација на прекуграничниот регион, како и природни 

географски и геолошки ресурси, во комбинација со илјада години на 
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историскиот развој во оваа област се причина за формирање на големо 

културно-историско наследство на трите општини. Во целите на оваа стратегија 

ги избравме следниве културно-историски извори и места:  

 

 

 

 

А. Општина Ќустендил  

 

Џамија "Ахмед Бег" Поранешната џамија "Ахмед Бег", позната 
исто како "Ингилиз" (Христијански), била 
изградена во средината на 15 век. 

Влезната аркада која ги покрива трите 
мали сводови е зачувана во нејзиниот 
оригинален изглед. Во 1734 "Ахмед Бег " 
џамијата беше реконструирана и 
проширена. Денес е сала за изложба на 
музејот во Ќустендил. 

Џамија “Фатих Султан 
Мехмед” 

Џамијата била изградена од Хараџи Кара 
Мехмед бин Али, еден од најпознатите 
градители на јавни згради во Ќустендил. 
Се смета дека била изградена кон 
средината на 15-от век. Годината – 1531 
врежана во циглите во источниот дел на 
куполата, веројатно е поврзана со 
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подознежната реконструкција. Џамијата не 
функционира.   

Дервиш бања  Дервиш бањата е една од најстарите 
Турски бањи. Била изградена во 1566 
година и работела околу 400 години до 
1992. Лоцирана е во централниот дел на 
Ќустендил и е дел од архитеконските и 
археолошките резерви “Пауталиа – 
Велбужд - Ќустендил”. На предните ѕидови 
на бањата се вградени две тули со натпис 
кој укажува на годините 1604 и 1835 
година, која најверојатно ги покажуваат 
следните поправки на зградата. Бањата е 
изградена од кршен камен и црвени тули. 
Иако во 2005 година беше обновена во 
целост, објектот сеуште не е повторно 
отворен како бања, а во моемнтов служи 
само како историски споменик. Името на 
бањата е поврзано со зборот “дервиш”. 
Еден од ретките примери на мала купола 
во форма на минерална бања  е оваа. Во 
минатото имало девет од нив во 
Ќустендил. 

Дервиш бањата беше прогласена за 
споменик на културата кој е од големо 
локално значење. 
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Пиркова Кула  Средновековната одбранбена кула во 
Ќустендил е позната под името Пиркова 
Кула и е лоцирна во централниот дел на 
градот близу Римските терми. Името 
“Пиркова” потекнува од Грчкиот збор 
“pirgos” што означува “кула”. Оваа 
одбранбена кула се смета за една од оние 
кули кои се изградени на крајот на 14 век 
или почетокот на 15 век. Приземјето 
функционира како стовариште. На првиот 
кат постои северен влез, камен камин во 
јужниот ѕид кој се користи за греење, како 
и две дупки. Вториот кат се користи за 
живеење. Има камин, ниша, 3 вертикални 
и 2 кружни дупки и галерија со место за 
санитарни потреби.  

Пиркова Кула дава доказ за 
архитектонските и градежните техники кои 
се искористени во одбранбениот систем во 
средновековниот град Велбажд.   

Римските Терми Римските Терми се наоѓаат во 
централниот дел на градот во непосредна 
близина на Ахмет Бег џамијата.  

Термите, кои функционирале како јавна 
бања биле изградени во 2-от или 3-от век. 
Тие се сметаат дека се дел од еден 
поголем комплекс наречен Асклепион.  

 Тие се втори по големина од оние во 
Црното Море (денешна Варна). Зградата 
има правоаголемн распоред и е изграден 
на површина од 3000 квадратни метри. 
Шест простории се наоѓаат на површина 
од 1000 квадратни метри. Комбинацијата 
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на различни градежни техники и 
архитектонски стилови ги направија овие 
терми еден од најинтересните споменици 
од римскиот период во Бугарија. Тие се 
еден од симболите на Ќустендил.  

Куќа-музеј "Димитар Пешев" Во 2002 година амбасадорот на Израел, 
Емануел Зисман и Општина Ќустендил 
имплементира проект за реставрација на 
кучата на Димитар Пешев и нејзиното 
претворање во музеј. Постојаната 
поставка со оригинални предмети, 
фотографии и факсимили ја раскажува 
приказната за она што се случи во март 
1943 година и заслугите на Димитар 
Пешев и неговите сограѓани од Ќустендил, 
кои придонесоа за спасувањето на 
Евреите во Бугарија.   

Куќа-музеј "Иљо Војвода" Возобновената куќа на Иљо Марков, еден 
од познатите личности на национално 
ослободителното движење, е домаќин на 
изложбата наречена “Ослободителна 
национална борба на луѓето од 
Ќустендил”.  

Фокусот е даден на битките од 15-от век 
до Ослободувањето, како и кон 
придонесот на луѓето на националното 
ослободување и обединување на Бугарија 
во доцниот 19-ти и раниот 20-ти век. 
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Емфиеџиева куќа Емерџиева куќа е архитектонски споменик 
од периодот на Бугарската преродба. Се 
наоѓа во старата област на Ќустендил 
(Баглук). Изложбата во музејот “Урбан 
Живот и Култура на популацијата во 
Ќустендил од периодот на крајот на 19 век 
до почетокот на 20 век”се одржува овде. 
Може да се види типичниот ентериер, 
мебелот на урбаните куќи, кои припаѓаат 
на подобриот дел од Ќустендил или на 
богатите и познати фамилии во Ќустендил.   

ДОЦНА АНТИЧКА И 
СРЕДНОВЕКОВНА ТВРДИНА 
“ХИСАРЛАКА”  

Тврдината е лоцирана на највисокиот 
рамен делна ридот Хисарлака два 
километри на југоисточно од 
Ќустендил.Тврдината била изградена на 
крајот на 4-от и почетокот на 5-от век. 
Тврдината била искористувана како 
читална во 6-от век и била во употреба за 
време на Првата и Втората Бугарска 
Држава а била срушена од страна на 
Османлиите во 15-от век.  

Тврдината е заштитена со 14 круга, 
триаголни и правоаголни кули. Има две 
порти и пет тајни влезови. Главната и 
најширока порта е во источниот ѕид и е 
близу до главниот пат.   

Интерестните конструкциски техники, 
комбинацијата на различни градежни 
техники и материјали како и ископаните 
археолошки споменици од различни 
историски периоди ја дефинираат 
Хисарлака тврдината, како еден од 
најважните во Бугарија.    
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Национални архитектонски и 
археолошки резерви 
“Пауталија Велбужд”  

Со Меморандумот 16 од Владата на 
Република Македонија (21.02.1977) 
областа на античка Пауталија и 
средновековен Велбужд се смета дека е 
национална архиетктонска и археолошка 
резерва “Пауталија - Велбужд”. 
Истражувани споменици и пронајдени 
остатоци се откриени во целината на 
различните периоди во градот истражени 
во паркот и се од големо значење: 
Хисарлук , “Мобилно училиште”, Сала на 
партијата, Сала на младите, Источна 
порта, Уметничка галерија, Читалишта, 
Дервиш бања, итн. Откриените 
архитектонски комплекси имаат висока 
историска вредност, потекнуваат уште од 
Римско време и Ран Византиски период 
(Римска бања, Јужна Кула, Источна 
порта), конзерваторските работи кои се 
вршат се на нив и се изложени.   

БИСКУПСКА ЦРКВА “УСПЕНИЕ 
НА БОГОРОДИЦА”  

Црквата се наоѓа во централниот дел од 
градот во близина на центарот на градот. 
Изградена беше во 1816 година church is 
situated in the central part of the city in the 
immediate vicinity of the central square. It 
was built in 1816 in place of the medieval 
church "St. Nicola". According to the design is 
a dug-in one-apsis pseudobasilica, which has 
three naves and wood backing. The northern 
and western narthex, candle works and an 
ossuary were built in 1933. 

Црквата е импресивен споменик на 
Бугарската преродбена уметност. Црквата 
е прогласена за архитектонски и 
уметнички споменик од национално 
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значење. Во моментов работи и како храм.  

БУГАРСКА ПРЕРОДБЕНА 
ЦРКВА “СВ.МИНА” 

Црквата се наоѓа во западниот дел на 
Ќустендил. Во 1859 таа била изградена 
како манастирска црква. Според дизајнот 
таа е три-корабна псеудобазилика без 
нартекс. Тремот од југ има мала подземна 
капела со света изворска вода. 

Во 1934 година новиот храм “Св.Мина 
Маченичка” беше изградена во близина на 
црквата. Во моментов црквата е 
катедрален храм.  

СРЕДНОВЕКОВНА ЦРКВА 
“СВ.ЃОРЃИ”  

"Св. Ѓорѓи" црквата се наоѓа во 
јужнозападниот дел на Ќустендил. Според 
архитектонските карактеристики како и 
ново откриените средновековни фрески, 
црквата датира од 10-ти – 11-ти век. Се 
претпоставува дека гробот на Бугарскиот 
Цар Михаил III Шишман, кој беше убиен во 
битката Велбажд во 1330 година, можно е 
да се наоѓа овде. Во 1878 – 1880 црквата 
беше реконструирана.  

Црквата се состои од огромна историска, 
уметничка и архитектонска вредност. 
Црквата е една од 100-те национални 
туристички објекти во Бугарија.  
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Ренесансно Училиште  Во централниот дел на Ќустендил се наоѓа 
возобновената зграда на старото 
училиште, познато како мобилно 
училиште. Било изградено во втората 
половина на XIX век во јужниот дел на 
дворот на црквата “Успение” на Пресвета 
Богородица. Ова е еднокатната камен 
зграда во типичен ренесансен стил.  

