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А п с т р а к т 

 

 Искуството говори дека најголемата грешка при развојот на туризмот е тоа што 

одредени места се промовираат масовно, додека пак други остануваат неразвиени 

долго време иако токму тие места може да поседуваат далеку поголем потенцијал. За 

да се дојде до промена потребна е детална анализа на развојот на алтернативните 

видови туризам. 

Со оглед на се поголемата вклученост на туристите, во различни алтернативни 

туристички активности, може да се забележи дека овој секторот на алтернативен 

туризам, како дел од туристичката индустрија, добива се поголемо значење. Токму 

поради тоа се обработува оваа проблематика, и се истражуваат можностите за развој на 

алтернативните видови туризам во Брегалничкиот регион на Република Македонија.  

 Во Република Македонија постојат поволни услови за развој на голем број 

алтернативни видови туризам. Таков е случајот и со Брегалничкиот регион кој 

изобилува со изразена селективност во овој поглед.  

 

 Клучни зборови: алтернативен туризам, селективност, туристички пазар, 

Брегалнички регион. 
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Вовед 
 

 Неоспорен е фактот дека масовниот туризам, кој во наши услови се состои пред 

се од користење на ―сонце, вода и плажа‖, претставува форма која постојано треба да 

се надоградува со алтернативност. Поради тоа, се повеќе  на сцена се појавуваат 

селективните видови на туризам, кои туристичкиот пазар го делат на повеќе сегменти 

на потрошувачи, чии барања стануваат сé повеќе специфични.  

 Алтернативните видови туризам секој ден привлекуваат сé поголем број на 

потрошувачи, а во најголема мерка се застапени туристи кои имаат желба активно да 

го поминат својот одмор, да се забавуваат, да научат, културно да се издигнуваат и да 

создадат можност за облагородување на својата личност преку нивниот туристички 

престој. 

 Во современи услови, кога луѓето значително се преокупирани со својата 

работа, како и начинот на живот кој диктира релативно висок степен на физичка 

неактивност, стрес, напнатост, монотоност, условува на луѓето да им е потребно нешто 

што ќе го разбранува нивното секојдневие. Најдобра можност во оваа смисла 

претставува користењето на алтернативните видови туризам. 

 Ова е важно за секоја земја, регион или подрачје. Брегалничкиот регион не 

излегува од овој контекст, така што е многу важно да се искористат природните и 

културно-социјалните вредности на овој простор. Тука туризмот се јавува како 

двигател, кој може да ги соедини и да ги доведе во функционална употреба, ресурсите 

и човековиот креативен труд. Туризмот  може да оживее и да валоризира ваков регион 

и истовремено да донесе позитивни економски ефекти. Тој најчесто го поврзуваме со 

она што го дала природата, од која алтернативноста е оптимален пристап. 

  Кога се прави анализа на ваков регион, во зависност од неговата положба како 

и ресурсите кои ги поседува, може да се истакне дека потенцијалите се забележителни. 

Поради тоа аналитичкиот пристап на вреднувањето како аксиолошка методологија се 

овозможи да се издвојат најзначајните компоненти кои се во функција на интегрален и 

селективен развоен тренд. Потребна е детална обработка на регионот и откривање на 

вистинските потенцијални вредности. Тие ја артикулираат развојноста на повеќе 

алтернативни форми на туризмот. 
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1.Теоретско - методолошки пристап во истражувањето 

 

  

Туризмот како масовна појава  денес се потпира на различните видови туризам 

кои еден регион може да ги понуди. Потенцијалните туристи сакаат динамичност, 

забава, искуства, разновидност. Сето тоа може да им се обезбеди преку алтернативни 

видови туризам. Определувањето на педметот, задачите, целите и методите даваат 

целокупна слика за теоретско-методолошкиот пристап на трудот. 

 

 

1.1.Предмет на проучување 

 

 

Брегалничко-малешевски регион е подрачје кое е богато со изразити културни, 

природни и антропогени вредности кои придонесуваат за развој на туризмот. Преку 

нив доаѓа до израз алтернативниот туризам кој станува се поинтересен за посетителите 

на овој регион.  

Од тука како главен предмет на истражувањето се токму алтернативните форми 

на туризам во Брегалничкиот регион кои во во голема мера можат да придонесат за 

поефективно и поефикасно насочување на активностите на туристичката понуда  на 

источниот дел од Република Македонија. Всушност преку согледувањето на 

различните туристички ресурси во регионот се доаѓа до дефинирање на сите 

селективни видови туризам кои може да доминираат во овој предел. Со определување 

на селективните видови туризам и нивна валоризација , ќе се подигне свеста на 

рецептивното население, и ќе биде мотивирано за правилно менаџирање и 

искористување на истите. Врз основа на ова , ова истражување е општо корисно и 

може да има практична примена. 
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1.2.Цели на проучување 

 

 

 Преку веќе наведениот предмет на проучување , јасно се дефинирани и целите 

на проучување. 

 

 Теоретски цели на проучување: 

 

- Дефинирање на алтернативниот туризам, и поим и значење на алтернативните 

видови туризам. 

- Туристичка ргионализација, издвојување на целини кои би биле интересни за 

потенцијалните туристи ,  

- Претставување на природни и антропогени вредности на Брегалничко-

Малешевскиот регион, кои се основа за развојот на селективните видови 

туризам. 

- Увид на посетеноста на регионот, и откривање на желбите на туристе 

- Валоризација на веќе постоечката понуда на масовниот туризам, определување 

на факторите кои веќе придонесуваат за развојот на туризмот во овој регион. 

 

 

 Практични цели на проучување 

 

- Определување на придобивките од развојот на алтернативните видови на 

туризам. 

- Обнова и зачувување на ресурсите кои привлекуваат тристи. 

- Подигнување на свеста на рецептивното население за вредноста на регионот. 

- Развивање на нови алтернативни форми на турзам, кои ќе придонесат 

привлекување на нови туристи. 

- Запознавање на концепти за развој на селективни видови туризам во 

Брегалинчко-Малешевскиот регион. 

- Привлекување на туристи, кои ќе се задржат на подолг временски период. 
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- Развој на масовниот туризам , на високо ниво со помош на професионалното 

однесување на сите оние кои се вклучени во давањето на туристичките услуи. 

- Определување на придобивките од брзиот развој на алтернативните форми на 

туризам. 

 

 

1.3.Задачи на проучувањето 

 

 

 Задачите произлегуваат од предметот на истражувањето, односно преку нивна 

примена се доаѓа до сознанија поврзани со предметот на истражувањето. 

- Ревизија на литературата и изворите на податоци кои ги има за Брегалничко-

Малешевски регион. 

- Согледување на просторот  за диференцијација на определени видови туризам. 

- Определување на мотивите и желбите на туристите се со цел развивање на 

алтернативни форми на туризам кои ќе ги задоволат туристите 

- Диференцијација на алтернативните форми  туризам и нивна локациона 

определеност. 

- Определување на придобивките од развојот на алтернативните форми на 

туризам.  

- Определување на перспективите за развој на алтернативни видови туризам во 

Брегалничко-Малешевскиот регион. 
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 Истражувачки прашања и хипотези 

Основна хипотеза: Основната хипотеза на истражувањето е дека, во 

Брегалничкиот регион на  Република Македонија, постојат поволни услови за развој на 

голем број алтернативни (селективни) видови туризам.  

 

 

Како посебни хипотези можат да се издвојат:  

 

- Промовирањето на Брегалничкиот регион на Република Македонија, на 

туристичкиот пазар, како дестинација во која можат да се искусат голем број на 

алтернативни активности, може во голема мера да го зголеми интересот за 

посета кај странските туристи кои припаѓаат на овој пазарен сегмент, а исто 

така, и да го задржи вниманието на домашните туристи, преку понуда на нешто 

ново и возбудливо. 

- Збогатувањето на содржината на престојот со алтернативни активности, на оние 

туристи, кои претходно немале намера да се вклучат во нив, од една страна ќе 

придонесе за поголемо задоволство, а од друга страна и за зголемена 

вонпансионска потрошувачка кај туристите. 

- Алтернативниот туризам, како еден сектор од туристичката индустрија, има 

големо значење и удел во развојот на целокупниот туризам во Брегалничкиот 

регион на  Република Македонија. 
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2.Истражувачки методи и техники 
 

 
 Методски принципи 

Методските принципи претставуваат начини на кои ќе може подобро да се 

разбере алтернативниот туризам, и да се навлезе подлабоко во неговата суштина. Во 

истражувањетосе употребени следните методски принципи: 

- Принципот на причинско-последични односи, кој помогна во откривањето на 

причините и факторите кои влијаат врз одлуката на луѓето да се вклучуваат во 

различните алтернативни активности, во рамките на селективниот туризам; 

- Принципот на споредливост, кој овозможи преку компарација меѓу различните 

видови алтернативните  туризам, да се воочат сличностите и разликите помеѓу 

нив,  

- Со помош на принципот на систематичност, се изврши класификација на 

алтернативните видови туризам, врз основа на различни критериуми. 

 

 Методи во проучувањето 

Во истражувањето се користат следните методи на проучување: 

- Метод на анализа, со кој се утврдија основните карактеристики и компоненти на 

секој поединечен вид на алтернативен туризам, и методот на синтеза, преку кој, 

врз основа на поединечните карактеристики на секој вид, се согледаа главните 

обележја на алтернативниот туризам како општ поим; 

- Статистички метод, помогна во одредувањето на процентуалното учество на 

туристите во алтернативните видови туризам, во зависност од возраста, полот и 

сл. 

- Просторниот метод, со чија помош се изврши валоризација на просторот, во 

Брегалничкиот регион на Р.Македонија, за определени видови на алтернативен 

туризам. 

- Компаративниот и генетско-еволутивниот метод, кои се во контекст на 

соодветните методски принципи. 
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3.Ревизија на литература и извори на податоци 
 

 

  За добивање на податоци кои се релевантни и научни, се користени примарни и 

секундарни извори. Оттука, анализирани се научни книги, статии и објави коишто ја 

проучуваат проблематиката на недоволно развиените алтернативни видови на туризам. 

Исто така, консултирани се веќе добиени резултати од спроведени истражувања чија 

цел била да докажат дека некои алтернативни видови на туризам всушност се во 

голема мера неразвиени, поради што е потребно да се работи на тоа поле. Книгите од 

областа на туризмот , кои го обработуваат Брегалничкиот регион помогнаа во 

составувањето на рамка по која се водеше целото ова истражување. Стратегијата за 

развој, како и студијата за сосотојбата на потенцијалите за развој на туризмот, даваат 

многу корисни информации. Со нивна помош може да се даде една релевантна 

состојба за развој на алтернативни видови на туризам во овој дел од Македонија. 

Интернет страниците исто така се од значајна улога зошто преку нив најбро и најлесно 

се доаѓа до информациите кои ни се потребни. 

4.Просторна рамка на истражување 

 

 За да се реализира правилно ова истражување мора точно да бидат дефинирани 

границите до каде ќе се истражува. Просторот кој е тема во ова истражување е голем  и  

полн со туристичка понуда. За да биде појасна целата локација во прилог е картa од 

Македонја, каде јасно се гледа течението на реката Брегалница и Малешевските 

планини. Со помош на мапата  се опишува и детално се утврдува регионот кој е цел на 

ова истражување. 

 Источниот дел од Македонија е едно големо и интересно подрачје на кое можат 

да се развиваат многу видови на туризам. Богато со природни, културни и антропогени 

фактори овој дел од Македонија е примамлив и интересен за потенцијалните туристи. 

Бидејќи просторот е голем ние се задржавме само да еден дел кој зрачи со својата 

посебност и уникатност. Во овој труд се прикажува просторот по течението на реката 

Брегалница и Малешевските планини. Во однос на Брегалница се опфаќаат градовите и 

некои од селата низ кои таа поминува како и се она што би можело да донесе туристи, 
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се она кое е примамливо за човечкото око, и може да ги задоволи туристичките 

потреби.Тоа се општините: Берово, Делчево, Зрновци, Кочани, Македонска Каменица, 

Пехчево, Виница, Пробиштип и Штип. Тие се аналитички обработени на начин да се 

издеференцираат најзачајните вредности кои овозможуваат развој на туризмот.Преку 

тоа ќе добиеме сознанија за партиципацијата на административните рамки во вкупните 

карактеристики на Брегалничко-малешевски регион. 

 

Слика 1. Мапа на Република Македонија 

 

Извор:Интернет енциклопедија  
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 Берово 

 

 Беровската котлина го опфаќа најисточниот дел од Република Македонија, 

помеѓу 41° 06‖ и 41° 53‖ географска ширина и помеѓу 23° 12‖ и 22° 37‖ географска 

должина. Општината Берово на југ се граничи со општините Ново Село, Босилово и 

Василево, на запад со општините Радовиш и Виница, на север со Делчево и со 

Пехчево, на исток со државната граница на Бугарија.Вкупната површина на општина 

Берово изнесува 595 км
2
, а се наоѓа на 800 м просечна надморска висина.Релјефот е 

претежно ридско-планински, а рамнински терени има само околу речното корито на 

реката Брегалница.
1
 

 

 Делчево 

 

 

 Општина Делчево се наоѓа во крајниот североисточен дел на Република 

Македонија, во подножјето на планината Голак (Чавка -1524 m), непосредно до 

бугарската граница на оддалеченост од само 10 km. На исток е заградена со планината 

Влаина, на север со Осоговските и на југ со Малешевските планини. 

Сместена е во котлината Пијанец и распослана по горниот тек на реката Брегалница. 

Поголемиот дел од населените места  на општина Делчево, се наоѓаат во Пијанечката 

Котлина, а помал број по разграноците на Осоговската Планина. 

Општината со нејзината поширока околина се протега на следните координати: 41º 58‘ 

северна географска ширина и 22º 46‘ источна географска должина, на надморска 

височина од 630 метри.Високата планинска котлина Пијанец, се наоѓа на надморска 

височина од 576-650 m- се простира во должина на околу 15 km а во широчина 4-5 km.
2
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
http://www.berovo.gov.mk/ 

2
http://www.delcevo.gov.mk/ 

http://www.berovo.gov.mk/
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 Македонска Каменица 

 

 

 Општината Македонска Каменица се наоѓа во североисточниот дел на 

Република Македонија во подножјето на Осоговскиот масив.На исток граничи со 

општина Делчево, на југ со општина Виница на запад со општина Кочани а на север со 

општина Крива Паланка и државната граница со Република Бугарија. Зафаќа вкупна 

површина од 189 км
2
.Македонска Каменица е со надморска височина од 520м.

3
 

 

 

 Пехчево 

 

 

 Во Источниот дел на Република Македонија, во Малешевската котлина т.е во 

нејзиниот северо-источен дел, на границата со Р. Бугарија се наоѓа општина Пехчево. 