Беше прогласена за споменик на 
културата во 1976, но од 1981 организира 
разни културни настани.    

Железен Мост над Река 
Банштица 

Беше изградена во 1909 година, 
дизајнирана од Рудолф Фишер како дел 
од спроведувањето на тогашниот проект 
за директна врска меѓу железничката 
станица и центарот на градот. Во четирите 
крајни точки а железниот мост се 
поставени четири столбови и скулптури на 
жени во различни пози, симболизирајќи ја 
славата на Ќустендил познат како бања и 
хортикултурен центар и богато 
револуционарно минато. Скулптурите се 
изработени од бел Враца камен.  

УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА 
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ  
“МАЈСТОРОТ” 

Уметничката галерија во Ќустендил, 
именувана по најзначајниот бугарски 
уметник на светската слава, е основана во 
1959 година, а во 1972 година е преселена 
во специјално направена модерна зграда 
за него. Галеријата има големи збирки на 
уникатни дела на Владимир Димитров – 
Мајсторот, поставување на постојана 
изложба. Годишно, галеријата ги дава 
салите за затворачкиот дел на 
Меѓународната пленарна средба 
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“Св.Лука”, кој ќе се одржи во Ќустендил 
секој октомври.  

РЕГИОНАЛЕН МУЗЕЈ НА 
ИСТОРИЈАТА “АКАДЕМИК 
ЈОРДАН ИВАНОВ”  

Како резултат на многуте години на 
истражување и собирање на во музеите и 
изложбените сали имаат врвни примери 
на човековата цивилизација од сите 
историски периоди. Археолошките, 
архитектонски и документарни споменици 
претставени таму, различни домородни 
форми на традиционална облека и 
предмети од секојдневниот живот се 
материјална експресија на духовната 
култура, со специфичен карактер и 
идентитет на човечките заедници кои 
живеат на територијата на оваа земја.  

/ДРАМСКИ ТЕАТАР, 
ЌУСТЕНДИЛ  

Во 1883 театарската трупа беше 
формирана во Просториите на Читалните 
во Ќустендил кои ги опфаќаат локалните 
културни личности.   

Театарските активности се зголемени со 
изградба на нов сет на читални со мали 
театарски салони во 1907. Тоа беше на 
сцената на театарот во Ќустендил кога 
премиерата на драмата на Максим Горки 
Мајка беше за прв пат произведена. Во 
1952 година театарот во Ќустендил беше 
превземан од страна на државата и во 
1978 година беше изграден нов модерен 
театар за премиерата на Маестри од Рачо 
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Стојанов.    

ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЧИТАЛНИ 
И СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР, 
ЌУСТЕНДИЛ  

Здружението на читални и социјалниот 
центар е најстарата културна институција 
во регионот на Ќустендил и ги создаде 
библиотеката, театарот и музејот во 
градот повеќе од 136 години. Во тоа време 
непознат калиграф ги напиша првите 
статии на здружението за центарот со 
импресивно мото:Богатството е смртно, 
Доблеста – Бесмртна. 

Регионалната Библиотека 
Емануил Попдимитров  

Како наследник на библиотеката во 
Братските Читални, Регионалната 
Библиотека Емануил ПопДимитров има 
завидна 135-годишна историја.  

Библиотеката во својата сегашна форма е 
создадена во извршувањето на Уредбата 
20/1959 “За новата територијална поделба 
на НР Бугарија”.  

Во 1981 библиотеката бепе преселена во 
нејзината сегашна зграда. Одделенијата 
за Уметноста, Детска Литература и 
техничките науки ( отворени во 1987) 
остануваат надвор од зградата.   

Сега бибилиотеката има богат фонд на 
книги, периодики, грамафонски плочи, 
слајдови, аудио записи, итн  и со износ од 
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повеќе од 227.000 документи.  

ЖЕНСКИ МАНАСТИР 
“СВ.ЛУКА”  

Манастирот се наоѓа во северниот дел на 
подножјето на планината Осогово, 4 км 
југозападно од селото Граница. Таа била 
изградена во 10-от век и е обновена во 
1950 година. Денес манастирот е целосно 
реновиран. Тоа е мал комплекс од едно-
корабна и едно-апсидна црква без куполи, 
енда камбанарија веднаш до неа и 
манастирски станбени објекти. Има чешма 
во дворот на манастирот, која била 
изградена во чест на три монаси од селото 
Граница. Манастирот е постојано отворена 
за посетители и е достапна за возила. 
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Мост “Кадин” Во центарот на Невестино на патот 
Ќустендил – Дупница и Ќустендил – 
Бобошево, се наоѓа импресивен 
архитектонски споменик познат како Кадин 
мост (мостот на Невестата).   

Ова е средновековен 100 метри долг мост 
кој се наоѓа над реката Струма и има 
четири кружни сводови, највисокиот се 
наоѓа во средината. Името на мостот 
”Кадин” или “невестински” е поврзан со 
легендите кои се поврзани со градењето.   
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Куќата – статуа на Владимир 
Димитров - Мајсторот  

Основана е на 24-ти Ноември 1972 за 90-
годишнината од раѓањето на Владимир 
Димитров – Мајсторот. Изложбената соба 
е експозитура на Уметничката галерија 
“Владимир Димитров - Мајсторот” во 
Ќустендил. На плоштадот пред неговиот 
дом е ставена бронзената статуа на 
уметникот. Во паркот околу зградата 
остатоците од неговото тело се вградени 
во ѕидот спомен. 

Куќа – Музеј на Владимир 
Димитров – Мајсторот 

Основана е на 25-ти Јуни 1982 , поради 
100 годишнината од неговото раѓање. 
Овде, мајсторот живее и работи од 1926 – 
1944. Во неговата соба сеуште може да се 
забележи работната атмосфера. На 
вториот спрат се изложени фото 
документи, кои го илустрираат неговиот 
придонес во Бугарската и светската 
уметност: предмет на неговиот живот и 
работа.  

 

C. Општина Крива Паланка 
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Манастир “Св. Јоаким 
Осоговски” 

Чудесниот чин на Св. Јоаким Осоговски во 
повеќето легенди на Крива Паланка беше 
поврзан со неговиот манастир “Св. Јоаким 
Осоговски” – изграден во 1848 година. 
Најстариот објект во манастирскиот комплекс е 
мала црква на “Рождество на Пресвета 
Богородица” , која датира од втората половина 
на IX век. Објектот се карактеризира со 
византиски стил. Според историските податоци 
манастирот беше споменат за прв пат во 
периодот на Бугарскиот Крал Калојан (1196 – 
1207). Манастирот се наоѓа 3 км источно од 
Крива Паланка.  

Црква  “Св. Димитрија” Црквата “Св. Димитрија” беше изградена во 
1833 година. Нејзината архитектура е една од 
трите базилики со отворен трем на западната 
и северозападната страна и низок полукружна 
апсида на источната страна. 

Цитадела (кале) Крива 
Паланка   

Воената тврдина изградена во периодот од 
турскиот везир Бајрам – паша во 1633 година. 
Цитаделата била изградена главно за заштита 
од каравани и патници кои биле донесувани по 
патот во долината на Крива Паланка. 
Цитаделата (калето) е културен споменик 
заштитен со закон.  
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Стариот градски центар Стариот градски центар бепе изграден помеѓу 
18-от и 19-от век и беше лоциран во стариот 
дел на градот. Дел е од Културните споменици 
кои се заштитени со законот.   

Стара Кожара     Куќа во 19-от век која претставувала 
работилница за производство на кожа во 
минатото. 

Спомен костурница Во костурницата постојат остатоци од српските 
војници кои загинале во Првата балканска 
војна за битки кои се случиле на територијата 
на Крива Паланка и околината.  

Споменикот на 
починатите војници во 
војната за национално 
ослободување 

Споменикот на починатите војници во војната 
за национално ослободување бил изграден за 
меморија и сеќавање на жртвите кои загинаа 
во борбите во Крива Паланка и околу неа и за 
ослободување на областа и Македонија. 

Споменикот – Чупино 
Брдо 

Овој споменик беше изграден како сеќавање 
на две значајни битки за ослободување во кои 
војниците од Крива Паланка учествуваа заедно 
со Третата Македонска Бригада која им 
помогна.   
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Црква Св.Никола – село 
Тарново 

Црквата припаѓа на типот на манастриски 
цркви кои се изградени во периодот на 
владеење на Турците на Балканот. 
Внатрешноста на црквата е оформена 
централно и на повисоките делови има облик 
на полу купола. Има 7 икони кои се 
евидентирани од ова време.    

Црква Св.Никола – село 
Градец  

Црквата е една релативно голема зграда, 
изградена во 19-от век, со отворен трем од 
западната и делумно од јужната страна. 
Постојат 51 икона кои го евидентираат тоа.  

Црква Св.Теодор Тирон – 
село Конопница  

Оваа црква во поглед на архитектонскиот 
изглед е цврста градба која е изградена  со  
исечени камења. Таа била изградена во 1885 
година. Има 47 икони кои го евидентираат тоа.  

Испосништво на Св. 
Јоаким – село Градец  

Испосништвото на Св. Јоаким е 7км северно 
од Крива Паланка во областа на селото 
Градец. Според легендата светецот Јоаким 
Осоговски во местото работел пред да оди во 
областа наречена Бабин Дол каде сеуште 
може да се најде неговиот манастир.   

 

 

D. Општина Штип 
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НИ Институт за Заштита на Културните 
споменици и Музеј  

НИ Институт за Заштита на 
Културните Споменици и Музеј, 
каде збирките се чувани како и 
средствата од полето на 
археологијата, етнологијата, 
историјата и уметноста.  

Уметничка Галерија Безистен  Уметничката Галерија Безистен е 
културен споменик кој датира од 
втората половина на 16-от век кога 
служел како главен базар за 
продажба на луксузни производи. 
Денес тоа е најсоодветното место 
за музички концерти и уметнички 
изложби.  

Тврдината Штип  Помеѓу двете реки, 150 метри 
високо на каменестиот рид над 
градот, се наоѓа Штипската 
тврдина или попозната како Исар. 
Луѓето велат дека тврдината била 
изградена од Кралот Марко, 
додека неговата сестра Марија 
градела пат и мост преку кањонот 
за да можат луѓето да ја 
поминуваат реката Брегалница. 
Точното време на изградба на 
тврдината не се знае. Може само 
да се каже дека датира од раните 
Средни Векови, имајќи ги сите тие 
карактеристики на средновековна 
уметност. Лоцирана високо, го 
бранела градот Штип во државата 
на цар Самоил. Три цркви биле 
изградени под тврдината како 
заштитници од трите страни: 
Црквата на Св. Власиус е на север. 
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Денес можат да се видат само 
нејзините темели. Црквата на Св. 
Архангел Михаил е на исток и 
црквата Св.Јован Крстител е на 
јужната страна.  

 Ново Село  Една од најстарите населби во 
Штип е Ново Село. Иако нема 
точни податоци за периодот од 
формирањето на населбата, така 
може да се претпостави дека, како 
посебна населба Ново Село 
постоело уште од тринаесеттиот 
век. Од времето на нејзиното 
формирање, во Ново Село 
живеело исклучиво христијанско 
население. Со ова се потврдува 
пописот од 1519 година, според кој 
жевееле 21 христијанско 
семејство. Во текот на 19 век, Ново 
Село игра клучна улога во 
будењето на националната свест 
кај македонскиот народ, особено 
по учителствувањето на Даме 
Груев и Гоце Делчев.  



   

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                              IIPPAA  CCrroossss--BBoorrddeerr  PPrrooggrraammmmee 
                                                                                                                                                                                                                          CCCCII  NNuummbbeerr  22000077CCBB1166IIPPOO000077  
 

      

 

 

 

„Tourism without borders” project is co-funded by EU trough the IPA Cross-Border Programme CCI number 
2007CB16IPO007 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                   

 

35

Стар градски саат   Стариот градски саат е споменик 
на културата од 17-от век. Тој е под 
заштита на државата. Граѓаните го 
препознаваат стариот градски саат 
како “Бегова кула” или кула на 
Бегот. Според некој историски 
материјал, саатот е изграден од 
турски владетел (бег) кој живеел 
во градот. Но, неговото име остана 
непознато. Тој ја изградил саат 
кулата, со цел да го заштити 
своето семејство за време на 
кризните ситуации. Тоа е 
причината зошто на врвот на 
кулата имаше соба за пиштоли и 
тераса.  Еден век подоцна, 
механизмот во саатот беше ставен 
на врвот на кулата. Дел од кулата 
беше уништен во 1934 година. 

Хуса Медин Паша џамија Хуса Медин Паша џамијата била 
изградена на еден рид од левата 
страна на градот. Таа е позната 
како црква св.Илија, бидејќи се 
верува дека е изградена на 
темелите на античко христијанско 
и верско место.  

 Според легендата, Хуса Медин 
Мехмед Паша ја изградил џамијата 
во 17-о век врз темелите на 
црквата од 13-ти или 14-ти век, која 
беше посветена на Св.Илија. 
Веднаш до џамијата се наоѓа 
гробот на Хуса Медин Паша.  
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Мостот на султанот Емир Ќучук  Тој е еден од најзначајните 
историски споменици на градот. Се 
наоѓа во близината на влезот на 
Штип, преку реката Брегалница. 
Според историските податоци, 
мостот бил изграден во 1672 
година. Тоа е редок пример на 
турска архитектура. Мостот беше 
именуван по султанот Емир Ќучук.  

Кадин Ана џамија Главен религиозен објект на 
муслиманското население во Штип 
е Кадин Ана џамијата. Додека Хуса 
Медин Паша џамијата има 
историско значење, Кадин Ана 
џамијата е во употреба и служи 
како објект во кој членовите на 
исламската религија ги извршуваат 
своите Муслимански верски 
традиции. Таа била изградена во 
19-от век.   

Црква Св.Никола  Еден од најрепрезентативните 
свети објекти, изградени од страна 
на прото-мајсторот Андреја 
Дамјанов, е црквата Св.Никола во 
Штип, изградена на местото на 
старата Сифиева црква посветена 
на Св.Никола (1341) од страна на 
мајстор градителот Ѓорѓи Новаков 
– Џонгар. За обновата – градењето 
на оваа црква сведочат натписите 
вградени над главниот западен 
влез, чиј текст вели дека црквата 
била изградена во времето на 
Митрополитот на Ќустендил и 
Штип – Игнатија во 1867 година. 
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Горниот кат на црквата во 1990 
година беше трансформиран во 
вредна галерија на икони. Денес 
оваа црква е главна црква и 
седиште на Брегалничката 
епархија.  

Црквата Св.Јован Крстител Градот и околните области имаат 
повеќе од 200 цркви. Многу од 
овие цркви се постари од 9 до 10 
век и постојат примери на такви 
цркви како што е Св.Јован 
Крстител која датира од 1350 
година.   

Црквата Пресвета Богородица Црквата Пресвета Богородица е 
една од архитектонските ремек – 
дела на познатиот македонски 
градител Андреа Дамјанов. Таа 
има облик на базилика, со 
диспозиција трикорабна и 
интересен дизајн на покривот со 
три различни слоја. Внатрешноста 
е украсена со цветни мотиви и 
животински фигури. Иконостасот е 
врежан. Според знакот над влезот 
на јужната страна, храмот бил 
реновиран во 1850 година.   



   

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                              IIPPAA  CCrroossss--BBoorrddeerr  PPrrooggrraammmmee 
                                                                                                                                                                                                                          CCCCII  NNuummbbeerr  22000077CCBB1166IIPPOO000077  
 

      

 

 

 

„Tourism without borders” project is co-funded by EU trough the IPA Cross-Border Programme CCI number 
2007CB16IPO007 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                   

 

38

Црква Св.Спас ( Свети Спас) Црквата Свети Спас се наоѓа на 
левиот брег на реката Отиња, на 
патот кон Ново Село. Стои на 
рамна карпа и привлекува 
внимание со своите мали 
димензии и спокојна убавина. 
Црквата има една купола и се 
претпоставува дека е изградена од 
страна на војводата Димитар во 
1369 година. Фреско комплетите од 
14-от век не се зачувани. Втората 
слика внатре во црквата е од 1601 
година направена од сликарот на 
фрески Јован, кој својот потпис го 
стави на грчки јазик. Околу црквата 
има некропола со гробови од 
различни периоди. 

Црквата  "Св.Архангел Михаил" Патот што води кон тврдината, на 
источната страна на ридот, под 
“Споменикот на Борците” е еден 
кој води до црквата на Св.Архангел 
Михаил. Тоа е една мала 
средновековна црква, изградена во 
првата половина на 14-от век од 
страна на Протосевастес Хреља и 
во 1334, Цар Душан го посвети на 
Хиландар.  
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Археолошки сајт: Баргала Античкиот град Баргала е лоциран 
во подножјето на планината 
Плачковица. Во близина е реката 
Козјачка и малото село наречено 
Козјак. Се верува дека остатоците 
пронајдени таму припаѓаат на 
античкиот град Баргала. Градот 
бил изграден во почетокот на 4-ти 
век, бидејќи постојат некои римски 
документи кои содржат 
информации дека градската порта 
на Баргала била изградена од 
страна на Антон Алипиус, 
владетел на покраината. Градот 
Баргала наскоро се проширил во 
моќен центар, и станал епископски 
центар на Брегалничкиот регион. 
Најдоцна се верува 
декаЕпископската базилика е 
откриена во центарот на градот. 
Баргала бил цивилен град, немало 
војници внатре. Во 1984 година, 
друг христијански објект е 
пронајден во близина на Баргала. 
Бил пронајден зад ѕидовите на 
градот. Се верува дека овој објект 
датира од крајот на 4-от век. 

Споменик на изгубените војници во 
Втората Светска Војна  

Граѓаните на Штип активно се 
вклучени во НОБ. Во текот на 
Втората Светска Војна во отпорот 
против фашизмот се околу 2000. 
Притоа околу 814 луѓе ги загубија 
своите животи, од кои 88 се во 
директен судир со непријателот. 
Во чест на изгубените животи, во 
1974 година, тогаш Собранието на 
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Општина Штип покрена 
меморијален споменик на 
паднатите борци во НОБ.  

Споменик на депортираните Евреи Во спомен на депотираните Евреи, 
во 1985 година е подигнат 
споменик. Споменикот е дело на 
артистот Методи Андонов и го 
симболизира животниот пат на 
Евреите. Линијата на жвотот е 
прекината на 11 Март 1943 година, 
кога 551 лице се депортирани од 
Штип и убиени во 
концентрациониот логор 
Треблинка.  