Општината  со нејзината поширока околина се наоѓа помеѓу  41˚ 41˚ и 41˚ 51 ˚ северна 

географска ширина и 22˚ 47˚ и 23˚ 03˚ источна географска должина, со средна 

надморска висина од 1000 метри.Се наоѓа во крајниот источен дел на државата, покрај 

самата граница со Бугарија. Всушност најисточната точка на општината кај врвот 

Ченгино Кале (1745 м) е најисточна точка и на Република Македонија. Инаку, 

општината Пехчево е сместена на возвишението (превалот) помеѓу Беровската и 

Делчевска Котлина, на надморска височина од околу 700 до 1932 метри. На запад е 

заградена со ниската планина Бејаз Тепе (1348 м), а на исток со Влаина (Кадиица, 1932 

м) која е втора по височина во источниот дел на Македонија (веднаш зад Осоговски 

Планини, 2252 м).На југоисток пак е заградена со највисокиот дел на Малешевски 

Планини (Џами Тепе, 1803 м).Административно, општината Пехчево граничи со 

општината Берово на југ и општината Делчево на север, а на исток со општината 

Симитли во Бугарија.
4
 

 

 

 

                                                           
3
http://www.makedonskakamenica.gov.mk/ 

4
http://www.pehcevo.gov.mk/ 
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 Виница 

 

 

 Општина Виница се наоѓа во источниот дел на Македонија и со својата 

површина од 334 km2 e една од помалите општини.Го зафаќа југоисточниот дел од 

Виничко - Кочанската котлина.Таа од јужната страна е ограничена со северните 

падини на планината Плачковица и на исток со падините на планината Голак. Припаѓа 

на Источниот плански регион.Рамничарскиот релјеф на Општината е доминантен во 

северниот и западниот дел и се наоѓа на надморска височина од 390-450 m и ги опфаќа 

долината на реката Брегалница и дел од Виничко – Кочанската котлина.
5
 

 

 

 Кочани  

 

 

 Кочани се наоѓа во источниот дел на Република Македонија, поточно  ја завзема 

северната страна на Кочанската котлина и го зафаќа просторот од двете страни на 

котлината, каде што таа ја напушта Осоговијата и ја проширува својата долина.  

Градот има јужна поставеност  кон подножјето на Осоговските планини (2252 м). На 8 

км. кон југ плодната Кочанска котлина е затворена со планината Плачковица(1754 м.), 

а надморската височина на градското тло е до 450 м.
6
 

 

 Штип 

 

 Во средното сливно подрачје на реката Брегалница, во срцето на Источна 

Македонија се наоѓа Општина Штип.Општината Штип се наоѓа во централниот 

источен дел на Република  Македонија помеѓу 41° 31‘ 15‘‘ и 41° 44‘ 25‘‘ северна 

географска ширина и 22° 10‘ и 22° 13‘‘ источна географска должина.Лоциран меѓу 

височините на Исарот, Мерите и Кумлакот, по должината на двата брега на 

                                                           
5
http://www.opstinavinica.gov.mk/ 

6
http://www.kocani.gov.mk/ 
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суводолицата Отиња се простира нашиот град што е источен македонски центар и еден 

од најстарите македонски градови. Лежи на надморска височина од 300 метри. 

Распослан е на површина од 893 км
2
 на која според последниот попис живеат 47.796 

жители. Штип е центар на Источно - планскиот регион.
7
 

 

5.Поим и значење на алтернативните видови на туризам 
 

 

Дефинирање  на туризмот и одредени видови селективен туризам 

 

 

 Дефинирањето на туризмот претставува појдовна аксиома врз чија основа може 

да се систематизираат и анализираат сите останати поими коишто произлегуваат од 

него. Комплексноста на туристичкиот феномен како и хетерогеноста и сложеноста 

упатува на тоа дека постојат бројни сфаќања за неговото поимно определување. 

Мислењата се мошне различни во зависност од аспектите кои се користат при неговото 

проучување. 

 Со оглед на тоа дека туризмот добива маркантни карактеристики, и се јавува 

како современ феномен потребно е научно да се определи и да се дефинира. Меѓутоа, 

многу е полесно овој термин да се искаже одошто прецизно да се дефинира. 

Потешкотиите потекнуваат токму од неговиот карактер. Неговата комплексност и 

хетерогеност се причини тој различно да се третира. Бројните аспекти на проучувањето 

го дефинираат туризмот на свој начин. Така е во дефинициите кои ги акцентираат 

карактеристиките на научните полиња на кои им припаѓаат.
8
 

 Туризмот претставува множество на односи и појави сврзани со движењето и 

потрошувачката надвор од местото на постојаното живеење, а со цел да се задоволат 

рекреативните и културните потреби.
9
 

                                                           
7
http://www.stip.gov.mk/ 

8
 Проф. Д-р.. Штетиќ, С.Туристичка географија, Селектор, Скопје, 2007 , стр. 79 

9
 Проф. Д-р. Талеска М.  Рурален туризам, Студиорум ,Скопје,2009 , стр. 43 
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 Туризмот претставува мошне широк и специфичен поим во кој партиципираат, 

како производствените, така и непроизводствените дејности, односно тој е единствен 

социо-економски, општествен, просторен и секаков друг вид феномен кој се одликува 

со сета своја специфичност и интересност.
10

 

 Дефинициите како основа за определувањето на поимот туризам го земаат неговиот 

економски карактер. Туризмот се сфаќа како плод на економскиот прогрес. Тој се 

набљудува како стопанска дејност, а при дефинирањето во прв план е туристичката 

потрошувачка. Со овие дефиниции се објаснуваат релациите помеѓу потрошувачите на 

туристичките услуги и дејностите кои овозможуваат исполнување на туристичките 

потреби.
11

 

 Туризмот е специфичен вид на потрошувачка кој настанал со порастот на доходот 

на ниво кое што овозможува поголема потрошувачка од онаа што е нужна за обезбедување 

нормален живот во местото на постојан престој.
12

 

 Патничката индустрија е дел од националната економија која се грижи за патникот 

кој посетува места вон местата во кои постојано престојува и работи. Тоа е хетерогена 

група која е составена од голем број различни трговии и индустрии кои имаат заедничка 

функција да ги задоволат потребите на патниците.
13

 

 Наведените дефиниции, прават извесен исчекор, нo сепак во потполност не го 

определуваат овој феномен. Не е спорно дека туризмот има и стопански карактер, но тој не 

може да се сведе само на стопанска дејност. Уште помалку факторите кои го условуваат 

можат да ја определат како исклучиво економска категорија. Дури и ако се сака тој да се 

дефинира само во рамките на економската наука и тогаш мораат да се земат во предвид и 

другите компоненти кои не се од ваква природа. 

 Туризмот се поврзува со слободното време на луѓето. Тоа значи дека туристичките 

патувања и туристичкиот престој не се поврзани со присила, туку зависат од потребите, 

желбите и можностите на потенцијалните посетители. Затоа со право можеме да кажеме 

дека слободата е еден од фундаменталните принципи за користење на слободното време и 

значи дека спортско-рекративните активности во слободното време  не смеат да се 

                                                           
10

 Исто, стр.89 
11

 Туризам ,Туристичка комора на Македонија ,Скопје ,2012, стр.2 
12

 Исто,  
13

 Проф. Д-р.Штетиќ С. Туристичка географија, Селектор, Скопје, 2012  , стр.85 
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пропуштат , туку треба да се препуштат на поединецот тој сам да ги избира во состав на 

разновидни можности.
14

 

 Уште помалку, туризмот не може да се подведе под туристичка трговија, 

туристичка индустрија, а најмалку патничка индустрија. Туризмот така се сведува на 

стопанска гранка. Во зависност од средствата коишто се користат, местото на коешто се 

одвива, времето на траење и бројот на посетителите, во литературата се присутни различни 

видови на туризам. Разликуваме:екотуризам, планински, бански, езерски, риболовен, ловел, 

рурален – селски, градски, културен и верски. 

 Екотуризмот е нов вид туризам, современ, со голема перспектива и 

претставува важна гранка во туристичката индустрија. Тој се создава и бргу се развива 

како алтернатива на масовниот туризам. Се базира на одговорно искористување на 

природата и се користи како инструмент за постигнување на одржлив развој. Секогаш 

се грижи за водење и сместување на мали групи туристи во природни области со 

интегрирани образовни програми и тесна соработка со локалното население.  

 Екотуризмот го условуваат фактори како културните потреби на населението 

(запознавање на нови вредности), така и рекреативните потреби (одмор, забава и 

слично). Овој вид туризам најчесто подразбира активност на туристите што се состои 

од посета на повеќе места со исти или различни туристички ресурси (градови, 

природни реткоски итн). 

 Екотуризмот како составен дел на туристичката понуда се карактеризира со 

голема чувствителност на голем број фактори (климатски, организациони, психолошки 

и други), затоа претставува најнестабилна категорија во туристичкиот промет. Според 

тоа односот меѓу еластичната побарувачка и крута понуда во екотуризмот е изразен 

повеќе од во кој било друг вид на туризам.
15

 

 Eкотуризмот претставува современа форма на туристичка алтернатива. Таа 

произлегува од суштествената потреба на човекот за враќање кон природата, услови 

кога под наплив на урбанизацијата и индустријализацијата  доаѓа до ,,потискување‖ на 

чистата природа.  Тоа значи дека се помали се можностите да се биде во простор со 

автентични вредности во кои влијанието на човекот врз функционирањето на 

                                                           
14

 Проф. Д-р.Штетиќ С. Туристичка географија, Селектор, Скопје, 2007 , стр.113 
15

Исто,  
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екосистемите не е нагласено. Според тоа, просторните целини во кои човекот не 

извршил влијание со кое ја загрозил еколошката рамнотежа претставуват потенцијал за 

екотуристичките активности. 

 Посетите на планините со атрактивни туристички ресурси се дефинираат како 

планински туризам. Планинскиот туризам се развива на планините коишто поседуваат 

богатства коишто се атрактивни за туристите. Всушност, високите планини биле 

илјадници години непознати за населението од низините и градовите. Во градовите и 

индустриските региони се повеќе е загадена животната средина, па последователно на 

тоа, човекот има потреба повеќе од кога и да е повторно да престојува во природни 

средини какви што се планините.
16

 

 Планинскиот туризам се карактеризира со две потполно различни туристички 

сезони – зимска и летна. За разлика од порано кога планините се користеле за престој 

во природен амбиент и тоа главно во летните месеци, денес кога се говори за 

планинскиот туризам вообичаено се мисли на зисмко-спортскиот туризам. Независно 

од тоа дали престојот на туристите на планините е во летните или зимските месеци, 

основниот мотив се поврзува со рекреативните и културните потреби на туристите.
17

 

  Термалниот туризам (Бањски туризам) можеме да го дефинираме како 

посета и престој во специјализирани објекти кои даваат можност залекување и релаксација 

преку користењето на термалната вода.Во многу речници бањите се дефинирани како 

минерален извор или место каде што е пронајден минерален извор. Бањите можеме да ги 

дефинираме како места кои се посветени на унапредувањето на квалитетот на животот 

преку различни професионални услуги кои го потпомагаат обновувањето на телото, духот 

и умот. Посетителите кои престојуваат во бањите  уживаат во благодетите на водата, и 

имаат  разни форми на забава.
18

 

Езерскиот туризам ги опфаќа езерата како доминанти места кои истовремено 

претставуваат и атрактивно-мотивациски фактори во туристичкиот развој. Најчесто, 

посетителите ги посетуваат тектонските, глацијалните и вештачките езера. 

Риболовниот туризам го сочинуваат риболовните богатства во регионите. На 

територијата на Република Македонија овој вид на туризам во голема мера има потенцијал, 

                                                           
16
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но поради проблемот со риболовството превземени се мерки за заштита на риболовот 

поради што тој е забранет на одредени локации. 

Ловниот туризам се однесува на ловниот дивеч и развиениот животински свет. На 

развојот на овој вид на туризам во голема мера влијаат развиената вегетација, климатските 

услови и стабилноста на еко-системите. 

 Руралниот туризам е концепт на туризам во селските домаќинства, кој се 

темели на користење на руралниот простор во контекст на туристички понуди. Надвор 

е од урбаните населби и нема масовен облик. Под поимот рурален туризам се 

сретнуваат разни називи: еко – туризам, селски туризам, агро –туризам, еко рурален 

туризам и сл. Руралниот туризам подразбира поттикнување на развојот на нови 

туристички дестинации на континентот. Дел е од континенталниот туризам. Се одвива 

во селските стопанства чија егзистенција се темели на земјоделството, а вишокот од 

своите производи го пласираат низ новиот продажен канал – туризам.
19

 

Македонија како планинска земја со голем број села, со благи климатски услови, со 

богатство на шуми, извонредни пејзажни вредности на релјефот, богата хидрографија, 

традиционална гастрономска понуда има голем потенцијал за развој на руралниот 

туризам. 

Градскиот туризам се сведува на посета на градови опфаќајги ги: културната 

традиција, стопанските капацитети, научните и стручните собири и трговијата. 

Kултурниот туризам упатува на културните вредности коишто се поставени на 

местото коешто се посетува. За поголем развој на овој вид на туризам потребни се 

погодни природни услови. 

 Верскиот туризам е поврзан со духовниот живот на туристите. Оттаму, 

историски гледано, духовниот живот е со најголем интензитет и тоа најдолго го 

исполнувало човековото слободно време. Од друга страна, духовното секогаш помеѓу 

другото е во корелација и со религијата. Религијата била и останала составен дел од 

општествениот живот на традиционалниот свет. Неоспорно е тоа дека сите религии 

оставиле импозантни траги, храмови, светилишта, цркви и големо културно и 

уметничко наследство кое денес, токму благодарение на туризмот, во најголем дел 
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станало сопственост на човештвото, што му овозможува на поголемиот дел од 

различните слоеви на населението да ги посетат ваквите места на древната религија, 

култура и цивилизација и да го дополнат своето знаење и познавање за историјата на 

човечкиот род. 
20

 

Верскиот туризам најмногу се манифестира преку посетата на цркви и манастири, 

сместување во манастирските конаци и преку посета на т.н свети места.Послабата 

сезонска концентрација во овој вид туризам се објаснува преку атрактивното дејство на 

овие ресурси, што е постојано во текот на целата година. Помали или поголеми 

концентрации во одделни периоди од годината можат да ја зголемат или намалат 

општата подвижност на луѓето и туристите, а само понекогаш може да претставуваат 

фактор што го оневозможуваат разгледувањето на одделни атрактивни туристички 

ресурси. 

 Од друга страна пак, од денешниов аспект барањето на религиите верникот да 

ги посетува религиозните места како да се поклопува со потребата на луѓето. Авторите 

кои се занимаваат со пласман на туристичките дестинации вршат категоризации на 

елементите на туристичките уживања. Во нив покрај естетската перцепција (природно 

опкружување), бегањето (ослободувањето од стресот на урбаната средина) како трет 

елемент го наведуваат религиозниот
21

. 
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6. Природни вредности на Брегалничко-Малешевски  регион 

на Р.Македонија како основа за развој  на алтернативните 

форми на туризам 
 

 

Слика 2. Мапа на Брегалничко-Малешевски регион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: интернет енциклопедија 

 

 

Македонија е земја богата со природни вредности, кои придонесуваат за развој 

на масовниот туризам во земјата. Нормално сите овие природни вредности се основа и 

за многуте алтернативни форми на туризмот. Под природни вредности подразбираме 

природни фактори кои се атракција за туристите и основа за сите туристички движења.  

Искуствено, туристите сакаат да посетуваат нови места, за коишто се убедени 

дека таму ќе поминат убаво време коешто ќе им остави убави спомени.  Затоа, особено 

е значајно да се пронајдат природните вредности, а потоа истите да се промовираат за 

да потенцијалните туристи сознаат за нив. 
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 Како такви се издвојуваат геоморфолошки: планини,клисури и 

кањони,вулкански форми и пештери; климатски: температура, врнежи, траење на 

сончев сјај, облачнист,влажност на воздух и ветрови; хидрогравски и хидролошки : 

езера,(природни и вештачки),реки и термоминерани води; биогеогравски: растителен и 

животински свет . Сите овие набројани природни вредности ги има и го прават 

Брегалничкиот регион атрактивен. Во понатамошниот текст се дава детален опис на 

истите и се објаснува како тие и со што ги привлекуваат туристите. 