 

 

 

Анализа и Евалуација на Моменталната Состојба (SWOT – анализа)  

Сегашната анализа има за цел да се оценат предностите на 

прекуграничниот регион, во врска со општините Ќустендил, Крива Паланка 

и Штип. Позитивните страни на сегашната ситуација биле анализирани, 

каде можат да бидат употребени во идниот развој на туризмот во 
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регионот, како и недостатоците кои можат да бидат пречка за ефективно 

донесување на потенцијал во регионот. Евалуацијата на овие недостатоци 

е истражување на потребите на развојот на туризмот во регионот, и треба 

да се забележат при примената на Стратегијата.  

 

1. Предности и Недостатоци 

1.1 Извори 

Предности 

A Големо Културно – Историско наследство и уникатна Природа со 

Локално и Меѓународно значење – со нејзините културни споменици, стотици 

природни споменици, минерални суровини како и места ( во три општини) со 

статутот на заштитени подрачја, на прекуграничниот регион кој има атрактивна 

мрежа на природни и културни ресурси. Ова пренасочување на ресурсите се 

шири на мала територија, овозможувајќи пристап до различни места во мали 

колични на време. Комбинацијата со мал процент на заштитените подрачја, 

голема количина и пренасочување на културните места, богатата традиција 0 

тие работи се причина за конкурентната предност во туристичкиот сектор.  

Екстремна пределска разновиднист (со културно и природно значење) – 

во поголемиот дел од пејзажите на многу атрактивен начин се појавуваат траги 

на човечко населување. Додека во многу делови на Европа е потребен голем 

напор повторно да се создадат природните пејзажи, изгубени во минатиот век, 

во повеќето пејзажи на оваа област има уникатна комбинација на природни и 
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културни предели кои се сочувани. Многу од крактеристиките на пределите се 

лесно истакнати области, кои се карактеризираат со нивниот уникатен 

идентитет, манири, обичаи и земјоделие. Секоја од овие области е уникатна 

туристичка дестинација.   

Поволна клима, води и географска држава – регионот има умерена клима, во 

комбинација со медитеранско влијание. Разновидноста на водните ресурси, 

вклучувајќи ги и минералните извори, снабдувањето со вода за пиење за 

внатрешна и надворешна употреба, како и многу различни можности за 

туризам.  

Недостатоци 

Несовршеноста во полето на земјоделието и економијата – постои голема 

бездна помеѓу зачувувањето на процесот на биолошката разновидност, 

начинот на кој тој се формира во областа на заштитата и односот кон 

биолошката разновидност надвор – во земјоделието и сечата. Двата 

система се важен дел од локалната агенда за развој. Практиката во 

земјоделството и стопанството се многу важни за идниот развој на 

системот за сертификација на еколошкото земјоделство, што значи дека и 

сертификатите се причина за поголем углед во меѓународниот пазар.  

Миграција и губење на традициите 

Голем дел од традициите кои се однесуваат на селскиот живот 

исчезнуваат со постарата популација. Постои голема миграција кон 

градовите, што резултира со губење на традиционалниот начин на 

живеење и поранешни обичаи. Земјоделската пракса важна за економијата на 
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приватните земјишта, и за зачувување на биолошката разновидност кои не 

се враќаат и последиците од нив се уште не се чувствуваат. Вториот 

аспект, кој се појавува како пречка за туризмот, е загриженоста на 

локалното население дека тие може да изгледаат недоволно развиени и 

нецивилизирани во очите на посетителите. Многу жители во областа на 

селото, кои пречекуваат гости, се загрижени како нивниот начин на живот 

се согледува од страна на надворешноста.Во нестрпливоста да се биде дел 

од т.н. “современо општество”, локалните жители се во опасност од 

отфрлање на нивниот оригинален начин на живеење и нивната локална 

култура, кои всушност се уникатни и импресивни.  

 

Недостаток на планирање во управувањето и вештините во владеачкиот 

процес – Во моментов само незадоволителни планови за управување се 

комплетни и се употребени во однос на заштитените подрачја во земјата. Иако 

постојат јасни цели за создавање на односот помеѓу заштитените подрачја на 

територијата и развојот на туризмот од страна на локалното население, не 

постојат корисни насоки кога станува збор за нивно завршување. Поголемиот 

дел од плановите за регулирање и администрација на заштитените подрачја 

немаат буџет и вештини за постигнување на развојот на туризмот во 

партнерството со локалните власти. 

Недостаток на систематизација на информации и ресурси – не постои база 

на податоци, само несистематски, а не редовно се опишани туристичките 

ресурси во и надвор од заштитените области со потенцијал на туристичка 

дејност (активност).   
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Недостаток на толкувачки програми– толкувањето на заштитените подрачја и 

места со културно – историско наследство е ограничен, иако толкувањето е 

моќно оружје кога производите од туризмот се презентираат  и нивната 

позитивна перцепција на меѓународниот пазар.  

1.2 Национална политика  

Предности 

Има четири елементи на национална политика, кои се значајни кога станува 

збор за развој на туризмот. Тие се: 

Национална политика, во врска со регулирањето на животната средина – Се 

однесува на позитивното влијание на политиката што се резултира со 

стратегии за: регулирање на животната стратегија, регулирање на 

шумите и зачувување на биолошката разновидност. Важно е дека овие 

стратегии се финансирани од страна на законодавството: Законот за 

зачувување на животната средина, Законот за заштитените подрачја, 

Законот за биодиверзитет (биолошка разновидност), Законот за води.  

Недостатоци 

Недостатокот на Национална туристичка политика во територии кои не се 

центри на туризам со тешката индустрија– туризмот беше идентификуван како 

приоритетен сектор во економијата, но не подеднакво национална политика за 

развој во периферните области. Многу заедници го гледаат туризмот како 

развојна и приоритетна генерација, но немаат политичка рамка за 
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структурирање на својот развој на локално ниво. Бугарија има формулирано 

национална стратегија за развој на туризмот, од кои дел е самиот туризам.  

Слаба интеграција на туризмот во националните, регионалните и 

општинските планови за развој -  во националните и регионални планови 

имаше неадекватни напори за проширување на дефиницијата за турзмот. 

Моментално нема национален консензус за оддржлив туризам и како таа може 

да се поклопи со тие планови. Не постои јасен консензус за приоритизирање на 

одржливи форми за развој на туризмот, ниту пак постои соодветно 

финансирање на иницијативите и инвестициите. Темата на туризам е 

релативно нова за Бугарија и Македонија, и поради тоа националните и 

регионалните планови не обрнуваат внимание на туризмот и оддржливиот 

туризам. Во отсуството на јасната политика и насоките за развој на туризмот 

постои недостиг на инвестиции во инфраструктурата на руралниот туризам во 

земјата.   

Недостаток на соодветнапрограма за руралниот туризам – Покрај новото 

законодавство, постојат неколку конкретни цели за руралниот и еко-туризмот – 

врз основа на локалните заедници. На пример, не постојат законски текстови со 

кои се регулира развојот на малиот семеен туризам и традиционален туризам, 

ниту пак има модерна законска регулатива за заштита на културното 

наследство на локално ниво. Туризмот сеуште има недостиг од механизми за 

да се обезбеди интеракција помеѓу владата и мали,локални бизниси кои нудат 

финансиски средства за заштита на културното и природното наследство на 

локално ниво.  
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Спор процес на децентрализација- во исто време, реформата на локалната 

власт во Бугарија и Македонија сеуште заостанува. Постои континуирана 

потреба за градење на капацитети, организации и институционално 

зајакнување кои треба да се преземат. Локалните власти допрва се 

практикуваат во демократските процеси, да се развијат поефикасни средства за 

комуникација, стратешко планирање и учество во дијалог меѓу јавниот и 

приватниот сектор. Можеби најголем предизвик за ефективна реформа на 

локалната власт останува финансирањето на локалната самоуправа и 

придружната одговорност во наплатата на локалните даночни приходи и 

задолжени трошоци.  

 

1.3 Инфраструктура и Сервиси  

Предности 

Постои основна потребна инфраструктура, но во повеќето случаи тоа не е 

на потребното ниво на квалитет, во врска со квалитетот. Подобрувањето 

на патиштата и во селата и комуникациските услуги, ставајќи знаци кои се 

во корист на руралните заедници, далеку од тоа да бидат ограничени на 

пазарот за екотуризам.  

Инвестиции на приватниот сектор во услугите- во земјата може да се 

појават поголем број на даватели на услуги во јавниот и приватниот 

сектор. Можеви никаде на друго место не се гледа јасно тоа како е во 

проширувањето на патната мрежа (со поддршка на ЕУ) во изградбата на 



   

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                              IIPPAA  CCrroossss--BBoorrddeerr  PPrrooggrraammmmee 
                                                                                                                                                                                                                          CCCCII  NNuummbbeerr  22000077CCBB1166IIPPOO000077  
 

      

 

 

 

„Tourism without borders” project is co-funded by EU trough the IPA Cross-Border Programme CCI number 
2007CB16IPO007 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                   

 

47

бензински и гас станици, и зголемената покриеност на мобилната 

телефонија. 

Недостатоци 

Постоечката инфраструктура не е целосно адекватна – Управувањето со 

цврст отпад во руралните области, отстранувањето на дотраената и 

грда инфраструктура, и поправување на втората, трета и четврта класа 

на патна мрежа која останува најголемиот предизвик со кој се соочува 

развојот на руралните области. Ако се однесува на проблемите на овие 

инфраструктури тогаш тие проблеми се заеднички и ќе останат главна 

пречка за развојот на туризмот во регионот.   

Неквалитетни Туристички Услуги- Иако услугите од приватниот сектор ги 

пополнуваат празнините во комуникацијата и транспортната 

инфраструктура сеуште има недостаток на услуги, мапи и сообраќајни 

знаци на странски јазици, како и други услуги во удобноста на бугарските и 

странски туристи.  

Недостиг на Соодветен и Информациски Систем – бази на податоци кои 

служат на националните системи за информација и резервација се 

нецелосни. И покрај напредокот во компјутерите и поголем број на 

корисници, не постојат сигурни, точни и лесно достапни информации за 

јавноста кои се поврзани со развојот на туризмот. Бројот на интернет 

оператори во руралните области сеуште е мал во споредба со населениеот 

и руралните заедници кои се соочуваат со тешкотии, ако не и со целосна 
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неспособност за пристап , маркетинг и одговарање на прашања од дома и во 

странство во врска со туристичките услуги и резервации за сместување. 

1.4 Приватен Сектор  

Предности 

Зголемување на инвестициите во туризмот – Финансиската стабилност, 

банкарската реформа, приватизацијата и зголемувањето на улогата на малите 

и средни претпријатија кои во последниве години го промовираат развојот на 

бизнисот и инвестициите во туризмот. Туризмот станува главен извор на 

даночните приходи за Бугарија и Македонија, како и водечките инвестиции кои 

имаат претпријатија на приватниот сектор. Додека овие останат фокусирани на 

масивните туристички пазари за крајбрежните и планинските летувалишта, 

значителен број на мали семејни бизниси за туризам никнуваат низ целата 

земја. 

 

Развој на Туризмот и Растечките маркетинг напори  -  Се поголем број на 

туристички групи се појавуваат и се прошируваат во регионот. Локалните 

снабдувачи со услуги во руралните средини, особено оние области кои се 

заштитени околни области почнаа да ги прошируваат нивните придонеси за да 

одговорат на побарувачката на пазарот. Широко расфрлени од еден на друг 

крај низ регионот, овие услуги ги реализираат предностите на насочените, 

кооперативни активности Како различност на нивните услуги, тие не се 

ограничени за сместувањето и храната. Овие групи се покажуваат дека тие се 
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способни да го организираат нивниот бизнис и да понудат производи без многу 

поддршка од владата и донаторите.  

Другиот растечки пазар е ден или вклучување на преноќување фаворизирани 

од страна на туристите долж брегот на Црното Море и летувалиштата. 

Повеќе и повеќе снабдувачи на услуги во секторот на туризмот се стремат 

кон диверзификација на нивните производи и да имаат пакети и да 

продаваат посети на културни, природни и традиционални сајтови далеку од 

големите хотели.   

Недостатоци 

Инвеститори, вклучувајќи ги и банките, сметајќи дека туристичкиот сектор во 

регионите надвор од големите туристички дестинации како ризични инвестиции  

- Искуство во приватниот сектор за не-традиционалните туризам летувалишта 

остануваат кревки и ограничени. Инвестирањето во отсуството на звук 

маркетинг стратегијата во отсуство на јасно дефинирана публика, и со лошо 

дефинирани производи кои го зголемуваат ризикот.  

Недостаток на постојана стручна помош и Информациска Програм – речиси 

секоја територијална иницијатива, во областа на туризмот, почнува без знаење 

и вештини за дејствување во таа единствена конкурентска област. Владата не 

редовно дава доволно информации за консултантските компании и 

бизнис/туристичките организации.  

Слаби деловни практики – Неколку успешни тур оператори во регионот немаат 

доволно време и ресурси да се водат бизнисите и да се обучуваат други во 

развојот на овој сектор.  
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Домашно снабдување на стока и услуги од страна на туристичките оператори 

во регионот се крајно ограничени.  

1.5 Не-владини организации (НВО) 

Предности 

Се повеќе НВО го употребуваат туризмот како средство за оддржлив развој 

НВО воспоставуваат врски помеѓу јавниот и деловниот сектор за промовирање 

на туризмот – И туризмот и другите здруженија се здобиваат со практично 

искуство во развивање на моделите за институционализирање на 

интеракцијата помеѓу локалните, приватните бизниси, локалните власти и 

заштитени области. 

Недостатоци 

Недоволна комуникација меѓу НВО  - Координација и комуникација помеѓу НВО 

не постасуваат. Ова ја намалува ефикасноста на секоја организација и 

експозитура во целина.  

Слаби институционални регионални здруженија- членови на регионални 

туристички асоцијации кои само почнуваат да фаќаат можности за 

маркетинг, рекламирање и продажба и сите други бенефиции, кои им се 

даваат за членство на некое здружение. 
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Недостаток на вештини за развој на туризмот во НВО – Еколошки НВО кои 

се занимаваат со туризам, остануваат во голема мера зависни од 

финансирање на проекти за да се реализираат своите еколошки цели. Иако 

многу од овие организации имаат искуство во подигање на јавната свест во 

промовирање и рекламирање на нивната способност за водење на развојот 

на туризмот и продуктите кои остануваат минимални.  

1.6 Пазари 

Предности 

Туризмот е успешно растечки сектор на економијата – Бугарија има значајни 

достгнувања во областа на туризмот, сместување, угостителство и услуги во 

дестинации со висок волумен на туристички прилив. Земјата има огромни 

контакти со главни туристички пазари, добавувачи и тур-оператори, кои треба 

да играат важна улога за да помогне во развојот на нов сектор преку соодветен 

маркетинг, диверзификација на продукти и промоција.  

Домашниот пазар се развива – Има растечка голема средна класа во 

Бугарија која претставува значаен обем на домашните туристи.  

Недостатоци 

Квалитетот на услугите во малите заедници е на ниво – “скара, пиво - 

манастир” 
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Внатрешниот пазар не е доволно развиен- Домашниот пазар останува 

недоволно развиен и неискористен. Многу Бугарски туристички агенции кои 

се занимаваат со домашен туризам се ориентирани речиси целосно на 

масовните туристички дестинации и меѓународниот пазар, каде обемот на 

продажбата и прометот се повисоки.   

Туристички производи во регионот не се доволно развиени -  

Развојот на производи и дестинации страда од недостаток на искуство и 

креативност, погрешна проценка и недоразбирање на пазарите, несоодветна 

изложеност на странски (регионални и мешународни) идеи и искуство во 

туризмот.  

1.7 Публицитет, Реклама и Маркетинг 

Предности 

Постојат практики за промоција и маркетинг на туризмот -  

Учеството на меѓународните саеми и изложби се зголемува по успешната 

приватизација на големите летувалишта. Се прават напори да се привлечат 

клиенти и на внатрешниот пазар. Комбинација од домашно рекламирање, 

поволни цени, структура и лесно резервирање покажува дека бугарските 

оператори се стремат да ги задоволат растечките домашни побарувачки за ски 

дестинации и дестинации со плажи.  Развојот на домашниот пазар треба да им 

дозволи на објектите да одржат висока стапка на капацитетот, одржат промет и 

на подолг период.  



   

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                              IIPPAA  CCrroossss--BBoorrddeerr  PPrrooggrraammmmee 
                                                                                                                                                                                                                          CCCCII  NNuummbbeerr  22000077CCBB1166IIPPOO000077  
 

      

 

 

 

„Tourism without borders” project is co-funded by EU trough the IPA Cross-Border Programme CCI number 
2007CB16IPO007 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                   

 

53

Повеќе диверзифицирани пакети- Во обид за маркетинг и промоција на двата 

мешународни и домашни пазари се има тенденција да се прошират пакетите. 

Повеќе дестинации и оператори нудат патувања до културни и природни 

локалитети, фестивали и настани, како одговор на зголемената побарувачка за 

различни активности и подобро да се разгледа регионот.  

Недостатоци 

Маркетинг кампањи сеуште не успеваат да создадат сеопфатен 

идентитет на регионот 

Недостаток на координација за проширување на искуствата на странските 

туристи 

Маркетинг напори кои имаат тесен географски опсег и кои обично се 

изолирани   

Нема средства за рекламирање насочено рекламирање за внатрешен пазар 

Недостаток на разбирање за потребите на клиентите  

Недостаток на информации за очекувањата на клиентите 

 

2. Можности 

2.1 Макроекономска и политичка ситуација  
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Макроекономска и политичка ситуација се корисни за развојот на туризмот – 

Бугарија е членка на ЕУ, Македонија е на Статутот кандидат – член и тоа дава 

чувство на стабилност, а во исто време може да биде предност, важна за 

туризмот.  

Во националната политика постојат програми за развој на мали и средни 

претпријатија – економската политика на сегашната влада, вклучува и посебна 

грижа за формирање на мали и средни претпријатија.  

Конзистентна политика во одданочување 

2.2 Трендови во Пазарот 

Туризмот е растечки сектор на меѓународно ниво  

Tуризмот во Бугарија е во пораст  

Меѓународни трендови во еко-туризмот и култура  

Меѓународни трендови во развојот на еко-туризмот и културниот туризам 

се поволни.Културниот туризам се здоби со важна позиција на светскиот 

пазар. Кампањата за одбележување на “заедничкото наследство” од страна 

на другите земји од централна и источна Европа значи да се обликува 

културата во една единствена Европска рамка.  

3. Закани 
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Заканите се надворешни фактори кои може да  го попречат развојот на 

туризмот во регионот. Еко – туризмот е во состојба да влијае на овие фактори 

или да ги заобиколи.  

3.1 Економија во Криза 

И Бугарија и Македонија како и другите земји во Европа се во процес на 

сериозна криза, која се карактеризира со високо ризични инвестиции, долги 

административни процедури за колапс на приватниот бизнис на банкарскиот 

систем, корупција итн. 

3.2 Тероризам 

Глобалните закани на туризмот резултираат во меѓународен тероризам, 

креираат претчуство на несигурност за иднината на туризам индустријата како 

целина и за сите меѓународни патувања.  