 

Геоморфолошки вредностиво Брегалничко-малешевски регион 

 

 

Планини  

 

 

 Целината која е создадена од природата во овој дел од Македонија е уникатност 

која ретко може да се види. Планините со својата флора и фауна создаваат простор 

полн со свежина и енергија која привлекува. Чистиот воздух и сончевите денови се 

уште по привлечни, заедно со природните извори на води. 

 Она на кое туризмот става најголем акцент во овој дел секако се раскошните 

планини. Малешевските, Плачковица и Осогово се едни од поголемите планини кои за 

туристите се сеуште нови недоволно истражени и привлечни места. 

 

 

 Малешевските планини спаѓаат во групата на средно-високоите планини во 

Република Македонија. Тие се простираат во источниот дел на Р.Македонија. Двата 

повисоки врва кои се интересни за посета и за истражување се врвовитеЏами Тепе 

(1.803 м) и Ченгино Кале (1.748м)
22

. Малешевските планини порано биле исполнети со 

водите на Малешевското езеро, но под дејствата на разни тектонски движења таа вода 

истекла преку реката Брегалница.  
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 За тоа сега само сведочат многуте дебели седименти од разни минерали и други 

остатоци. Кога зборуваме за овој планински масив мора да кажеме дека е богат со 

флора и фауна. Густите шуми од Бор, Бука и Даб создаваат простор кој не само што е 

рај за очите туку и здравје да душата на секого.  

 Покрај убавите шуми , ѕиркаат и малубројните ливади покрај реките кои исто 

така се одлични места за одмор и рекреација.Овие планини се протегаат на 

површините од градовите Берово и Пехчево. Карактеристично за нив е тоа што се 

многу малку истражувани од туристите и населението во однос на својата флора и 

фауна. Одлични се за развој на многу видови на алтернативен туризам како што се 

рурален, еколошки, велосипедски.... 

Населението во овие простори негува традиција и култура која со години ги 

чува сите тајни и убавини на планините. Планините имаат толку разновидна флора што 

би требало целиот регион да е заштитена зона. Резерватите  на даб, бука, бор заедно со 

ливадите и резерватите на блатни растенија за туристите би претставувале многу 

интересни места, каде што покрај основните форми на туризам би можеле да се 

развијат многуте селективни видови. 

 

 Планина Плачковица е средно – висока планина во Источна Македонија. Со 

својата висина од 1754 м. 
23

 и површина со околу 750 км². оваа планина е петта по 

височина во Источна Македонија
24

. Оваа убавина од планина е многу интересна со 

своите котлини, долини и врвови. Таа е поделена на два еднакво убави предели 

источен и западен со помош на природната граница Зрновска Река .  Во западниот дел 

се наоѓа врвот Туртел. Овој дел од планината е интересен затоа што има многу 

неистражени пештери кои се создале благодарение на мермерната градба на планината.   

 Пејсажите кои овде ги создала природата се со неизмерна убавина. Шумите ја 

дополнуваат приказната за оваа недопрена природа. Највисокиот врв во источниот дел 

од планината е Лисец. Освен погледот кој го нуди ова место , тука го има и најчистиот 

воздух. Сите врвови од планината се достапни и поврзани со патеки за планинарење. 
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 Пониква (Осогово)  се наоѓа на надморска височина од 1.560 метри во предел 

со густа букова шума и разновидна вегетација. Како еден од 34-те македонски зимски 

туристички центри, Пониква е едно од најпосетените места во Осоговијата. Урбаниот 

простор на спортско-рекреативниот центар опфаќа два ски-лифта, викенд-куќи, авто-

кампови, бунгалови, објекти за дневно снабдување, повеќенаменски простори, терени 

за спорт и рекреација, угостителски објекти, сервис и услуги за скијачка опрема. На 

Пониква, покрај викенд-населбата и неколкуте мотели, има и детско одморалиште со 

капацитет од 220 легла.
25

Природните убавини, еколошки чистиот амбиент и поволната 

клима се одлични предуслови за големата посетеност на Пониква. Покрај веќе 

изградените спортски терени, во план е изградба на патеки за биатлон и нордиско 

трчање. 

 

Планина Влаина припаѓа во групата на средно високи (1500-2000 м) планини 

во Република Македонија и се протега долж самата граница со Бугарија. Највисок врв е 

Кадиица во јужниот дел на планината, со височина од 1932 m. Според височината, 

Влаина е втора планина во источниот дел на државата, веднаш по Осоговските 

Планини (2252 m). Сепак, релативната височина од пониските терени (кои се на 800-

1000 м) до највисоките планински делови е мала и изнесува околу 1000 метри. Покрај 

Кадиица, останати поистакнати врвови се: Кадин Бунар (1793 м) на југ, Буковиќ (1723 

м) на запад, Занога (1577 м) на север и други. Врвовите како и самото планинско било 

(долго 15 km) се заоблени, слабо изразени и оголени. Сепак, од нив се протега широк 

видик кон Делчевската и Беровската котлина на запад, кон Осоговските планини на 

север, а особено спектакуларен е погледот кон планините Рила и Пирин, како и 

Благоевградската котлина на исток во Република Бугарија. Во подножјето на 

планината се застапени неотпорни плиоцени барско-езерски седименти и делувијални 

наноси еродирани од падините. На овие наноси се наоѓаат населбите Пехчево, Негрево, 

Црник и Панчарево. Планината има многу извори, но со слаба издашност. Дел од нив 

се студени и пријатни за пиење, поради што се изградени и повеќе чешми. Влаина е 

средно пошумена планина, а значителен дел е покриен со тревна вегетација, односно 

пасишта. Поизразити шумски комплекси од бука има над 1000 m височина, особено на 
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северните, северозападните и западните падини. Така, поголем шумски комплекс се 

јавува во изворишните долински делови на Пехчевска Река, Желевица, Виничка Река, 

Панчаревска Река и други. 
26

 

 

 

Вулкански форми и пештери 

 

Лесновскиот кратер е прогласен за споменик на природата и се наоѓа на 

списокот на геолошки раритети во Република Македонија. Лесновскиот кратер ја 

претставува насочуваната и најкарактеристичната вулканска активност на Балканскиот 

полуостров. Кратерот го опкружуваат ридови, кои формираат прекрасен природен 

амфитеатар, од кои веднаш над селото се издига најдоминантен Илински врв со 

надморска височина од 1127 метри. Посебен куриозитет претставуваат т.н. 

игинмбрити, кои ги нема никаде на друго место во светот на толку голема површина и 

во толку голема маса.  

  Пештерите во Лесновскиот кратер се настанати од човечка рака со 

повеќевековна изработка на далеку познатите лесновски воденички камења. Сместени 

се во непосредна близина на селото од двете страни на клисурестиот дел на 

Лесновската Река и претставуваат вистинска атракција за секој посетител.
27

 

Коњска Дупка е пештера која се наоѓа кај с.Град, 6 km југоисточно од Делчево. 

Пештерата е создадена во тријаски варовници, а длабока е околу 50 m. Влезот се наоѓа 

во стрмните карпи на левата долинска страна на Градска Река и е средно пристапен. 

Патеката до пештерата е делумно обезбедена. Инаку, пештерата е сиромашна со 

пештерски накит, меѓутоа пронајдени се археолошки траги од некогашно човечко 

присуство. Покрај тоа, во неа има доста лилјаци. Од влезот се протега одличен 

панорамски видик кон долината на Градска Река, кон с.Град и статоците од тврдината 

над селото. Најчести посетители се локалните жители од овој простор и од Пијанец.
28

 

                                                           
26

 http://www.igeografija.mk/Portal/?p=5402 
27

 http://makedonskibiser.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1182%3A2010-06-15-
22-40-28&catid=173%3A2009-08-26-17-29-03&Itemid=355&lang=mk 
28

 http://www.igeografija.mk/Portal/?p=5402 



 
 

 

27 
 

Киселичка пештера се наоѓа кај с.Киселица, североисточно од Делчево. 

Формирана е во тријаски варовници. Според расположивите податоци, пештерата е 

долга околу 80 m, а на нејзиниот крај има мало езерце. Се одликува со бројни тесни 

канали и со повеќе влезови. Сиромашна е со пештерски накит, а од жив свет има 

голема колонија на лилјаци во внатрешноста. Таа е најголема и најинтересна пештера 

во овој краен источен дел на Македонија. Пештерата е слабо позната и посетена.
29

 

 

 

 

Климатски туристички вредности  
 

Климатските елементи ја оцртуваат климата во одредена геогравска средина и во 

тој контекст претставуваат значајна туристичка вредост. Меѓутоа, климатските 

елементи во туризмот  се јавуваат и како вредност сама по себе. Некои вредности на 

климатските елементи позитивно делуваат врз туристичкиот развој и туристичките 

активности, додека други имаат негативен одраз. За одредени видови  туризам, некои 

климатски елеманти имаат поголемо значење , во однос на нивото значење за други 

видови туризам. Температурата на воздухот, врнежите,траењето на сончевиот сјај, 

облачноста,влажоста на воздухот и ветровите се климатски елементи кои во овој 

простор на Република Македонија ( Брегалничко- Малешевски) се јавуваат како 

значајни туристички вредности.
30

 Во продолжение дадени се информации од истите во 

трите најголеми градови во овој регион.  Ова ќе ни даде една разбирливи слика за 

климата и нејзините позитивни страни за развој на алтернативните форми на туризам. 
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 Прпф. Д-р. Науме.М. Туристичка гепграфија на Репубика Македпнија,УКО-Битпла,Институт за 
истражуваое на туризмпт,2001, стр. 99. 
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Берово 

 

Општината Берово која е дел од Малешевската Котлина, има умерено-

континентална клима со модификација на климата во високите планински и рамнински 

делови. Локалитетот Берово има значително пониска средна годишна температура на 

воздухот од подрачјата на иста надморска височина во поширокиот дел на оваа 

котлина. На надморска височина од 800 м, средна годишна температура изнесува 

11,1°C , а во Берово 8,7°C. Најстуден месец е јануари со просечна температура од -

10°C,а најтопол месец е јули ,со просечна температура од + 18°C.Просечната годишна 

минимална температура е 2,8°C,а просечната максимална температура е 15,3°C. 

Најмногу врнежи има во месеците мај и јуни, како и во ноември, а најсушни се 

месеците август и септември. Просечниот годишен износ на врнежи е 672 мм /м³. 

Главен максимум паѓа во мај, просечно околу 76,8 мм /м³, а секундарен во ноември -

64,3 мм /м³. Главниот минимум е во август, просечно со 37,6 мм /м³, а секундарен  во 

февруари. Бројот на врнежливи денови годишно изнесува 118. Во просечната годишна 

сума на врнежи снегот зазема околу 15 % и се јавува од октомври до мај. 

Просечно,годишно има 42,2 дена под снежна покривка. Релативната влажност на 

воздухот се смалува од јануари до август, а потоа од декември се зголемува, а 

просечната влажност на воздухот е 76 %. Просечната годишна сума на траење на 

сончевото зрачење изнесува 2.347 часа или 6,4 часа дневно, со максимум во јули од 

10,2 часа дневно, и со минимум во декември од 3 часа дневно.Во Беровската Котлина 

маглата е ретка појава, годишно има само 8,4 магливи денови. Појавата на град е ретка, 

просечно се јавуваат 2,9 дена со град. Сланата е со помала зачестеност и се јавува 70 

дена во годината, од септември до мај. Во Беровската Котлина се јавуваат ветрови од 

сите 8 светски правци, но преовладува северниот, со зачестеност од 147 % и брзина од 

2,4 м /сек., кој е најмногу застапен во јануари, февруари и во март.
31
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Кочани  

 

Климата во регионот на општина Кочани е умерено-континентална под влијание на 

изменето-средоземно-морската клима која се пробива по долината на река Брегалница. 

Просечната годишна температура на воздухот е 12,9 oC со просечна количина на 

врнежи од 538 mm. Со просечна годишна температура на воздухот од 13,0 oC 

Кочанската Котлина се вбројува во редот на топлите котлини во Македонија. 

Просечните месечни температури во ниеден месец во годината не се под нулата, што е 

одлика на медитеранската клима. Минималната средна месечна температура на 

воздухот е во јануари, 1,6 oC, додека максималната во месец јули, 23,5 oC. Според тоа, 

годишното колебање на температурата е 21,9 oC. Сите летни месеци во годината имаат 

температура над 20 oC, а средната летна температура изнесува 22,6 oC. Средната 

зимска температура исто така е висока и изнесува 3,0 oC. Средната температура во 

пролет е 12,8 oC, а во есен 13,5 oC. Меѓумесечната температурна разлика во 

пролетните и есенските месеци е доста нагласена, така што преодот од зимата кон 

летото и од летото кон зимата не е бавен, што е карактеристично за подрачја кои се во 

одредена мера под континентално климатско влијание. Тоа влијание овде се изразува и 

преку појавата на ниски температури во зимските месеци. Така просечната годишна 

минимална температура изнесува 6,3 oC, додека апсолутната минимална температура 

изнесува -25,4 oC, забележено е на 25 јануари 1954 година. Апсолутно минималната 

температура по месеци е под 0 од септември до април. Најраниот датум со есенски 

мраз е 30 септември, додека најдоцниот датум на пролетниот мраз е 27 април, а 

просечниот годишен број на мразни денови изнесува 82. Просечната годишна 

максимална температура изнесува 18,6 oC, додека апсолутно максималната изнесува 

41,2 0C забележана на 6 јули 1988 гоидна. Голем е и бројот на летни денови, односно 

денови во кои температурата е повисока од 25 oC и тие изнесуваат 120 дена. Исто така 

се јавуваат и бројни тропски денови (со температура повисока од 30 oC) кои просечно 

изнесуваат 49 дена во годината. Вегетациониот период е 200 дена и трае од април од 20 

октомври. Ветровите во Кочанско дуваат речиси од сите правци и во секое време од 

годината. Од вкупниот број на измерени случаи 69,2%о е со ветрови од разни правци, а 
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30,8%о е без ветер или со тишини. Сепак југозападниот ветер е со најголема 

зачестеност, просечно годишно со 16,9%о и просечна годишна брзина од 2,5 m/s.
32

 

 

 

Штип 

 

Најтопол месец е јули со средна месечна температура на воздухот од 23,4˚C, додека 

температурата во август изнесува 23,0˚C. Температурата во октомври 13,4ºC, ноември 

7,4ºC и март 7,5˚C се поволен фактор за продолжување на туристичката сезона и во 

овој дел од годината. Максималната температура во јули од 30,1 и 30,0˚C во август, а 

11,9˚C во ноември и 12,7˚C во март, односно со просечна годишна максимална 

температура од 18,1˚C. Според годишната распределба на врнежите , на овој локалитет 

се јавува изменет континентален плувиометриски режим. Просечните годишни врнежи 

изнесуваат 515,3 мм. Најврнежлив месец е мај со 57,6 мм, додека приближни врнежи се 

забележани во месец ноември 52,2 мм29. Ова покажува дека се работи за мала висина 

на врнежите, што е добар предуслов за развој на бањскиот туризам. Отсуството на 

врнежи е посебно забележително во летниот дел од годината кога посетеноста на 

туристи е и најголема. Исто така, како значаен фактор за развој на туризмот треба да се 

согледа осончаноста. Просечно годишно овде има 2338,9 часови со сончево зрачење 

или просечно дневно 6,5 часови. Максимумот во јули 325,3 часови или просечно 10,5 

часови дневно, минимумот е во декември со 78,3 часови или 2,5 часови дневно.
33
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 Прпф.др. Ташкпв Н. и Прпф. Д-р. Метпдијески Д. ,Термален Туризам, УГД-Штип 2014, стр. 29 
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Хидрографски и хидролошки туристички вредности 

 

 Беровското Езеро се наоѓа на шест километри од Берово, со езерска површина 

од 0,57 км². Браната со која е создадено езерото е изградена во 1970 година, со 

височина од 60 м, што ја прави една од најголемите лачни брани во Македонија. На 

патот од Берово кон езерото се наоѓа активниот женски манастир „Св. Архангел 

Михаил―, изграден во 1815 година. Поради релативно високата надморска висина, овој 

предел го карактеризираат свежи лета и студени зими. Температурите во лето се 

движат од 23°С до 25°С, додека во ноќите температурата се спушта и до 12°С. 