 

3.3 Конкурентни внатрешни потреби  

Има конкуренција од сличните соседни региони.  

Трендови 

Фокусот на позитивниот имиџ на заедницата од прекуграничниот 

регион во областа на туризмот  
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• Треба да привлечеме туристи од помладата група. Тие се најспремни да 

прифатат предизвици во модерниот свет и да ги воведат истите. Тоа се оние 

кои можат да ги презентираат општините како модерни во исто време да ја 

подготват својата визија за идниот развој. Тие се повеќе идентификувани со 

европскиот начин на живеење карактеристичен за развиените европски земји, 

додека се оддржува нивниот идентитет и различна култура. Секако, ова не 

треба да се земе како опозиција на генерациите.  

• Сликатана општините во регионот треба да биде линк до останатите градови 

во земјата, Европа и целиот свет. На пример, светската практика докажува дека 

електронската музика врз основа на етничките и фолк елементи кои се полесно 

прифатени и разбрани од широк ранг на теми од перформансите на фолклорот 

(што секако не треба да се потценува). Културните настани кои се одржуваат на 

територијата на општините мора да биде дел од културните настани кои се 

тиични за регионот. Тоа ќе покаже дека интересни работи се случуваат таму.  

• Базирано на локалниот фолклор, уникатноста и разновидноста на локалните 

власти може да се истакнат. Така ова може да се зачува и за идните генерации. 

Презентацијата на фолклорот треба да се направи на начин достапен за 

самите туристи.  

• Друга форма на позитивни емоции е природата на општината. Таа е погодна 

за вршење на еко-туризам и лов.   

• Меѓународното искуство покажува дека производот е најдобар бренд. Така, 

општините треба да ги фокусираат нивните напори да не се емитува имиџот на 

брендот и неговото постојано присуство на националните и европски пазари.  
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Трендови во рекламирањето на туризмот во регионот 

Туристичката индустрија е еден од најдинамичните и најинтересните во 

структурата на економијата. Ова во суштина ги одредува специфичните 

карактеристики на туристичката индустрија од аспектот на рекламирање.  

Туристичките услуги имаат своја специфичност, која се изразува со 

фактот за “за да се направи барање, продукот не оди на корисникот, туку 

корисникот-туристот оди кон нив, т.е.туристот патува, но тој/таа ги намалува 

неговиот/нејзиниот традиционален начин на живот и прави вонредни трошоци. " 

Промовирањето е платено од секое исконтролирано влијание, 

спроведено од средствата за масовна комуникација, презентација и 

спроведување на стоки или услуги за поддршка на јасен извор. Тоа е еден од 

клучните инструменти (заедно со квалитетот и цената) во случај да се 

натпреварува со предложените туристички производи во регионот.  

Во неговата примена не треба да се занемаруваат неколку важни факти.  

Прво, според животниот циклус на производот, треба да биде: 

• воведување 

• одржување 

• потсетување 

Ова треба да се има на ум кога се отвара рекламна кампања за туризмот 

понуден во општината. Истот така не треба да се занемарува фактот дека во 
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зависност од каналот на комуникација и рекламирањето кои се користат во 

туристичката индустрија значително се разликува од рекламирањето на други 

стоки и услуги. Поконкретно е тоа дека во овој случај најчесто се користи како 

средство за решавање на директното рекламирање ( особено во директен 

маркетинг продажба, обично се користи од страна на поголемите хотелски 

комплекси), надворешна реклама, графички реклами, различни публикации, 

рекламирање во масивните медиуми, директориумско рекламирање и многу 

повеќе. Комуникациите за видливо рекламирање во електронските медиуми, 

печати, сеуште се користат и се во премногу застарена форма кои се појавија 

во туризстичката индустрија ( особено хотелите и рестораните), како 

разгледници, мапи на градовите за туризмот, вистински менија, туристички 

“трофеи” (сеќавања) – рекламирање , натпревари, привезоци итн. 

Поради фактот дека рекламирањето во туристичката индустрија може да 

биде класифицирана според својот обем, имено: 

• Локални – зазема место во одреден регион или одделна локација; 

• Национални – низ целата земја  

• Меѓународни, 

Ова мора да биде забележано од акционерите во туризмот во општината 

и нивниот напор мора да се фокусира на три нивоа. 

Рекламирањето во туризмот може да биде класифицирано според тоа кој 

рекламира. Овој критериум разликува општо рекламирање и спроведена само-

промотивност. Општо рекламирање се : колективни и групни. Повеќето 
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карактеристики за колективното рекламирање се тие дека доаѓа од неколку 

огласувачи , отколку од некој карактеристичен бренд. Ова 

рекламирање(огласување) се користи често во туристичката индустрија, и има 

забележлива вертикала во природата и опфаќа различни сектори, организации 

и компании од различни одделенија, нивоа и производство на туризмот за стоки 

и услуги ( туристички продукти) и соодветно со нивната реализација.  Токму овој 

вид на единство е императив да се фокусираат оние кои се вклучени во 

туризмот во регионот. Истото важи и за т.н. рекламирачки групи, кои се од 

хоризонтална природа и обично се користат за таков туризам и не се 

дополнуваат едни со други во некоја точка, туку рекламирачите имаат 

заеднички интерес.  

Поради огромната важност на рекламирање за развој на туризмот во 

регионот подолу претставува пример за планирање и регулирање на 

рекламирањето во туризмот. Се состои од девет фази.  

A. Дефинирање на рекламните цели  

Утврдување на содржината и структурата на рекламните цели на ниво на 

макро-мезо и микро ниво кое е клучен елемент во целокупниот маркетинг на 

туристичката компанија.  

2. Остварување на одговорностите   

Постојат два вида на агенции кои се вклучени во туризмоткои 

рекламираат кампањи на комапнии: сеопфатни агенции (целосни) и агенции за 

услуги со ограничена функционалност – обемот и нивото на тематски циклус.  
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3. Поставување на буџетот за рекламирање 

Во планирањето на буџетот за фирмите кои рекламираат туризам, 

постојат следниве правила:  

- водечко одредување на обемот, структурата, организацијата, средства 

за рекламирање кои треба да бидат почетен индикатор за овој фактор на 

национално, регионално и глобално ниво; 

- туристичката компанија треба да има своја специфична и соодвета 

политика за рекламирање; 

-  Рекламирањето во туризмот кој ги следи овие правила, е невообичаено 

за други области од економијата. Ова произлегува од фактот дека туристите 

размислуваат дејствуваат радикално и различно од продавачот или купувачот 

на традиционалните стоки и услуги. 

2. Развој на темата на кампањата и на механизмот  

3. Избор на средства за рекламирање, соодветно. Канали за нивно 

спроведување  

4. Создавање на соодветна рекламна порака  

5. Време и интензитет на рекламната кампања 

6. Анализа на напорите за рекламната кампања  

7. Утврдување на резултатите од рекламната кампања 
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Друга развојна точка во туризмот во регионот се Односите со Јавност. 

Арбитражната комисија “Односи со јавност” и печатеното рекламирање во 

Германија ја нуди следнава дефиниција:”Односите со јавноста се планирани и 

трајни врски, со цел да се добие и да се одржи разбирањето, добрата волја и 

поддршка на оние средини во кои организацијата има допирни точки, или пак 

изгледи за да им се појават.Таквите средини се потрошувачите, добавувачите, 

кредитните институции и владини тела”.  

Системот на "Односи со Јавност"  се користи масовно за различни цели и 

врши многу различни функции во маркетингот на туристичката индустрија, но 

уште поважно и основне што не треба да се игнорира од страна на учесниците 

во туризмот во регионот се: 

- Функција на информациите  

• Тоа е поврзано со соодветно "производство" и "агресивна" информација која е 

создадена од страна на производите на туристичката компанија, 

наметнувањето на добар имиџ и пазар на свест и побарувачки механизми и 

форми за најефикасно навлегување од страна на потрошувачите.  

- Престижна функција  

• Односите со јавност го подигаат угледот на туристичката компанија, фокусот е 

првенствено на високиот квалитет на производот, уникатни природни и 

географски, културни, историски, демографски реалности, социјална важност 

на туристичките компании, особено неговите човечки социјални функции, 

висока компетентност и професионален менаџерски тим на компанијата и 

нејзините вработени. 
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- Функција на исправка 

• Низ тоа, туристичките компании во општините на Ќустендил, Крива Паланка и 

Штип може да се сменат негативните асоцијации во однос со стоката и услугите  

- Функција на бариера 

• Типично се користи за да се покаже слабоста на конкуренцијата. 

- Функција на претходно рекламирање 

• Целта е да се подготви и да се создаде поволна клима меѓу потенцијалните 

клиенти за да се примени главното туристичко рекламирање на одредени стоки 

и услуги и брендот на компанијата како целина.   

- Функција на поттикнување  

• Оваа функција на поттикнување треба да се интензивира ( во квантитативен, 

квалитативе и структурен аспект) продажбата на стоките и услугите на 

туристичките агенции во општините на Ќустендил, Крива Паланка или Штип и 

да се зголемат можностите за маркетинг каналите.  

- Функција на потсетување  

• Може да се користи за да се задржи интересот и вниманието на постоечките и 

потенцијални клиенти на компанискиот регионален туризам на стоки и услуги. 

Односите со јавноста може да се спроведат со масивен ефект (ТВ,радио, 

весници итн) со помош на индивидуани ефекти ( состаноци,интервјуа, 
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промотивни тури, истакнати јавни личности, туристички локалитети итн.) и преку 

спонзорство ( спортско, културно и образовно итн). 

Трендови и можности за мали бизниси во туризмот во регионот, 

вклучувајќи ги и општините на Ќустендил, Крива Паланка и Штип 

Бидејќи туризмот традиционално се гледа како профитабилна индустрија со 

висок потенцијал за раст, е идентификуван како приоритетен сектор во земјата 

на владино ниво. Главните предизвици со кои се соочува туризмот во 

општината можат да бидат сумирани во следниве групи: 

• подобрување на структурата 

• создавање на услови за туризам преку целата година 

• подобрување на квалитетот на услугата 

• дефинирање на уникатност. 

• инвентар на туристички продукти 

Трендови во консалтингот и обуката  

Во последниве години има одреден развој на пазарот на консултантските 

услуги, постепено се проширува кај помалите клиенти. Малите бизниси се 

повеќе се реализираат за потребата на стручните совети, како и стручната 

обука, и за да се видат реални придобивки.  
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Многу хотелиери и ресторани вклучуваат нивен персонал во различни курсеви 

за обука, јазик, грижа за клиенти итн. Сепак, овие курсеви често се 

организираат од страна на разни туристички здруженија и други невладини 

организации и понудени спонзорства со трошоци за реструктуирање. Уште 

помалку работодавците се подготвени да ја платат вистинската вредност на 

таквите консултантски услуги. Ова се должи на високата стапка на обрт, 

сезоната на работа, недостаток на долготочна стратегија за развој на многу 

мали бизниси во туризмот.   

Има потреба од: 

• обука со цел да се создаде туристички производ и неговиот успешен 

маркетинг; 

• обука на персоналот за да се подобри квалитетот на услугите; 

• обука за раководство во принципите на стратегискиот менаџмент, човечки 

ресурси, маркетинг итн.  

СТРАТЕШКА РАМКА 

Стартни позиции  

Стратегија за развојот на туризмот во регионот “Oпштина Ќустендил, Крива 

Паланка и Општина Штип” е насочена со стратешки документ кој поставува 

визија за развојот на туризмот во регионот, приоритетите, целите и акциите кои 

се потребни за да се постигне реалното ниво на туризмот. Тоа треба да ги 

нагласи основните насоки за планирање и управување на туризмот за среден и 
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долг рок, да се носат знаците на стабилност и одржливост, а во исто време се 

користи како основа за распоредување на современ и профитабилен 

регионален производ. Во моментов, хоризонталниот ефект на Стратегијата е до 

2020 година.  

Овој документ има за цел надминување на сериозни проблеми и потешкотии во 

развојот на туризмот во трите општини, кој се смета како елемент на 

регионалната економија. Во овој поглед, оваа стратегија се гради врз темелите 

и е формирана од страна на сите претходно развиени стратегии, политики, 

програми и оперативни планови на регионално и општинско ниво, кои влијаат и 

на регионалниот развој како целина и на одделни области на општестениот 

живот во целиот регион. Целта е да се постигне целосна и функционална 

просторна интеграција на локалната туристичка политика со економски, 

културни, просторни, еколошки, урбанистички и земјоделски политики, кои само 

моожат да доведат до создавање на оддржлив и профитабилен туристички 

производ кој ги следи постојните природни и културни вредности.  

Напори чиј израз е стратешки документ со цел да се создадат услови за 

формирање на комплетен и интегриран туристички производ врз основа на 

постоечкиот рекреативен потенцијал, соодветна туристичка инфраструктура и 

персонал, ефективен маркетинг и менаџмент.  

Концептот, базиран на оваа стратегија  за развој на туризмот во регионот лежи 

во следниве главни точки: 

• Како што покажуваат податоците, овие резултати од секторот на “Туризмот” во 

регионот се генерално недоволни. Можностите за растот се реални, но за прв 
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пат присуствто на туризмот во економската структура на регионот треба да се 

гледа како чекор понапред кон создавање на позитивна слика и поддршка на 

останатите економски сектори, а како ефективна разновидност на бизнис 

профилот или компензаторот.  

• Создавањето на интегрален производ во блиска иднина за да се замени 

сегашната понуда на посети на туристичките локалитети и новостите. Во 

принцип, важноста за пренасочување на локалните туристички политики и 

практики за да се создадат можности и да се зголеми подготвеноста за да се 

исполнуваат општите критериуми за воспоставување, одржување и развој на 

вик квалитетен туристички производ. Поконкретно, тоа значи отфрлање на 

имитацијата и трансферните шеми и модели подготвени за масовниот туризм и 

ориентација за јасни и конкретни специфики на локалните предности, разлики и 

достигнувања. 

• Целта на влијанието на оваа стратегија треба да биде територијална 

заедница како целина, а особено на системот на општествените односи и 

односите меѓу локалните актери, не само на главните страни засегнати во 

туристичкиот сектор. Тоа треба да се реализира од менаџерското влијание за 

унапредување на односите на соседството со многу граничен туризам социо-

економски сектори и да се осигура јавната поддршка за имплементација на 

Стратегијата како дел од постигнувањето на заедничките интереси на 

заедницата. Овој приоритет е интегрален и е од огромно значење во 

постигнувањето на целите на локалната политика за развој на туризмот.  

• Суштинско значење за иднината на туризмот во регионот е да се надмине 

“интуитивниот и непрофесионален” пристап на локлните туристички “играчи”. 
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Затоа природниот дел од приоритетите на оваа стратегија е да се изгради 

доверба и партнерство меѓу туристичкиот сектор во регионот, кои ќе бидат 

вклучени во различни компоненти и активности.  

• Развојот на туризмот треба да биде организиран околу населбите или околу 

постоечките надвор од урбаните области. Целта е да се привлеат 

потенцијалните туристи кон овие центри каде не постојат доволно места за 

сместување и други инфраструктурни објекти. Центарот е користен како основа 

за промовирање на посети на околните места, и секогаш да се вратат во 

главниот центар. Неопходен услов за овае да се понудат атракции за да се 

задржи концентрацијата на туристи таму. 

• Јасна дефиниција на “туристичко кружно движење” во регионот е 

потребно.Тие генерално се однесуваат на голем број на познати туристички 

атракции дека може да се поврзе со цел да се формира затворен синџир, каде 

туристите може да патуваат, со излегување на едно место и да одат во друго. 

Изградбата на ваквите синџири во пограничниот регион може да биде многу 

корисно, бидејќи туристите може да се движат во дадена област, без да одат 

назад по истиот пат. Должината на синџирот треба да биде таква што може да 

биде често покриена во рок од еден до два дена и најчесто се користи за 

патување за време на викендите. 

• Тоа може да се препорача во рамките на времетраењето на оваа маркетинг 

стратегија, за прекуграничниот регион да се развива како туристички центар и 

да стане дел од растечкото национално туристичко кружно движење. 

Овозможувач за ова е транспортната-географска положба на пограничниот 

регион. 
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3.2. Визија 

Стратешката рамка во овој документ ја опишува намерата да се постигне 

саканата положба на “Преку-гранични Ќустендил – Крива Паланка - Штип” 

туризам во хоризонт на стратешко планирање (2020). Важна компонента на 

стратешка рамка е визија за развој на туризмот во регионот, кои генерално 

покажуваат поглед на заинтересираните страни во туристичкиот сектор: 

менаџери,професионалци, бизнис претставници, претставници на невладини 

организации, локална заедница како целина, според тоа како тие треба да се 

гледаат во туризмот во регионот во голем период. Визијата е резиме на 

одговорите на неколку прашања: "Каде сакаме да одиме?", "Што сакаме да 

постигнеме?" Од оваа визија би можеле да разбереме како ние би сакале да “го 

видиме” туризмот во регионот како “идеална” форма, која е хоризонт на 

дејствување на стратешкиот документ.  

Визијата за развој на туризмот во регионот гласи: 

 

Да се изгради и одржи кохерентна слика на прекуграничен регион кој ги 

вклучува општините Ќустендил, Крива Паланка и Штип како квалитетни 

дестинации со одржлив развој и понуда на алтернативни производи, спа и 

културен туризам.   

Карактеристичните елементи на визијата се: 
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• Зајакнување на улогата на туризмот во локалните економии на трите општини 

и нејзино основање како алтернативна голема економска разновидност на 

традиционалните активности на фармата; 

• Развивање и одржување на квалитетот на туризмот, понуден во регионот во 

сите аспекти: продукти, луѓе,услуги, информации, искуство; 

• Создавање на интегриран туристички, нудејќи туристички производи и услуги, 

кои се комбинираат елементите на уникатно културно наследство и различни 

физички и биолошки ресурси; 

• Поддршка на оддржливоста на локалниот економски развој преку 

мобилизирање и вклучување на заедницата во туристичките активности.  

Реализација на оваа визија мора да биде во тесна интеракција и партнерство 

помеѓу локалната заедница како целина, деловни субјекти, структури на 

граѓанско општество, државни и локални власти. Тоа треба да се направи врз 

основа на добро планирани стратешки цели, приоритети, мерки и активности со 

цел за ефикасна употреба на локалниот потенцијал и за подигање на фондови 

од различни национални и европски програми и фондови. 

Основните принципи кои лежат во стратешката рамка на развојот на туризмот 

во регионот: 

• Преку-граничното партнерство меѓу сите институции, засегнати страни и 

општеството во имплементацијата на стратешките планови; 
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• Координација во органите на управување и помеѓу сите нивоа за да се 

постигне очекуваната состојба на развој на туризмот во пограничниот регион за 

да се наведе хоризонтот за планирање; 

• Концентрација на напори, човечки и финансиски ресурси за спроведување на 

целите зацртани во Стратегијата; 

• Силна посветеност и меѓузависност на активностите утврдени во различни 

приоритети и активности за да се постигне сеопфатно социо-економско 

влијание и подобрување на позитивните влијанија за развојот на туризмот во 

регионот; 

• Континуирано следење и евалуација на компоненти на маркетинг стратегија, 

обезбедување на брз одговор и изработка на потребното приспособување и 

промени во непосредната имплементација на стратегјата.  