Пријатната клима го прави овој крај одлично прибежиште во летните периоди од 

годината. Заради високата концентрација на кислород, многу посетители доаѓаат не 

само „да наполнат батерии―, туку и за рехабилитација.Бреговите на езерото 

изобилуваат со бујна шума борова и листопадна шума. На зарамнините се протегаат 

терени со разнобојни цвеќиња, шумски плодови и разни чаеви. Поради поволната 

местоположба, во чистата и недопрена природа на надморска височина од 1000 метри, 

покрај езерото се изградени голем број туристички капацитети. 
34

 

Слика 3. Беровско Езеро 

Извор: http://www.visitberovo.mk/Home/Enjoy?cat=1 
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 Езерото овозможува спортски риболов, а на крајбрежјето има ресторан, 

туристички бунгалови и детско одморалиште. Долж езерото се протегаат голем број 

вили за изнајмување, прекрасни терени за излет, рекреација и спортови, а во 

атрактивните излетнички места Абланица и Суви Лаки може да се ноќева само во 

приватните вили и викендички. Во последно време езерото масовно го посетуваат 

организирани странски туристи. Во Беровско и Малешевијата се приготвуваат многу 

традиционални лекови од природни состојки за разни болести. Од овој предел не може 

да си заминете без боровиот сируп или мед, лек за болести на дишните органи. Поради 

изобилството на зеленило, ливади и пасишта, како и чистиот воздух, беровското 

сирење е надалеку познато по својот врвен вкус.
35

 

 

 

 Kaлиманското езеро има брана која е камено-насипна со глинено јадро, висока 

92 м, а долга 240 м. Езерото има должина од 14 км, широко е 0,3 км, а максималната 

длабочина достигнува до 80 метри. Зафаќа површина од 4,23 км2 и акумулира 127 

милиони м3 вода. Основната намена на езерото е наводнување на околу 28.000 

хектари, главно, површини под ориз во Кочанската Котлина, но и на дел од 

обработливите површини во Овче Поле. Изградени се два канала, од кои десниот е 

долг 98 километри и ја носи водата до Овче Поле, а левиот е долг 36 километри и ги 

наводнува површините во Кочанското Поле. Вишокот вода се користи за производство 

на електрична енергија преку изградената мала хидроцентрала со инсталирана моќ од 

13,8 MW.
36
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Исто, 
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Слика 4..Калиманско езеро 

Извор:http://makedonskibiser.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=938%3A2009-12-05-22-34-

58&catid=143%3A2009-08-26-17-29-03&Itemid=402&lang=mk 

 

Калата е единствениот остров во акумулацијата Калиманци. На само четири 

километри од Македонска Каменица се простираат дел од остатоците на 

доцноантичкиот град кој е потопен во вода. Калата е кратенка од „градот на калајот―, 

бидејќи од ова место се црпело злато и калај. Загревани се карпи кои имаат златоносни 

жици и со помош на длета тие жици се вадени и потоа претопувани. Највисоката точка 

од некогашниот калајски град е на 200 м од дното на Калиманска Река. Овде 

поминувал патот Виа Игнација. Локалитетот Калата е заштитен од три страни со 

стрмните падини и со двете длабоко всечени корита на двете реки. Тука се наоѓа 

зарамнето плато кое и денес се издига над површината на вештачкото езеро, а до каде 

пристап постоел само од северната страна. Таа страна е пресечена со одбранбен ров 

издлабен во карпа. Одбранбените ѕидини водат околу работ на целото плато и 

затвораат површина од 345 м со 80 м. Се распознаваат контури на три градски порти и 

остатоци од бројни градби. Денес Калата е најмалиот жив „град― во Македонија. На 

него живеат само двајца жители.
37
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 Во коритото на Калиманското Езеро, на брегот од кај селото Дулица кај местото 

Бегов Даб е откриена голема базилика од V век со многу материјали (керамика, 

колони, капитоли). Исто така, во коритото на Калиманско Езеро во Илијово кај 

месноста Црквиште се откриени предмети и остатоци од античка градба, на која потоа 

била изградена и постоела еднобродна црква со гробови од крајот на XIV или 

почетокот на XV век.
38

 

 

Езеро Градче  

 

Вештачкото езеро „Градче― е сместено во подножјето на Осоговските Планини 

во извонредно живописна клисура, со мошне атрактивна околина и се наоѓа на околу 6 

km северно од градот Кочани. Езерото е со должина од 3 km, широко е околу 2,5 km, а 

по патеките кои се наоѓаат околу него, може да се заобиколи целото езеро.. Доста 

интересен е големиот водопад, кој настанал на чуден начин. Имено, во 1958 година 

била изградена помошна брана од камени блокови чија функција била да спречи нагло 

надоаѓање на вода кон местото „Рамна скала―, каде што се градела денешната брана. 

Од надојдените гранки, камења и земја, помошната брана почнала да се полни со 

почва, па така со текот на годините се создал прекрасен водопад со висина од 

дваесеттина метриод водите на Голема река, од каде овие води се слеваат во 

вештачкото езеро. 
39

 

 

Бањата Ќежовица се наоѓа југозападно од Штип во непосредна близина на 

реонот Ново Село, на десниот брег на реката Брегалница. Во клисурата изградена од 

еруптивни карпи се наоѓаат изворите: Л‘џи и Ќежовица. Тие лежат на ист расед. 

Локалитетот на овие термоминерални појави се протега меѓу ридовите Исар и Кумлак 

од левата и Мерите од десната страна на реката Брегалница. Тоа претставува вредност 

како геолошка и морфолошка карактеристика. Значајна вредност е и положбата во 

долината на реката Брегалница и близината на вредностите во Лакавичката и 

Овчеполската Котлина. Сето ова ѝ дава можност на бањата за развоја на повеќе видови 
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на туристички активности.Како значајни природни вредности на овој простор треба да 

се издвојат релјефните, климатските, хидрографските и биогеографските 

карактеристики. Бањата Ќежовица зазема полеогена творба и има најчесто лапорци, 

пештери и конгломерати на туфови. Големо пространство заземаат и еруптивните 

интрузивни карпи кои ги градат ридовите Исар и Мери. Сета оваа еруптивна маса е 

испресечена со пукнатини кои одат во разни правци. Во пределот на бањата Ќежовица 

се издвојуваат три јасно изразени природни целини како што се: високо рамна област, 

Овчеполската Рамнина и долината на реката Брегалница. Планината Плачковица со 

својата висина зазема значајно место во бањскиот туризам, во природните придружни 

елементи на бањата Ќежовица.
40

 

Кочанската бања се наоѓа во непосредна близина на магистралната сообраќајница 

со која се поврзува со Штип (30 км) и Велес (70 км), а потоа излегува на автопатот 

Скопје-Гевгелија, односно со оваа сообраќајница бањата е поврзана со Централна 

Македонија. На исток, пак, бањата е поврзана со Виница (10 км), Македонска 

Каменица (30 км), Делчево (55 км), Берово (60 км) и бугарската граница (65 км), а на 

запад е поврзана со Пробиштип (36 км) и Кратово (48 км). Сообраќајно значење има и 

постоечката железница која е изградена 1926 год. Преку оваа железничка линија 

бањата е поврзана со Штип-Велес-Скопје.Природните убавини, еколошки чистиот 

амбиент и поволната клима се одлични предуслови за посета од страна на туристите. 

Особена туристичка вредност имаат Осоговските Планини кои изобилуваат со 

прекрасна природа и бујна шумска вегетација. Исто така, во близина на бањата се 

наоѓа Кочанската Котлина, низ која поминува реката Брегалница. На југ од неа се 

простира планината Плачковица. Покрај овие природни туристички вредности, 

Кочанската Бања се карактеризира и со вештачкото езеро Гратче кое нуди можност за 

капење, сончање и риболов.
41
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Река Брегалница 

Реката Брегалница е една од главните притоки на реката Вардар и претставува 

најголема река во источна Македонија. Подрачјето на сливот на реката Брегалница 

пртставува главен воден ресурс во источна Македонија, носејќи во исто време живот и 

храна во регионот. Реката Брегалница извира од Малешевските планини на 1200 м.н.в. 

во близина на македонско – бугарската граница, јужно од планинскиот врв „Калаица―. 

Ратевска река претставува најзначајна притока, таа во реката Брегалница, се влива 

јужно од Берово.
42

 

Вкупната должина на реката Брегалница изнесува 225 км, а површината на сливот е 

околу 742,5 км2. Реката Брегалница има 6 притоки од левата страна (Ратевска, 

Осојница, Зрновска, Козјачка, Отиња и Лакавица) и 6 притоки од десната страна 

(Желевица, Каменичка Река, Оризарска Река, Кочанска Река, Злетовица и 

Светиниколска Река). На реката има изградено 6 големи акумулации: 

Беровско/Ратевско Езеро, Калиманци, Гратче, Злетовско Езеро/ Кнежево, Мантово и 

Мавровица.
43

 

 

 

Сипковски водопади 

Густата борова и букова шума во пехчевскиот дел на Малешевските Планини со 

векови ги криела седумте водопади кај изворите на Брегалница, најголемата река во 

источна Македонија. Само два од овие водопади всушност и припаѓаат на Брегалница, 

а преостанатите се наоѓаат на нејзините притоки Црн Дол, Жолтачка Река и Сипковски 

Андак. Водопадите се лоцирани во месноста Валевичка Река, како што пехчевци ја 

викаат Брегалница во тој дел, и се оддалечени од Пехчево од шест до десет километри. 

Иако долго време не била пропагирана нивната атрактивност, тие денес се достапни за 

вљубениците во природата и за туристите. До водопадите се изградени пешачки патеки 
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кои ги сечат рекичките со малечки мовчиња, патокази, дрвени колиби и клупи за 

посетителите.
44

 

                                       Слика 5 : Сипковски водопади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Извор : http://zagorkataneva.blogspot.mk/p/blog-page_1045.html 

 

Биогеографски туристички вредности 

 

 Како посебна туристичка атракција за љубителите на ловот, во непосредна 

близина на Пониква се наоѓа и резерват за дивеч. Комерцијалното ловиште - резерват, 

покрај сместување, на посетителите им нуди можност за лов на елени, срни, елени-

лопатари, муфлони, диви свињи.
45

 Во овој регион има повеќе ловечки дрштва кои 

функционираат и можат многу да придонесат за развој на овој вид на туризам. 
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Слика 6:  Пониква 

 

Извор: http://kocani.gov.mk/gragjani/index.php?action=galerija_Detail&p=9 

 

 Сублимирано, се доаѓа до ставот дека Брегалничкиот регионпоседува висок 

природен потенцијал за развој на алтернативните видови на туризам, поради што 

потребно е внимателно да се работи на ова поле, а сето тоа во насока на развој на 

општиот туризам во Република Македонија, како и во насока на развој на туризмот во 

овој регион. Водоземци, цицачи, влечуги, скакулци,птици ја надополнуваат флората на 

овој природен дар во Малешевските планини. Богатата фауната која се среќава овде 

дава можности за разновидност во туристичката понуда. Доколку правилно се 

искористи на потенцијалните туристи можат да се понудат многу активности. 

Најзначаен дел од Малешевските планини се птиците. Тука спаѓаат различни видови 

на: орел, був, лештарка, прдавец, ластовица, клукајдрвец,чучулига. Динамичниот 

живот во овие планински предели е исполнет со многу цицачи, безрбетници, влечуги и  

водоземци кои уживаат во она што го подарила природат 
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Слика 7: Фауна во Малешевскиот регион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: http://maleshmountain.eu/index.php/mk/ 

 

 

Слика 8 : Флора во Малешевскиот регион 

 

Извор: http://maleshmountain.eu/index.php/mk/ 

http://maleshmountain.eu/index.php/mk/
http://maleshmountain.eu/index.php/mk/
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7. Антропогени вредности на Брегалничко-Малешевски 

регион во Република Македонија како основа за развој на 

алтернативните форми на туризам 

 

 

Културно-историски туристички мотиви 

 

 

Археолошки локалитети во Брегалничкиот регион 

 

Археолошките наогалишта сведочат за егзистенцијата на човекот и тајните на 

животот. Како такви тие се едни од најинтересните места за посета . Во овој регион 

постојат локалитети од предисторијата,железниот период – ,,Оризари" (Кочанско), 

,,Таринци" (Штипско). Како и локалитети од Античката култура , поточно од римскиот 

период –,,Исар" (Штип) и од ранохристијанскиот период-Баргала (с.Горни Козјак-

Штипско).
46

 

 

Исар 

 

Месноста Хисар претставува карпест рид, висок 120 м. Над устието на Отиња во 

Брегалница, на западната периферија на денешен Штип. Стратешката положба на 

Хисар ја забележале Римјаните. Местото Астибос археолошки е потврдено со бројни 

камени споменици од 2 до 6 век. Од тие векови потекнува и голем тунел, пробиен низ 

гранитни карпи, од врвот на Хисар до западното подножје во ниво на Брегалница. Во 

источното подножје на Хисар се регистрирани остатоци од ранохристијанска базилика 

со капители, од 6 век.Тврдината што денес се гледа на Хисарот потекнува од 14 

век.Ѕидовите и се градени во плочест слог залиени со многу малтер, а широки се само 
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1,3 м. Само одделни партии се помасивни. Тврдината се состои од два дела, опкружени 

со одделни ѕидни појаси. Тоа се: Дворецот (замокот) и Стопанскиот дел на замокот 

(цвингер).
47

 

 

                                                Слика 9 : Локалитет Исар 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Извор: http://zvonkobeldedovski.com/?page_id=33 

 

 

Баргала 

 

Античкиот град Баргала и понатаму е главен извор на материјал од антички 

период. Градот Баргала се споменува и во актите на Халкедонскиот собор од 415 год. 

Името на градот се споменува и на еден натпис од 371 год., кој претставува спомен - 

плоча за подигање градската порта. Плочата е најдена во месноста Ханче, на левиот 

брег на реката Брегалница, во атарот на Општина Карбинци. Овој поменик дава 

податоци каде се наоѓал античкиот град Баргала, како и за проблемите на границата на 

Македонија кон Тракија и Дакија. Името на градот е со тракиско потекло. Старата 
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античка населба со градски карактер со името Баргала се наоѓала кај Долни Козјак. 

Овој град при крајот на 4 век служел како воен камп на римските легии во поход на 

исток. Подоцна бил разурнат. Жителите подигнале нов град крај Козјачка Река кај 

Горни Козјак, што е потврдено со археолошки наоди. Овој град станал епископско 

седиште во 5 - 6 век. Епикопскиот град Баргала е разорен од аваро - аловенските 

напади, но брзо потоа бил населен. Црковната традиција на старото епископско 

седиште продолжило во словенскиот период на овој простор. Во поново време 

археолозите од Заводот и Музеј во Штип открија уште една базилика од 

ранохристијанскиот период што потекнува од 6 век. Со тоа Баргала има 3 базилики. 

Освен тоа, откриена е и винарија во североисточниот дел на ископините. Баргала и 

понатаму важи за еден од најважните античко - историски локалитети и бесконечна 

инспирација за археолозите од Македонија.
48

 

 

                       

                                Слика 10 :  Локалитет Баргала 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Извор : http://stip.gov.mk/index.php/mk/profil/kultura/303-2009-12-10-10-37-47 
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Црквиште 

Археолошки локалитет во центарот на селото Мородвис, Општина Зрновци, 

близу Кочани. Претставува составен дел на стариот римски град Моробиздон 

(Мороздвизд, Форомиздос, Форомендис). Овој град во средновековните пишани 

документи од XI и XII век се споменува како голем град и епископско седиште во 

Брегалничкиот регион.  Најстариот податок за Моробиздон го дава византискиот 

писател Јован Скилица, кој во својот „Историски синопсис― пишува дека во 1018 

година пратеници од градовите Пелагонија и Моробиздон го посетиле византискиот 

цар Василиј II. Подоцна, во 1019 година Василиј издал грамота, во која Моробиздон се 

споменува како епископско седиште.Првите истражувања на Црквиште се направени 

во јули 1980 година и досега се пронајдени остатоци од четири цркви. Најстарата 

датира помеѓу V и VI, а поновата од VI век. Другите две цркви се од XI и XIII век. Во 

1998 година е откриено вистинско богатство од вредни предмети што им припаѓаат на 

различни култури, уште од времето на Јустинијан I, па наваму.
49

 

 

  

Слика 11: Црквиште-археолошки локалитет 

 

 

 

 

 

 

Извор:Интернет енциклопедија 
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Долно Градиште 

Долно Градиште — археолошки локалитет-тврдина 6 км северно од Кочани, во 

подножјето на Осоговските Планини, а на северниот брег од вештачкото езеро Гратче. 

Локалитетот е ситуиран на истоимениот доминантен рид кој се надвишува над езерото, 

омеѓен од длабоките клисури на Мала и Голема Река, кои во сливот ја формираат 

Кочанска Река. Ридот е со рамно плато на кое се видливи остатоци од фортификација. 

Наспроти историските извори, кои ги среќаваме многу подоцна, или пак даваат само 

општа слика на целиот регион, археолошките остатоци од овој регион укажуваат на 

континуиран живот од многу ран период. На локалитетот изобилува присуството на 

градежна керамика, украсена со најразлични врежани орнаменти, додека кај садовата 

грнчарија провладуваат фрагментите со врежани хоризонтални и брановидни линии во 

повеќе варијанти. Важно е да се напомене дека се пронајдени и средновековни 

зграфито чинии и предмети од обработена животинска коска.Освен садовата грнчарија 

и градежната керамика, забележливо е и големото присуство на згура. Локалитетот 

―Згурите― е во непосрдна близина на овој локалитет и порано биле поврзани со стара 

античка патека. Ова е една од причините поради кои се верува дека локалитетот е стара 

рударска населба поврзана со рудоносниот Осоговски регион.Присуството на 

некропола во непосредна близина на утврдувањето е доказ за постоењето на постојана 

населба
50
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Цркви и манастири 

 

Табела 1.  Дел од црквите и манастирите во Бегалничко –Малешевски регион 

 

 

Извор: Сопствена изработка со информации од интернет 

 

 

 

 

Штипско Кочанско Беровско Делчевско Пехчевско Виничко 

Парохиски 

храм ―Свети 

Николај‖ 

храмот ―Свети 

великомаченик 

Ѓорѓи‖ 

Манастирот 

Св. Пресвета 

Богородица 

Балаклија 

(Источен 

Петок) 

Црква „Успение 

на Пресвета 

Богородица“ 

Црква „Св. 

Петар и Павле― 

Црква―Св.Архангел 

Михаил,, 

Параклис 

―Свети 

Архангел 

Михаил‖ 

Главатов 

Манастир 

―Свети 

Пантелејмон‖ 

Црква 

Рождество на 

Пресвета 

Богородица 

Црква „Св. 

Богородица 

Балаклија― 

Црква „Успение 

на Пресвета 

Богородица― 

црквата ―Св. 

Јоаким„ 

Црква ―Свети 

пророк Илија‖ 

Манастир ―Св. 

Симеон 

Столпник‖ 

Црква―Св. 

Архангел 

Михаил― 

Црква „Покров 

на Пресвета 

Богородица― 

 Црква „Св.Пророк 

Илија― 

Парохиска 

црква 

―Успение на 

Пресвета 

Богородица‖ 

црква ―Свети 

Димитриј‖ 

Црква ―Св. 

Петка― 

   

 Манастир 

―Свети Ѓорѓи‖ 

Црква 

―Успение на 

Пресвета 

Богородица― 

   

  Црква ―Св. 

Илија― 
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Лесновски манастир -настанувањето на манастирот се поврзува со животот на 

пустиникот Гаврил Лесновски. За св. Гаврил постојат повеќе житија (хагеографии). 

Првото е сосема кратко и е напишано околу 1330 година. Во опширното житие на 

пустиножителот од 1868 година стои дека за време на неговиот живот, манастирот 

постоел и во него тој се замонашил.Според едно од житијата во средината на XI век во 

с. Лесново живееле четворицата големи испосници, светители — Јован Рилски, Прохор 

Пчински, Јоаким Осоговски и Гаврил Лесновски. Четворицата светители или како 

народот ги именува четворицата духовни браќа скоро 30 години живееле во пост, 

молитва и строг послужителски живот во пештера во тогашната многу густо пошумена 

лесновска гора во близина на селото Лесново. Откако оствариле духовна зрелост кај 

секој од нив се појавила потреба од поединечно продолжување на сопствената духовна 

мисија. Заминале на четири различни страни и изградиле манастири, при што Гаврил 

Лесновски останал во с. Лесново и го подигнал (основал) Лесновскиот манастир.
51

 

 

Манастир „Свети Спиридон“ Злетово- Женскиот манастир „Свети Спиридон― 

кој што е посветен на Светиот Спиридон Чудотворец се наоѓа седум километри од 

Злетово на патот за новата брана Кнежино покрај Злетовска река во близина на селото 

Зелениград. Манастирот за првпат се спомнува во 13-от век во лесновски типик. За 

него се знае многу малку бидејќи нема зачувано пишани записи. Во периодот по 

втората светска војна целосно бил запустен а денес е обновен и во него има монахињи. 

Манастирот „Свети Спиридон Чудотворец― е метох на Лесновскиот манастир и од 

неговата изградба во 13-от век бил машки манастир но со неговото рушење од страна 

на турците по неговото возобновување на неговите срушени камен-темелници 

опстојува како женски манастир.
52
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                           Слика 12 : Манастир св. Спиридон- Злетово 

 

 

 

 

 

 

 

            Извор : http://probistip.mk/wp-content/uploads/2013/05/Sv.-Spiridon-Cudotvorec-11.jpg 

 

Берово - манастир Свети Архангел Михаил - Некогаш надвор од градот, 

денес женскиот манастир посветен на Свети Архангел Михаил се наоѓа на излезот од 

Берово, на патот што води кон браната и езерото. Главната порта гледа кон градот, а 

останатите две - кон реката и боровата шума. Самиот влез низ големата дрвена порта 

го внесува посетителот во еден поинаков свет. Светот на молитвата. Црквата со голем 

трем, изградена во архитектурен опус од XIX век, доминира во манастирскиот двор. Во 

полутемнината на нејзината внатрешност кандилата ги осветлуваат ликовите на 

светителите, насликани во карактеристичен стил што отстапува од византиските 

канони. Од првобитниот иконостас сочувана е само една икона со претставата на 

Светиот пророк Ное, дело на иконописецот Георги Велјанов од Струмица, изработена 

во 1818 година. Од 1899 до 1920 година во манастирот работел и зографот Гаврил 

Атанасов-Беровец. Целивната икона Успение на Богородица е дело на зографот 

Григорие Пецанов од Струмица, изработена во 1878 година. Конакот е разигран. 

Привлекува со топлината на присуството на дрвото, обликувано во староградски стил 

од XIX век. Освен последната монахиња од претходната лоза, во манастирот живеат 

две монахињи, коишто со благослов на митрополитот Наум Струмички дојдоа од 

Велјушкиот манастир. Сестринството во овој манастир изработува икони во 
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византиски стил, за иконостаси, или по нарачка. Почетоците на возобновувањето на 

фрескописот во македонските манастири се направени токму во ова сестринство.
53

 

 

                         Слика 13 : Манастир св. Арахангел Михаил 

 

 

 

 

 

 

 

                         Извор : http://a1on.mk/wordpress/archives/539990 

 

 

Парохиски храм “Свети Николај” – Штип. Денешната монументална 

базиликална црква е подигната на црква од стари темели, која била изградена 1341 

година. Ја изградил градителот Ѓорѓи Новаков Џонга, по примерот на градбите на 

Андреја Дамјанов, во време на Митрополитот Ќустендилски и Штипски Игнатиј, од 

кого е и осветена на 10 мај 1867 година. Црквата претставува трокорабна базилика, 

опкружена со тремови од западната, северната и јужната страна, кои на катот 

преминуваат во галерија. Внатрешноста на црквата е украсена со живопис на 

сводовите, како и неколку фрески на ѕидовите. Иконите на иконостасот се изработени 

од македонскиот зограф Димитар Андонов Папрадишки во 1869 година, како и од 

други зографи: Захарие Самоковлија, Атанасие Хризу, Хаџи Костадин од Велес, Јован 

Прилепчанин, Јован Атанасов, Коста Крстев. Фрескоживописот, како и 
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копаничарските дела: богато украсениот балдахин во олтарниот дел и владичкиот трон 

во наосот на црквата се дело на Костадин Иванов Вангелов од Штип.
54

 

 

Слика 14 : Црква Св. Никола 

             

 

 

 

 

Извор:Интернет енциклопедија 

 

 

Споменици на културата во Брегалничко-Малешевскиот регион 

 

Споминеците на културата се такви антропогени појави кои туристите ги 

привлекуваат со тоа што го задржуваат интересот на позначајни историски настани и 

личности, како и на културното наследство низ цивилизациските рамки.
55

 Во овој дел 

од Македонија има голем број на вакви споменици кои се од големо значење за 

развојот на селективните видови на туризам. Со нива помош можат да се привлечат 

голем број на туристи со најразлични интереси и желби.  Овие споменици ќе ги 

спомнеме за секоја општина посебно се со цел да имаме појасна слика за нив. 
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Штип 

Граѓаните на Штип се горди на културно - историските знаменитости. Штип има 

развиена мрежа на културни институции од кои позначајни се: 

 НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј каде се чуваат 

збирки и фондови од областа на археологијата, етнологијата, историјата и 

уметноста; 

 НУ Библиотека „Гоце Делчев“, која денес има голем опус на издавачка 

дејност. Повеќе од 20 години во склоп на Библиотеката функционира и 

Литературниот клуб Искра ; 

 Државниот архив е институција од регионален карактер со седиште во Штип 

каде се депонирани 591 фондови со 5 740 архивски кутии и 5 730 книги; 

 Дом на млади опфаќа културни активности што се интересни за младата 

популација. Организатор е на Астибо џез фестивал; 

 Уметничка галерија Безистен е споменик на културата што датира од втората 

половина на 16 век кога служел како главна чаршија за продавање на луксузни 

стоки. Денес е најсоодветен простор за музички концерти и ликовни изложби
56

 

 Музејот- Во археолошкиот комплекс Аневи - Гочеви каде се наоѓа Заводот и 

Музеј се поставени над 1200 археолошки експонати почнувајќи од неолитот 

(седмиот милениум пред нашата ера) па се до 18 век. Во комплексот може да се 

види и неодманешното откритие, насјтариот скелет на човек во ЈИЕ, т.н Славе 

Македонски.
57

 

 Штипско Ново Село- е една од најстарите населби во Штип. Иако точни 

податоци за периодот на формирањето на населбата нема, се претпоставува дека 

како посебна населба Ново Село постоело уште пред тринаесеттиот век.
58

 

 Саат – кула- е споменик на културата од 17 век и е под заштита на државата. 

Штипјани ја знаат како Саат - кула, а таа е, всушност, Бегова кула.
59
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 Хуса Медин Паша џамија- Џамијата Хуса Медин Паша е изградена на рид на 

левата страна од градот. Објектот е познат и како црквата Свети Илија бидејќи се 

верува дека е изградена на основите на древен христијански храм.
60

 

 Безистен - се претпоставува дека датира од времето помеѓу 16 и 17 век.  Бил 

користен како пазарен центар за размена и продажба на разни стоки. Денес 

објектот се користи за културни перформанси: изложби, промоции на книги, 

сликарски дела, мини-концерти и сл
61

. 

 И уште многу други споменици кои само ќе ги спомнеме со име како што се: 

Училиште „Гоце Делчев“ (Ново Село), Емир Ќучук Султанов мост, Кадин Ана 

Џамија, Градски плоштад Слобода, Споменик на паднатите од НОБ, 

Споменик на Евреите... 

 

 

Пробиштип 

 

Пробиштип како помал град нема голем број на културни споменици, но сепак 

се доволни да му дадат на градот убава и автентична атмосвера.  

Тоа се: 

 Домот на култура ―Злетовски рудар‖ - образована институција, која реализира 

програмски содржини: Библиотечно издавачка дејност; Ликовно – галериска 

дејност; Музичка и сценско – уметничка дејност; Театарска дејност; Кино 

прикажувачка дејност и Едукативно – образована дејност, преку повеќе курсни 

форми.
62

 

 Eтнолошко катче со експонати карактеристични за Пробиштип (минералошко 

– етнолошки музеј)
63

 

 Стара архитектура на куките , Спомен Плочи, Лесновски Кратер
64
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Кочани  

 Спомени на Слободата - Амфитеатар кој е сместен над градот, на ридот 

Локубија, изграден главно со средства на граѓаните, а пуштен во употребата на 

28 Ноември 1981 година. Споменикот е место за чест, за почит, место за порака, 

но и место за одмор, за културни манифестации. Неговите мозаици ја 

претставуваат вечната борба за слобода и светлост, борбата за живот. Тука се 

Илинден, Револуцијата и конечно, победата над секое зло, по кое следува добро, 

живот, нова технологија, напредок и посакуваната слобода.
65

 

 Средновековни саат кули - Денес се зачувани две феудални одбранбени кули а 

останатите се срушени . Сите се градени од делкани камени блокови, врзувани 

со малтер со дебелина на ѕидовите од 1-1,2 метри.
66

 

 Спомен дом  на АСНОМ 
67

 

 

 

 Виница  

 

Градче со богата културна историја. Од споменици овде се наоѓаат Виница, 

средновековна населба, Пазариште-населба од римското време, Виничко кале-утврдена 

населба од доцноантичкото време, Горица-населба од доцноантичкото време и 

старохристијанска базилика, Ила-некропола од железното време.
68 

 

 

 

Берово 

 

Покрај природните вредности оваа општина има и значајни антропогени 

вредности.Како што се : Музејот на Берово и голем број на спомен плочи и бисти 

на познати историски личности и настани. Како за пример би спомнале неколку:  

-Споменикот на водачот на Разловечкото и на Кресненското востание, Димитар 

Поп Ѓеорѓиев Беровски, на плоштадот во Берово кој го носи неговото име. 

-Спомен-биста на Димитар Поп Ѓеорѓиев Беровски пред манастирот во Берово 
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-Спомен-биста на Јане Сандански на раскрсницата меѓу Берово, Пехчево и 

Виница, во Смојмирово. 