• Да се биде отворен за дополнувања и да се приспособу кон стратешките цели 

и целите за брзо менување на условите на животната средина, кои би се 

имплементирале во маркетинг стратегијата.  

3.3. Стратешки цели и мерки 

Со цел да се постигне оваа визија наведени како потребни за дефинирање на 

реалната стратешка цел е потребна нејзина спецификација во извршна и во 

согласност со локалните потреби и потенцијални специфични намени. Во 

поглед на оваа стратешка цел за развој на туризмот во пограничниот регион 

Ќустендил – Крива Паланка – Штип, може да се дефинира на следниов начин: 
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До 2020. Пограничниот регион, вклучувајќи ги и општините Ќустендил, 

Крива Паланка и Штип  е развиена туристичка дестинација со регионален 

карактер, обезбедувајќи можности за практикување на алтернативата за 

квалитет, спа и културен туризам и рекреација, кои успешно насочуваат 

економска перспектива на регионот и ќе придонесат за подобрување на 

квалитетот на животот на локалната заедница." 

Остварување на визијата и клучните стратешки цели ќе се постигнат преку 

спроведување и извршување на следните специфични цели: 

A. Да се креира и одржува позитивен и атрактивен имиџ на регионот како 

единствена, внатрешно интегрирана, интересна и пожелна дестинација. 

2. Да се зајакне улогата и местото на туризмот во целокупната економија на 

регионот, преку воспоставување на тоа како можна алтернатива и 

комплементарен економски изглед на локалниот бизнис; 

3. Да се искористи ефикасно близината на главните туристички локации во 

Боровец, Банско и Егејското Море како извор на туристи; 

4. За подобрување на материјалната и техничката база на туризмот во 

регионот. 

5. Да се стимулира процесот на развој и човечките ресурси кои се вклучени во 

туризмот во целниот преку-граничен регион.  

Така формулираните Главни Стратешки цели кои покажуваат што треба да се 

постигне за време кога е хоризонтот на стратегијата во клучните области на 
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туризмот, признавање, специфичност на дестинација, улогата во економскиот 

развој во регионот, човечки ресурси и друго. Анализата на состојбата и SWOT – 

анализата нагласија голем број на различни проблеми и предизвици со кои се 

соочува развојот на туризмот во регионот. Некои од проблемите се во тек, па 

нивното решение не е вклучено како задача во стратешките цели. Од друга 

страна пак, ограничените можности и специфични ресурси кои бараат 

фокусирање на јасно дефинирани, но доволно проширени мерки за да се 

помогне на постигнувањето кое  едефинирано во маркетинг стратегијата.  

Содржина на стратешките цели: 

A. За да се креира и одржи позитивната и атрактивна слика на регионот 

како единствена, внатрешно-интегрирана, интересна и посакувана 

дестинација.  

Мерка 1 од Цел 1. Развивање на заедничкото разбирање на природата и 

спецификите на предложените туристички производи во пограничниот регион. 

Мерка 2 од Цел 1. Позиционирање на улогата и местото на дестинацијата 

создадена во севкупниот развој на туризмот во непосредните региони на двете 

земји и нивните туристички пазари како целина; 

Мерка 3 од Цел 1. Маркетинг и рекламирање, воведување на програма за 

комуникација за промовирање на туристичките производи и дестинации како 

целина 

Мерка 4 од Цел 1. Создавање на импресивни и ефективни маркетинг 

материјали: 
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Да се привлечат повеќе и побогати посетители, потребно е да се промовираат 

условите понудени од страна на општината како целина за рекреација и забава.  

Можни активности: 

-  Да се промовираат конкурентните предности на туристичкиот регион преку 

рекламирање и информации  

- Подготовка на маркетинг и промотивен материјал 

- Воспоставување на годишен форум за туризмот 

- Учество на саемите за туризам, од кои општината ќе се рекламира како 

посебен туристички производ 

Мерка 5 од Цел 1. Иницирање на создавање диверзификација (разновидност) 

на туристичкиот производ  

Зголемувањето на трошоците за време на престојот на туристите може да се 

постигне преку диверзификација (разновидност) на производите и услугите во 

туризмот. Различната природа на природните и историските извори овозможува 

компилација на различни програми кои можат да бидат поделени во посебни 

туристички производи врз основа на интересите на посетителите.  

Можни активности: 

- Идентификување на постојните и потенцијални побарувања за производи 

и услуги од страна на посетителите заинтересирани во спа,руралниот,еко 

и културен, научниот и верски туризам; 
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-  Развојот на туристичките производи кои одговараат на заедничките 

потреби; 

- Интеграција на туристички услуги во регионот; 

2. Да се зајакне улогата и местото на туризмот во целокупната економија на 

регионот, преку воспоставувањето на тоа како можна алтернатива и 

комплементарен економски изглед на локалниот бизнис; 

Мерка 1 до цел 2. За поддршка на одржливиот развој преку туризмот во 

регионот, обезбедувајќи фер враќање, постојано зголемување на приходите од 

туризмот, социјалните вредности и придобивки за сите жители на двете 

општини ; 

Мерка 2 до цел 2. Развој на туристичката инфраструктура, пристап до 

туристичката дестинација 

Мерка 3 од Цел 2. За подобрување на материјалната и техничка база на 

туризмот во регионот – вклучувајќи проширување на сместувачките капацитети 

и зголемувањето на категоријата на сместување 

Мерка 4 од Цел 2. Подршка на создавањето на локални, регионални и 

меѓународни партерства 

Туризмот е активност која е концентрирана целосно во рацете на приватниот 

сектор. Сепак, неопходно е да се воспостави партнерство и синергија меѓу 

претприемачите од туристичкиот сектор и локалните и државни власти за да се 

постигне заедничка цел.  
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Активности: 

- Воспоставување на постојани контакти со националните и меѓународни тур-

оператори за да се привлечат голем број на Бугарски и странски туристи; 

6. Да се користи ефикасно близината на главните туристички локации во 

Боровец, Банско и Егејското море како извор на туристи; 

Мерка 1 до ред 3. Да се вршат насочени истражувања на локациите на 

одморалиштата за можности за привлекување на туристи за краток одмор или 

културно – когнитивни и екотуристички посети; 

Мерка 2 за ред 3. Да се стимулира развојот на целни проектни туристички 

производи и атракции, со цел директно да се привлекуваат туристите од разни 

локации во активната сезона 

3. Да се стимулира развојот на локалната заедница и човечките ресурси кои се 

вклучени во туризмот во целта а тоа е прекуграничниот регион.  

Мерка 1 да наложи 4. Креирање и вклучување на формални курсеви и предмети 

кои се поврзани со туризмот и туристичките услуги во локалните училишта.  

Мерка 2 да наложи 4. Стимулирање на локалното граѓанско општество и 

претставници на туристичкиот бизнис во развојот на проекти во насока на 

зголемување на капацитетот на локалните кадри од областа на туризмот и 

туристичките услуги;  

 
Механизам за имплементација и мониторинг  
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Имплементацијата на маркетинг стратегијата за развој на туризмот во 

“Прекуграничен Ќустендил, Крива Паланка и Штип” барадолг период на 

имплементација и најполната можна интеграција со постоечки стратешки 

плански документи за развој на општината, областа и регионалното ниво. Тоа е 

отворен документ, предмет на развој и подобрување.  

Имплементацијата на маркетинг стратегијата е континуиран процес на 

активностите, следење и ажурирање. Снимање на искуствата, потешкотиите и 

неуспесите, да се направи корекција на постојните насоки за развојот и 

активностите во насока на прилагодување кон новите околности и промени на 

животната средина. Врз основа на овој документ е потребно да се развијат 

годишни имплементациски програми, кои се субјект на санкции од страна на 

советите на општините и на општините и тоа треба да се спроведува од страна 

на одговорните институции утврдени во годишната програма.   

Главните ризици за постигнување на стратешките цели се поврзани со 

комплексни фактори кои во голема мера се предвидливи на долг рок. 

Очигледно, не е можно да се предвидат високите промени кои ќе се случат на 

хоризонтот на стратешки цели (2020). Ова значи дека имплементацијата на 

маркетинг стратегијата треба да биде континуиран процес на следење и 

ажурирање, анализа и корекција на грешки и неуспеси, проблеми и адаптација 

на планираните активности на нови околности и услови.   

Координирање и мониторинг на имплементацијата на маркетинг стратегијата е 

соодветно да се смести во специјална работна група (Советодавен Совет за 

развој на туризмот, претставници на бизнис туризмот, НВО и клучните фигури 
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од различни сектори на граѓанското општество. Главните оперативни функции 

на Работната Група треба да бидат: 

• Координирање на работата на одговорните институции; 

• Изработка на линкови во развојот и имплементацијата на заедничките 

проекти; 

• Одржување контакт со околиски, регионални, национални и интернационални 

институции; 

• Помош во пронаоѓање на дополнителни финансиски извори; 

• Поддржување на развојот на проектите и програмите; 

• Анализирање на изведбата на индивидуални работи и понуда на обнова на 

стратегијата; 

• Известување за прогресот на имплементација на акционен план и годишни 

програми и информирање на локалната заедница. 

 

 

 