-Спомен-биста на Дедо Иљо Малешевски пред Основното училиште во Берово, 

кое го носи неговото име.
69

 

 

Пехчево,Македонска Каменица, Делчево и многу други помали села исто така 

со свои посебни културно историски споменици само го надополнуваат списокот на 

туристички мотиви , кои придонесуваат во зголемувањето на бројот на потенцијалните 

туристи како и одржлив развој на алтернативните видови туризам.  

 

Eтнографски туристички мотиви 

 

Со оглед на тоа што Република Македонија има централна положба на Балканскиот 

Полуостров, во народното творештво на овој простор застапени се бројни вредности на 

коградителство, стопанските активности,народната исхрана и народните носии, песни 

и игри.
70

 

Етнографијата во овој регион ќе ја разгледаме преку традиционалната македонска 

куќа,традиционалните стопански дејности,храната, народната носија,народните игри и 

песни како и манифестации. 

 

Традиционалната македонска куќа 

Во голем број на села и градови од Источна Македонија се зачувани куќи кои 

сведочат за минатото. Нивната автентична изградба ја изразува културата и 

традицијата на населението од тука. Овде се среќаваат куќи градени од камен или 

непечена тула, во комбинација со дрво. Една од најбитните крактеристики на 

екстериерот на традиционалните македонски куќи е користењето на еркерот.
71

 Тој се 
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користи за естетски изглед на фасадата, за проширување на чардакот и проширување 

на стамбениот простор.
72

 

Ентериерот на традиционалната македонска куќа претставува исто така значајна 

туристичко – мотивска активност. Овие ентериерни особини се посебно добро 

сочувани во македонската селска куќа, а го изразува во гоема мерка начинот на 

животот на селското население.
73

 Во куќите имало место кое се користело за работа 

таканаречено ,,трем" и просторија за алатки - ,,клет". Собите во куќите на кат се 

нареувале ,, одаи", а имало и ,, чардаци". Тие се декориларе со бела боја од глина или 

црвена од земја-,,црвеница". Во некои куќи за декорација на другите елементи од 

куќата се користи ,, длаборез" со мотиви од флора и фауна. Огништето го има во секоја 

куќа. Јадењето кое се правело во најразлични садови како што се котли, а се сервира на 

софра. Околу софрата се користеле мали триножни столчиња. Водата запиење  се чува 

во стомни покриени со специјална крпан-,, астарка". Местата за спиење на почетокот 

се поставувале со рогозини од слама , а подоцна со килими и јамболи.
74

 

Слика 15 :  Куќи од Штипско 

 

 

Извор : http://www.porta3.mk/aaoaioe%C3%B7iino-ei%C2%BCa-en%C3%B7acioaa/ 
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Слика 16 : Стара Македнска куќа - Беровско 

 

Извор: Лична споственост 

 

Традиционалните стопански дејности 

 Кај нас постојат голем број на стопански дејности кои датираат од пред многу 

години. Нормално тука се земјоделство, сточарство, рибарство,лов. Како и занаетчиски 

дејности кои до денес успешно егзистираат. Тоа се грнчарство, плетарство, 

кувенџиство, казанџиство, опинчарство, влачарство... Брегалничко – Малешевскиот 

регион е богат со плодна земја па така земјоделството и во овие години сега е 

примарна дејност преку која голем дел од населението тука опстанува. Кога ќе 

поминиш низ овој прекрасен предел одсекаде наѕираат садници со градинарски и 

житни култури  ,овоштарници. Низ зелените долини се пасат овци,крави,кози. Брзите и 

чисти реки , полни со риби со леснотија привлекуваат рибари. Раскошните планини со 

шуми,  полни со дивеч,овозможуваат опстанок на ловот. Кога ќе се пршета по пазарите 

низ Штип, Кочани, Берово... можат да се најдат мануфактурни производи. Глинени 

садови, плетена облека, сувенири , опинчиња и др. 
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Храната  дел од етнографската туристика вредност 

 

 Едни од најважните задачи во создавањето и промовирањето на националната 

кујна и туризмот е да се изнајдат начини да се зголеми важноста на искуството на 

јадењето,со цел да се направи незаборавно.  Развојот на националната кујна е 

евидентен кај изгледот на рестораните кои нудат цел пакет услуги и тоа храна,забава и 

атмосфера. Националната кујна се гледа како важен извор на маркетиншки слики и 

искуства за гостите. Искуствата можат да се создаваат преку поврзувањето ресурси во 

еден регион или во различни региони преку традиционалната храна,гостинот може да 

искуси еден широк опсег на национални јадења кои се поврзани со  земјоделски 

ресурси од еден специфицен регион или да го споредува начинот на кој  се спојува со 

слични готварски производи од различни региони. 
75

 

 Ако националната кујна може да се поврзе со специфични земји или 

региони,тогаш таа станува моќно маркетиншко средство. Автентичноста отсекогаш 

била сметана за важен аспект на туристичката потрошувачка. Потрагата за 

‗автентички‘ локални и регионални јадења може да биде мотив за посета на одредена 

дестинација.
76

 

 Брегалничко- малешевскиот регион изобилува со многу разновидна, вкусна , 

традиционална храна. Рецептите зачувани од минатото до денес се користат, и 

привлекуваат голем број на луѓе. Воодушевени од вкусовите сите се враќаат пак да 

пробаат од уникатната храна. Во овој регион се користи многу зеленучокот во 

комбинација со месо. Млечните производи произведени од вештите раце на селаните 

се комбинираат со домашно направените тестенини.  Меѓу попознатите специјалитети 

за овој регион се : 

 

- Штипската пастрамајлија 

- Манастирско сирење (Беровско) 

- Тараненик 

- Тава ориз на кочански начин 
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- Раванија 

- Толчен Пинџур ( со компир и сува пиперка; или црвен патлиџан,модар 

патлиџан,пиперка ,лук)  

- Грав со месо  и др. 

 

 

Слика 17. Тава ориз на Кочански 

 

 

 

 

    

 

Извор:http://kocani.gov.mk/gragjani/index.php?action=hrana_Detail&p=5 

  

Слика 18. Штипска Пастрамајлија 

 

 

 

 

 

Извор:http://gurman.mk/vesti/shtipskata-pastrmajlija-stana-zashtiten-brend/ 
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Народна носија песни и игри (ора) 

 Облеката која се носела во минатото денес е голема туристичка атракција. 

Интересниот дизајн, шаренила од бои заедно со народните ора и песни  се еден белег 

кој кај секого остава трага. Народната носија претставува  таква етнолошка вредност 

која побудува значаен интерес кај туристите. Атрактивноста во туристичка смиса кај 

народната носија е содржана пред се во естетските карактеристики. Складноста на 

бројните елементи кои народната носија ги пседува, ја изразуваат нејзината убавина.
77

 

 Во нашава земја народните носии се делат на два типа и тоа : 

источномакедонски и западномакедонски. Носиите од Брегалничко –Малешевскиот 

регион се во групата на Источномакедонски тип на народни носии. Во овој тип спаѓаат 

сите носии на средновардарската и шопско-македонската етнографска целина. 

Основните карактеристики се: 

• горните облеки се со потемен колорит (од црн или во сура боја шајак); особено се 

карактеристични облеките од ригеста лита волнена ткаенина алаџа и антерија; 

украсувањето е во поскромен обем, главно од волнени гајтански апликации (ретко 

срмени), индустриски траки, ширити, тантели и др.; 

• долните бели платнени облеки (од коноп, лен, памук) најчесто се од платно ткаено со 

кенери; некои женски кошули, кроени рамно отстапуваат од динарскиот тип кошули; 

во нивниот начин на украсување преовладуваат повеќебројните тантели во турско-

ориентален дух;  

• важна карактеристика во летниот период е покривањето на главата (кај мажите) со 

бела крпа бришалка; секојдневно, а особено во празничните пригоди е 

карактеристично носењето на крпи бришалки заденети за појасот; 

• машките појаси се со нагласена широчина, ткаени на црвената основа, со прави или 

каро шарки, озгора препашани со кожен ремен; женските ги има во неколку вида, од 

кои најкарактеристичен е појасот од една дипла, двојно или тројно предиплен, украсен 

со прави непречени шарки; 
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   Прпф. Д-р Маринпски Н. Туристичка гепграфија на Репубика Македпнија,УКО-Битпла,Институт за 
истражуваое на туризмпт,2001, стр. 235 



 
 

 

59 
 

• за повеќе машки носии е карактеристична скутината, ткаена со прави хоризонтални 

шарки, женските се поразновидни, но во поглед на орнаменталната декорација 

прилично поскромни од скутините од западномакедонскиот тип; некои скутини се 

истакнуваат со совршени каро решенија; 

• чорапите се карактеризираат со типична орнаментална декорација - колајлии чорапи; 

• во накитот и китењето преовладуваат монистрените украси. Овде се испреплетуваат 

облековни елементи од старата балканска облековна култура, но во прв план избиваат, 

главно, оние од најново време - турско-ориенталните.
78

 

  

 

Слика 19 : Народна носија од Брегалничко-Малешевски регион 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: http://digital-culture.eu/mk/traditions-and-customs/macedonia 
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Како и народните носии така и ората се делат на 

 

- Западно играорно подрачје  

-Југозападно играорно подрачје  

-Јужно играорно подрачје  

-Источно играорно подрачје  

-Северно играорно подрачје 

 

 

Под Источни ора се подразбираат македонските народни ора што потекнуваат 

од: Куманово, Крива Паланка, Делчево, Пехчево, Кочани, Берово, Штип, Радовиш и 

Пиринска Македонија. Тоа се Осоговка, Копачка, Беровка, Ратевка, Малешевка, 

Арнаутско и други.
79

 

Народните ора нема да се комплетни без нароните песни. Млодијата на песните 

од овој регион кажува колку убав живот имало населението тука. Меѓу попознатите 

песни се  

-На столче седам писмо пишувам-Женска двогласна песна со љубовна тематика. 

Потеклото на оваа песна е од Струмо местанса етнографска целина, но се среќава и во 

поедини етнички предели на Шопско-Брегалничка етмографска целина. 

-Јадна Доца леб Месила-Машка двогласна песна со хумористичен карактер. Потекнува 

од Шопско – Брегалничка етнографска целина поточно од етничкиот предел на 

Малешево. 

-Море да би знало-Машка двогласна песна која потекнува од етничкиот предел на 

Малешево. 

- Китчице бујна лободо-Машка двогласна песна карактеристична за Малешевскиот 

регион. Песната е со љубовна и хумористична содржина, се темели на љубовни 

копнежи, пожелби и задевки. На пр. Имаме моми јубави а ергени ви се глупави, не 

знаат моми да љубат сал знаат вино да пијат. 
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- Ивано Иван девојко-Женска обредна песна која е карактеристична за шопско – 

брегалничка етнографска целина. Карактеристиниот долг надолен извик е специфика 

за просторното жетварско пеење од овој дел на Македонија. 

-Моме стои на ливада-Женска песна во соло изведба. Карактеристична е за 

територијата на целата Мијачко – Дебарска етнографска целина. Се изедува во 

продружба на кавали во рубато ритам. Песната содржи мотиви од секојдневниот живот 

поврзани со моментот на иницијација кој се јавува кај девојките кои се подготвуваат да 

станат невести.
80

 

- и многу други. 

 

 

 

 

 Манифестациите во регионот како туристички мотиви 

 

 Манифестациските туристички мотиви претставуваат мошне атрактивен 

сегмент во туристичката понуда на Република Македонија. Со својот квалитет 

претставуваат едни од најзначајните фактори во развојот на туризмот. 

Манифестациите се јавуваат како основен туристички мотив, но често имаат и 

комплементарни карактеристики во туристичката понуда на овој простор.
81
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Табела 2. Дел од Манифестациите во Брегаличко-Малешевскиот регион 

 

 

Извор: Сопствена изработка со информации од интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манифестација(месец на одржување)-Град Содржина 

Макфест (Јуни)-Штип Културно-забавна 

Кочанските денови на оризот (Септември-

Октомври) –Кочани 

Културно-забавна 

Истибањско Здравоживо ( Септември)-

с.Истибање,Виница 

Културно-забавна 

Гоцеви Денови (Јули)- Делчево Културно-забавна 

Пијанечко – Малешевска свадба со Меѓународен 

фолклорен фестивал (Септември) –Делчево 

Културно-забавна 

 

Малешевијата на дланка (Септември-Октомври) – 

Берово 

Кутурно-забавна 

Пастрамалијада ( Октомври)- Штип Културно-забавна 

Етно плоштад фестивал (Август) –Берово Културно-забавна 

Фестивалот на дувачки оркестри (Јули )- Пехчево Културно забавна 

Фестивалот на шумите (Мај) – Малешевија 

(Пехчево,Берово...) 

Научна 
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8.Материјална основа за развој на алтернативните видови 

туризам во Брегалничкиот регион 
 

Сообраќајна поврзаност 

 

Патна инфраструктура 

Патната инфраструктура во Источниот регион се состои од 1187 км локални 

патишта, 177 км А државни патишта и 302 км регионални патишта. Главните патни 

правци се државниот пат А3 ( Велес - Штип - Кочани - Делчево - Граница со Бугарија) 

и државниот пат А4 (Свети Николе - Штип - Струмица). Овие патни правци го 

поврзуваат ИПР со остатокот од земјатаи Република Бугарија. Постојната состојба со 

квалитетот на патната инфраструктура е прилично лоша, што е последица на 

недоволното одржување и инвестирање во неа. Подобрувањето на патната 

инфраструктура е од исклучително значење за развојот на туризмот во Брегалничкиот 

регион. Таа е потребна како за олеснување на пристапот на туристите до регионот така 

и за обезбедувањето на туристичките услуги. Несоодветните локални и регионални 

патишта негативно влијаат на постоечките потенцијали кај постоечките субјекти кои се 

занимаваат со туризам, пред сѐ поради фактот на усложнување на транспортот на 

туристите и поскапувањето на вкупните трошоци поврзани со транспортот и 

одржувањето на објектите. Дополнително, лошата патна инфраструктура го усложнува 

и планот за развој на туристичкиот сектор во општините во регионот кои имаат 

потенцијал тоа да го направат. Од особена важност е изградбата и локалните патни 

правци (а посебно оние кои поминуваат низ Осоговието). Ова е значајно не само од 

аспект на олеснувањето на пристапот до туристичките атрактивности туку и поради 

зголемување на потенцијалите на мобилност на луѓето, опремата и добрата. Високата 

концентрација на населението во урбаните средини е неповолен фактор за развој на 

туризмот во регионот, посебно во руралните и ненаселените места.
82
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Железничка инфраструктура 

Развиеноста на железничката мрежа во Источниот плански регион може да се 

оцени како недоволна. Услугите кои ги дава Македонски железници се ограничени. 

Низ Источниот плански регион минува дел од железничката линија Велес-Кочани во 

должина од 70 км, која завршува како слеп колосек. Железничката мрежа во овој 

регион има многу мала густина од 17.3 км на 1000 км2 , а должината на пругите на 100 

илјади жители е 9.56 км, што е далеку под националниот просек од 33.9 км и не 

обезбедува адекватна опслуженост на општините од регионот. Од општинските центри 

само Штип и Кочани се поврзани со железнички линии, но до Кочани сообраќа само 

патнички воз. Постојната железничка инфраструктура е во лоша состојба и е 

неопходно нејзино итно реконструирање за да се обезбеди брз и сигурен транспорт на 

стоки и патници. Лошата состојба на железничката мрежа е негативен фактор за развој 

на туризмот и потребни се инвестиции за подобрување како на постоечката мрежа така 

и за нејзино проширување
83

. 

 

Воздушен сообраќај 

Брегалничкиот регион е на релативно блиско растојание од меѓународниот патнички 

аеродром во Скопје „Александар Велики― иако во моментов пристапот до него не е брз 

и едноставен. Со изградбата на автопатот Миладиновци – Штип во 2017 год. се 

очекува оваа состојба да се надмине. Во Источниот регион постои само еден спортски 

аеродром во близината на Штип и едно леталиште за стопанска авијација „Лакавица―, 

кои недоволно се користат. Оваа инфраструктура може да се искористи и за развој на 

туризмот пред сè во создавањето на туристичка понуда во делот на екстремните 

спортови.
84
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Рецептивни објекти 

 

 

Основата на туристичкото стопанствo ја претставува угостителството 

(капацитети во хотелиерството и ресторанството). Без сместувачки објекти и 

капацитети во угостителството, безначајна е економската функција на туризмот. 

Капацитетите на угостителството се основен критериум за туристичката развиеност на 

туристичките места (општини, региони и држави). По туристичките ресурси, 

капацитетите на угостителството се најзначајниот дел од туристичката понуда. Тие 

имаат одлучувачка улога во постигнувањето економски ефекти.
85

 

Туризмот во географската средина својата физиономија ја темели и врз 

внесените содржински елементи. Рецептивните капацитети спаѓаат во групата на 

елементи кои не можат да се пренебрегнат. 
86

Имено, тие овозможуваат одвивање на 

туристичките активности. Во оваа група на елементи на географската средина во 

Брегалничкиот регион спаѓаат објекти за смествуање (вили и хотели), објекти за 

прехрана (кафе барови и ресторани), за превоз, за снабдување и објекти за развој на 

културата. 

Брегалничкиот регион нуди висок сместувачки капацитет и неговиот развиен 

туризам се појавува како резултат на тоа што на туристите им се понудени разновидни 

културни алтернативи, места за посета и места за сместување за време на туристичкиот 

престој на овој регион. 
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Табела 3. Дел од понудата на сместувачки капацитети во Брегалничко-

Малешевски регион 

 

Име на сместувачки објект Град 

 

Вила LifeBS 

Берово 

Хотел Македонија  Делчево 

Хотел VIP Берово 

Осоговски Бисер Кочани 

Мотел Бистра Берово 

Хотел Изгрев  Штип 

Хотел Филипов Кочани 

Мотел Ресторан Мицe Пониква - Кочани 

Мотел-ресторан Изгрев Пониква - Кочани 

Хотел Оаза Штип 

Аурорa Ресорт и Спа Берово 

Хотел Манастир Берово 

Хотел Црешово Топче Пробиштип 

Извор: Сопствена изработка со информации од интернет 

 

Табела 4. Капацитети во угостителството во Брегалничко-Малешевски 

регион(ИПР- источно плански регион) по општини во 2008 год. 

 

Извор : http://bregalnica-ncp.mk/files/Document/IPR_STRATEGIJA_ZA_RAZVOJ_mk.pdf 

http://bregalnica-ncp.mk/files/Document/IPR_STRATEGIJA_ZA_RAZVOJ_mk.pdf
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Табела 5. Капацитети за сместување во Брегалничко-Малешевски 

регион,состојба мај 2015 год. 

 

 

 

 

 Извор: http://bregalnica-ncp.mk/files/Document/IPR_STRATEGIJA_ZA_RAZVOJ_mk.pdf 

 

 Овие две табели јасно покажуваат дека овој предел располага со 

угостителски капацитети. Ова е само приближна бројка, затоа што голем број на 

капацитети и статистички не се евидентираи.  

 

9.Состојби во посетеноста и престојот од страна на туристите 

во регионот 

 
 

За Источниот плански регион може да се каже дека и покрај незначителните 

сместувачки капацитети и број на легла, во периодот 2006 – 2014 речиси го удвојува и 

бројот на туристи и бројот на ноќевања на туристите. Трендовите на доаѓања и 

ноќевања на туристи во Источниот плански регион во периодот 2006-2014 се 

претставени на Графиконите . Зголемувањето на туристичкиот промет е евидентно, но 

сè уште незначајно во однос на другите стопански сектори во регионот. Од 

графиконите може да се констатира дека Источниот плански регион ( Брегалничко 

Малешевски) е регион во кој има зголемување на бројот и на домашните и на 

странските туристи, како и на вкупниот број ноќевања. Просечниот престој на 

http://bregalnica-ncp.mk/files/Document/IPR_STRATEGIJA_ZA_RAZVOJ_mk.pdf
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домашните гости во периодот 2006 – 2014 е намален од 2,4 на 1,9 ноќи/турист, додека 

кај странските останува речиси непроменет околу 2,5 ноќи/турист.
87

 

 

 

График: Туристи и нокевања во Брегалничко-Малешевски регион 

Извор: http://bregalnica-ncp.mk/files/Document/IPR_STRATEGIJA_ZA_RAZVOJ_mk.pdf 

Табела 6 : Странски туристи во Брегалничко Малешевски регион за период од  

2012-2014 год. 

 

Извор : http://bregalnica-ncp.mk/files/Document/IPR_STRATEGIJA_ZA_RAZVOJ_mk.pdf 
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Табела 6 е доказ за тоа кои би биле потенцијалните туристи во овој регион. 

Најголем број на посетители до сега биле од Бугарија, Германија, Србија и Италија.  

Врз основа на бројот на туристите и остварените ноќевања според податоците 

прикажани во Табелата 6, произлегува дека: 

Примарни пазари за Источниот плански регион како туристичка дестинација 

се:Бугарија, Србија, Турција, Германија и Италија. 

Секундарни пазари за Источниот плански регион како туристичка дестинација се: 

Холандија, Грција, Словенија, Чешка, Полска и Романија. 

Нови пазари за Источниот плански регион како туристичка дестинација се: Велика 

Британија, Белгија и Косово.
88

 

 

Во однос на прашањето домашни и страски туристи ке ја разгледаме следната 

табела. 

 

Табела 7.  Туристи и ноќевања на туристи во Брегалничко-Малешевски регион, по 

месеци, во период од 2010 год.  до 2014 год. 

 

 

Извор : http://bregalnica-ncp.mk/files/Document/IPR_STRATEGIJA_ZA_RAZVOJ_mk.pdf 
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Бројот на домашни туристи е најголем во октомври, а најмал во јули, додека 

најголем број ноќевања домашните туристи оствариле во август, а најмал во февруари. 

Во однос на доаѓањето на странските туристи во Брегалничко- Малешевскиот регион 

тоа е најголемо во септември, а најмало во февруари.
89

 

 

 

 

10.Диференцијација на ефекти од досегашен развој на 

туризмот 
 

 Ефектите кои се создаваат со развојот на туризмот во едно подрачје ја даваат 

суштината на туризмот. Туризмот мора да се анализира како повекедимензионален и 

комплексен феномен. Самото тоа ни кажува дека ефектите кои се создаваат од него се 

разновидни и имаат големо влијание врз тури туризмот . 

Од аспект на ефектите треба да се третираат како подрачје на меѓузависно, 

комплементарно и комплексно делување на бројни функции што ги карактеризираат 

како изразито полифункционални. 

За подобро да се осознаат ефектите (функциите) на туризмот, поделени се на: 

(1) Неекономски ефекти; и 

(2) Економски ефекти. 

Во рамки на овие ефекти, подетално може да се анализираат директните и 

индиректните влијанија, а пак во нивни рамки може да се говори за позитивни и 

негативни ефекти. 
90
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Неекономски ефекти од туризмот во Брегалничко-Малешевскиот регион 

Неекономските ефекти (функции) на угостителството и туризмот може да бидат 

најразлични, како: јавна, образовна, социо-културна, забавна, здравствено-рекреативна, 

политичка, влијанија врз животна средина и сл.
91

 

Кога ќе ја разгледаме туристичката понуда во овој источен регион од 

Македонија ќе видиме дека неекономските ефекти  се многу доминантни. Се со цел 

подобрување на туристичкиот производ и привлекување на голем број потенцијални 

туристи се организираат најразлични  манифестации. Тие имаат најразличен карактер 

како забавен така и социо-културен. А се почесто почнуваат да се организираат и 

образовни настани. Здравствено рекреативната страна од ефектите ја гледаме преку 

обновувањата на бањите во Брегалничко-Малешевскиот регион.  Туризмот има големо 

влијание во подигање на свеста на рецептивното население во регионот. Тие преку 

подобрување на квалитетот на животната средина активно учествуваат во формирање 

на една убава слика за туристичкиот производ. Исто така се подобрува и унапредува и 

целокупната инфраструктура. Се внимава на автентичноста што ја има Брегалничко-

малешевскиот регион, се зачувуваат природните области и се работи на подигање на 

еколошката свест кај локалното население. Во фукција на туризмот постојано се 

отвараат угостителски капацитети кои нудат автентична храна , и удобно сместување. 

 

 

Економски ефекти од туризмот во Брегалничко- Малешевски регион 

 

Во рамки на економските функции на туризмот, како главни се наведуваат оние, 

кои имаат позитивно влијание врз економскиот развој, не само на дадена туристичка 

дестинација, туку на земјата во целина. Оттука, како најчесто анализирани позитивни 

економски ефекти на туризмот се: мултипликативната функција на туризмот; 

влијанието врз бруто домашниот производ; можноста туризмот да создава нови 

работни места и директно и индиректно да апсорбира голем број работоспособно 

население; влијанието врз капиталните инвестиции; придонесот на туризмот во 
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урамнотежување на платниот биланс; влијанието врз развој на другите сродни 

стопански дејности; и на крај по ред, но не и по важност, поттикнувањето правилен 

регионален развој на земјата.
92

 

Сите овие функции нормално се однесуваат за Брегалничко-Малешевскиот 

регион. Имено со порастот на туристи во одредени места од овој дел се отворени и 

голем број на работни места. Капиталните инвестиции се зголемуваат. Градењето на 

објекти кои се во функција на туризмот се со континуиран раст. Со анализите од бројот 

на туристи низ годините можеме да заклучиме дека има и зголемување на 

туристичкиот промет. Ова оди во прилог на позитивен економски раст на Брегалничко-

Малешевскиот регион. Растот и развојот на регионот како туристичка дестинација  оди 

во нагорна линија. Табелата со бр 8 ни покажува дека и покрај тоа што приходите 

остварени од туризмт не се огромни , но се од големо значење за Брегалничко – 

Малешевскиот регион кој активно го зголемува своето процентуално учество на 

пансионската потрошувачка во вкупната пансионска потрошувачка на Р.М.  

 

Табела  8 : Туристички промет во угостителски објекти во Р.М. и Брегалничко-

Малешевски регион во илјади денари. 

Извор: http://bregalnica-ncp.mk/files/Document/Studija_Turizam_vo_IPR_MK.pdf 
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Позитивните ефекти кои се јавуваат од туризмот всушност се двигател , кој 

овозможува формирање на квалитетна туристичка понуда. Со самото тоа што 

општините се во континуиран развој, можеме да очекуваме и постојан развој на 

туризмот во целинина. Се изработуваат планови и стратегии се со цел да ја дополнат и 

унапредат туристичката понуда, како и да се зголемат економските ефекти од 

туризмот. 

 

 

11.Проекција на развој на алтернативниот туризам во 

Брегалничкиот регион. 

 

 

Делот од Источна Македонија низ кој тече реката Брегалница и кој изобилува со 

уникатна природа има идеални услови за развој  на многу алтернативни форми на 

туризам. Општините со своите рурални населби се одличен магнет за туристи. 

Уникатни и полни со атрактивности тие формираат сплет од алтернативни форми на 

туризам кој може да се продава како готов туристички роизвод. Можностите кои се 

јавуваат за развој на туризмот детално се анализирани и разработени во ―Стратегијата 

за развој на туризмот во Источниот плански регион,, и како такви добро ја објаснуваат 

и проекцијата за развој на алтернативните форми на туризам. 

Динамичната релјефна структура овозможува развој на повеќе стопански 

гранки, вклучително и на туризмот. Богатите природни ресурси даваат можност за 

понатамошен економски развој, а кога станува збор за развој на туризмот, истите му 

даваат и компаративна предност во процесите на создавање автентични туристички 

пакети и понуди. Развиената иригациска инфраструктура овозможува наводнување на 

дел од земјоделските површини со што би се зголемил придонесот на земјоделството 

во вкупната економија на регионот, како и воведување нови стопански гранки.  Од 

образовен аспект, регионот нуди релативно добри можности за образование бидејќи 

функционираат голем број средни училишта, како и Универзитетот „Гоце Делчев―, во 
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чии рамки постои Факултет за туризам и бизнис логистика. Во регионот постојат две 

општински средни училишта кои обезбедуваат стручна работна сила во областа 

туризам и угостителство и едно приватно средно училиште во кое постои хотелско-

туристичка насока. Туристичката индустрија е една од понеразвиените гранки во 

регионот, како резултат на нејзините недоволно искористени капацитети. Но, преку 

мобилизација на ендогениот потенцијал и создавање синергија меѓу чинителите од 

регионот може да се овозможи постепен развој на туризмот низ целиот регион. 

Развојот на туризмот има потреба од создавање сопствени вериги на набавки и вериги 

на вредности кои позитивно ќе влијаат и на развојот на другиот дел на стопанството. 
93

 

 Развојот на алтернативните форми на туризам се од големо значење . Секое 

делче од овој предел нуди своја алтернативна форма на туризам. Со малку поголемо 

залагање и максимално искористување на тоа што природата го нуди и човекот го 

создал, различните форми на туризам ќе станат препознатлив бренд за Брегалничкиот 

регион. Силните страни на овој дел од Македонија се само доказ дека селективниот 

туризам може да ја  има доминантната улога во туристичката понуда. Убавата 

местоположба, богатата историја и културно наследство, природните вредности, 

традицијата, предводени од образовен и стручен кадар ќе придонесат за лесен тек на 

работата. 

Визијата која би требало да ја следиме доколку би сакале да имаме развој на 

алтернативниот туризам во Брегалничкиот регион е : 

Источниот плански регион во слединте неколку години да создаде неколку 

респектабилни туристички дестинации, чии производи ќе се базираат врз природното, 

движното и недвижното културно наследство на регионот и врз традицијата на луѓето 

што живеат тука; производи препознатливи по својот квалитет и целосно прилагодени 

кон барањата и потребите на современите туристи. 
94
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12. Диференцијација на алтернативните форми на туризам и 

нивна локациона определеност 

 

Овој регион ги опфаќа северните страни на Плачковица,Малешевските планини, 

Пијанец, долината на Брегалница и јужните страни на Осоговските планини. Покрај 

привлечностите на планините, котлинските и долинските форми фактори на одржлив 

развој се климатските услови, вештачките акомулации, бањите,  богатството на 

растителни и животински видиви и културното наследство. Ваквите просторни услови 

овозможуваат диференцијација на различните видови туризам.
95

 

 

 

 

Екотуризам  

 

Животната средина која ја има во Брегалничкиот предел постојано е под надзор 

на екологоисти од овој регион. Населението активно учествува во зачувување на 

природата. Планинските предели полни со зимзелени и листопадни шуми, растенија, и 

фауна се едно од најубавите места за развој на овој вид на туризам. Чистиот воздух 

само го надополнува екотуризмот. Убавите долини полни со разнобојни цветови можат 

да бидат интересни за љубителите на природата. Оние пак кои имаат хоби – правење 

на хербариуми и инсектариуми овде ќе уживаат. Планините Плачковица, Осогово, 

Малешевски како и долината покрај реката Брегалница се реткост во која треба да се 

негува Екотуризмот. Водопадите во Пехчево опкружени со зеленило, Беровското Езеро 

се одлични место каде што обожавателите на екотуризмот ќе бидат исполнети и 

задоволни. 
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Планински туризам 

 

 Планинскиот туризам не оди без екотуризам и обратно. Овие два вида на 

туризам се надополнуваат особено во Брегалничкиот регион. Веќе спомнатите планини 

се доволна причина овој вид на туризам да биде еден од најразвиените. Всушност 

надморската височина која ја имаат планините и природните богатства  придонесуваат 

да има повеќе алтернативни форми на планинскиот туризам. На Осогово , Плачковица 

и Малешевските планини се јавуваат две сезони со планински туризам и тоа зимска и 

летна сезона. Во зимската сезона Пониква го зазема главното место , по неа идам 

Малешевските и Плачковица. Летната пак сезона на овие планини нуди ловен туризам, 

велосипедски туризам, адреналински форми на туризам 

(палаглајдерство),велосипедски туризам. Се со цел да се задоволат туристите кои се 

наклонети кон овој вид на туризам потребно е да се зголемат сместувачките 

капацитети и да се реставрираат одмаралишта.  

 

Бањски туризам 

 

Брегалничкиот регион има две бањи и тоа бања Ќежовица и Кочанска бања. 

Развојот на овој вид туризам е загарантиран доколку правилно се изменаџираат овие 

природни термоминерални извори. Како подвид на термалниот туризам се јавува 

здравствен туризам и рекреативен туризам. Овие два селективни видови туризам се 

лоцирани во овие две многу лековити бањи. Бањата Ќежовица има одлична 

сообраќајна поврзаност. Местоположбата е таква што околу неа има природа која 

плени.  

Според Видановиќ и Чанев, овие води се мошне ефикасни во лекувањето на: 

- Невролошки заболувања и ишијас; 

- Нарушување на нервновегетативниот систем; 

- Ревматизам; 

- Заболување на зглобовите; 

- Шеќерна болест; 
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- Болеста ГИХТ; 

- Алергични заболувања и други инфекции на кожата; 

- Хронични заболувања на дишни патишта; 

- Бронхијална астма; 

- Неплодност, намален потенцијал на двата пола и 

- Артериосклероза и зголемен крвен притисок. 

Сите горенаведени болести денес се лекуваат успешно во бањата Ќежовица, која е 

опремена со средстава за терапијата и медицинска рехабилитација.
96

 

 Богатата флора и фауна во пределот кој се наога Кочанската Бања само ги 

надополнуваат овие лековити извори.  

Кочанската Котлина е најголем термален басен на води со високи температури 

на Балканскиот Полуостров. Термалната вода во лекувањето се употребува главно на 

два начина: со капење и со пиење. Водата од Кочанската Бања се користи при 

лечењето на следните болести: 

- Сите видови ревматични заболувања; 

- Заболувања на жолчните патишта и жолчната ќесичка; 

- Заболувања на мочните канали; 

- Гинеколошки заболувања; 

- Воспалување на нервите; 

- Болести на желудникот и дванаесетпалечното црево; 

- Состојби по повреди на коскениот систем и други заболувања. 

Ниската радиоактивност на водата во Кочанската Бања благотворно делува на 

катаралните воспалувања и заболувањата на дишните патишта.
97

 

И покрај тоа што природата ги дала овие две бањи како богатство за регионот , 

мора да се преземат активности и од страна на човекот. Постоечките објекти кои нудат 

туристички производ мора да се склони кон постојани унапредувања и усовршувања. 
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Езерски туризам 

 

 

Овој вид на туризам се базира на трите вештачки езера. Беровското, Калиманци 

и Градче претставуваат одличен простор кој изобилува со атрактивности. Околу трите 

езера има угостителски објекти кои нудат традиционална храна и сместување. Езерата 

се сместени во шуми кои нудат чист воздух, пријатна и релаксирачка атмосвера. Освен 

за уживање и прошетки , овде туристите можат да се пронајдат и во риболовниот 

туризам. Друг потенцијален туризам кој може да се развива е кајакарство,спорт на 

вода, излетнички туризам...Угостителските капацитети можат да се искористат и за 

организирање на културен, образовен и спортски туризам. Би било добро доколку се 

стави акцент на летен капалишен туризам и најразлични активности на вода. 

Летниот капалишен туризам има добри услови за развој во подрачјето на 

Брегалничко-Малешевскиот регион. Посебно добри погодности има Калиманско 

Езеро. На самото езеро има барем 3 потега кои одговараат за уредување плажи, 

особено кај с. Тодоровци и с. Луковица. Во летниот период температурата на водата во 

езерото е обично 20-25°С, што значи пријатна за капење. Исто така, задоволува и 

нејзиниот квалитет, кој се движи во рамките на II класа (освен во заливот кон 

Каменица).
98

 

Температурата на водата во Беровското езеро е многу пониска поради самата 

местоположба. Затоа на ова езеро можат да се развиваат алтернативните видови од 

езерскиот туризам : кајакарство,риболов,рекреативен туризам прошетки со бродчиња и 

др. 

 

Риболовен туризам 

 

Освен езерата , Брегалничкиот предел е богат со реки низ кои има најразлични 

видови на риба. Реката Брекалница, Ратевска река и Злетовска река се тие кои 

формираат уникатен туристички производ на потенцијалните туристи кои сакаат 

риболов.  
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Во горните текови на постојаните реки е присутна речната пастрмка, а пониско 

се јавува скобуст, кленот, кркушката, крап, мрена и др. Во езерото Калиманци 

присутен е и сомот. За развојот на риболовниот туризам на потребното ниво, во 

следниот период неопходно е уредување на рибните ревири и погодните места за 

рибарење, вклучување на овој тип туризам во понудата на риболовните друштва, 

агенциите и другите засегнати институции, поедноставување на постапката за 

издавање на повеќедневна дозвола за риболов, можности за купување или изнајмување 

рибарска опрема, поставување  риболовни платформи, посебно на езерата, оформување 

комплетни риболовно-туристички аранжмани, промоција и презентација на овој вид 

туризам и др.
99

 

 

Ловен туризам 

 

Густите шуми се богати со дивеч, а тој е основата за развој на ловниот туризам 

во регионот.Меѓу ловиштата Плачковица во Виница со површина од 14.708 хектари 

спаѓа во групата на најраспростанетите во Р. Македониаја.
100 Како посебна туристичка 

атракција за љубителите на ловот, во непосредна близина на Пониква се наоѓа и 

резерват за дивеч. Комерцијалното ловиште - резерват, покрај сместување, на 

посетителите им нуди можност за лов на елени, срни, елени-лопатари, муфлони, диви 

свињи.
101

 

Според расположивите податоци, на подрачјето на Брегалнички регион за ловен 

туризам годишно доаѓаат околу 1000-1200 странски ловџии. За да можат да дојдат, 

ловните друштва испраќаат нотарски заверена покана до регионалниот центар за 

гранични работи при МВР. Дневен билет за лов која треба да ја платат обично изнесува 

50 евра, а кога се лови заштитен дивеч плаќаат дневен билет од 20 евра и 20-30 евра за 

бројка застрелан дивеч. Кога одат на лов се придружувани од ловни водичи на 

друштвото, кои се грижат за отстреланиот дивеч, да не се лови на истите места за да не 

се исплаши птицата и др. Странците најчесто доаѓаат со сопствена опрема, теренски 

возила и ловно оружје. Често се случува со себе да ги носат и своите ловечки кучиња 
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кои ги тренираат при ловот. Од неколкудневниот престој на ловџиите и нивното 

учество во спортски туризам бенефит има целата заедница. Тие ги користат објектите 

за престој и ги посетуваат угостителските објекти во градот
102

 

 

Селски туризам 

 

Брегалничко-Малешевски регион е полн со селски населби. Во нив се чува 

традицијата, тајните на старите рецепти, културата и се што е од минатото. Сите села 

од овој регион се на свој начин посеби и интересни да се видат. Меѓу сите ќе спомнеме 

некои од поголемите и попознатите : Таринци,Чешиново, Соколарци, Зрновци, Градец, 

Блатец, Митрашинци, Владимирово,Злетово и др. Селскиот туризам нуди многу 

активности во овој простор. Туристички интерес може да се пројави за земјоделските и 

житни култури за тоа како се одгледуваат.  Сточарството исто така е поле од руралниот 

туризам кое за странците е мошне интересно. Производите пак кои се добиваат од 

стоката секој сака да ги проба , знаејќи дека се произведени на природен и 

традиционален начин.  Лозарството , пчеларството, грнчарството само ја 

надополнуваат богатата понуда на селскиот туризам. Куќите кои се во овие села, 

зачувани во оригинални форми можат да бидат едни од најпосетуваните етно куќи. 

Како подвидови на селскиот туризам во селата тука можат да се развијат : 

агротуристички, спортско-рекреативен, авантуристичи, културен, верски, 

гастрономски, кампинг туризам и др. 

 

Градски туризам 

 

 

Шансите на произведиме квалитен градски туризам се 100%. Штип како 

најголем град од овој регион е центар на голем број случувања. Сите други помали 

градови исто така нудат можности кои мора да се искористат за привлекување на 

странски туристи. Имено во секој од градовите има голем број на културно историски 

споменици кои сведочат за минатото и се одличен магнет за туристи. Мнифестациите 
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од најразличен карактер се главни случувања за кои идат многу туристи. Берово, 

Делчево, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Виница, Пробиштип сите 

располагаат со угостителски објекти кои нудат традиционала храна од нивниот предел. 

Во секој од градовите има излетнички места , зелени површини кои ќе послужат за 

релакирање на туристите. Во Штип е направена и мала зоолошка градина , и истата е 

најпосетувана од најмладите. Сите градови можат да развиваат фамилијарен туризам 

затоа што има што да понудат. Различните потреби на туристите лесно можат да се 

задоволат , доколку само малку се потрудиме во тоа. Како подвидови кои можат да се 

развиваат од градскиот туризам се : културен, спортски, едукативно-образовен, 

рекреативен,религиозен и др. 

 

 

Религиозен туризам 

 

 

 Овој вид на туризам е еден од најспецифичните, но во Брегалничкиот 

регион може да се развие. Всушност на самот простор има голем број на верски 

објекти од христијанска и муслиманска религија кои можат да се видат. Туристите кои 

го сакаат овој вид на туризам ќе бидат воодушевени од црквите со живописни фрески 

кои датираат од пред многу векови. Во сите градови има најмалку по 5 цркви , секое 

село исто така има верски објекти кои до ден денес ја зачувале својата автентичност. 

Развојот на манастирскиот туризам во Брегалничкиот регион зависи од 

интересот на туристите за посета на манастирите, но во голема мера и од согласноста 

на монасите од истите. Во манастирите се добредојдени туристи кои доаѓаат од верски 

мотиви или туристи љубители на културното наследство. Но, притоа животот и редот 

на монасите во ниеден момент не смее да биде засметан. Во моментов има релативно 

малку манастири каде има активен монашки живот како што се: Лесновски манастир - 

Св Архангел Гаврил- машки манастир, Св.Спиридон - женски манастир и Св. Архангел 

Михаил во Берово - машки манастир и др. Во другите вредни или познати манастири 
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најчесто се одбележуваат верските празници каде се организираат заеднички ручеци со 

верниците.
103

 

 

 

Атрактивно-културен и забавен туризам Рударство 

 

 

Рударствоно вметнато во туристичката понуда е реткост. Рудниот кај Злетово – 

Пробиштипско ни овозможува да направите туристичка атракција која би можела да 

донесе многу туристи. На туристите сакаме да и ја доловиме уникатноста и 

комплетната слика на една од најстарите професии рударството. За таа цел нашиот 

план опфаќа: 

-приспособување на просторот за туристички цели( инфраструктура) 

-специјализација на рударите со најголемо искуство да бидат туристички водич 

во рудникот 

-обезбедување на неопходна опрема со која ќе влезат туристите внатре( заштита 

облека) 

-приспособување на безбедни простории во кои ќе се служат специјалитетите на 

пробиштипското поднебје 

- воведување на различни анимации ( копање на руда, возење со воз низ 

рудникот, возење со лифт и сл. ) 

-превземање на промотивни активности со кои ќе се запознае целата јавност 

 Нашата идеја сметаме дека би имала поголем ефект доколку се вклучи во 

дневните тури и дел од градскиот туризам. За сето ова да се реализира потребна е 

огромна подршка од општината а потоа и од државата. Траба квалитетен и образован 

кадар да изработи стручни генерални планови како и финансиски план. 
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Културен туризам 

 

 

Брегалничко-Малешевските регион е богат со културно наслесдство кое е 

основа за развој на овој вид на туризам. Археолошките локалитети во Штип и Кочани 

ја прават понудата комплетна. Црквите исто така се дел од овој вид на туризам. 

Многуте културни споменици кои сведочат за настаните од историјата исто така се 

впишуваат како дел од овој алтернативен туризам. Културните манифестации се 

настани кои можат да привлечат голем број на туристи. Етнографијата пак е таа која го 

прави Брегалничкиот регион посебен. Со нејзина помош културниот туризам може да 

завземе висока позиција во туристичкиот производ на регионот. 

13. Определување на придобивките од развојот на 

алтернативните форми на туризам 

 
Општо земено кога во една земја постои континуиран развој на туризмот , се 

друго се развива паралелно под негово дејство. Ако основните форми на туризам 

придонесуваат многу за било кое подрачје каде што ги има, тогаш алтернативните 

форми само ги зголемуваат придобивките од нивниот раст и развој. 

Доколку се обрне големо внимание на  алтернативните форми на туризмот ,кои 

може да се развијат во Брегалничко-Малешевскиот регион, тогаш може да се очекува и 

големи придобивки. Најпрво свеста на населението кое живее на овој простор ќе се 

подигне. Тие вушност со ативно вклучување во  туризмот ќе осознаат за сите негови 

функции и карактеристики. Со тоа полесно ќе можат да создадат туристички бренд кој 

ќе се продава на потенцијалните туристи. Со самиот развој на алернативните форми на 

туризам ќе се зголемат и побарувањата околу угостителски објекти. Ке мора да се 

отворат сместувачки капацитети,  и капацитети кои ќе нудат храна. Тоа пак 

придонесува кон зголемување на бројот на работни места . Голема придобивка е тоа 

што развојот на овие интересни форми на туризам може значително да ја намали 

невработеноста во источниот дел од Македонија. Кога има забрзан развој на туризмот , 

тогаш се јавува и туристичката валоризација.  
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―Валоризација‖ всушност е стручна и научна процена на вредностите и 

својствата на добрата според утврдени критериуми, во функција на нивно ставање под 

заштита и подведување под соодветен режим на заштита.
104

 

Кога би имало валоризација ке се појават и заштитени подрачја кои ќе се во 

функција на тиризмот. Ваквите подрачја ќе бидат чувани и повеќе вреднувани. Самата 

валоризација ќе придонесе за поголема трајност на заштитеите подрачја. Оваа 

позитивност која ја носи развојот на алтернативните форми на туризам игра голема 

улога во создавање на препознатлива туристичка дестинација.  

Екологијата исто така ќе е на повисоко ниво. Доколку се следат потребите на 

странските туристи , секој ќе се залага за подобрување на моменталните услови. 

Различните видови туризам ќе развијат и различни стопански активности. Доколку се 

нуди традиционална храна , ќе се зголеми производството на земјоделки и житни 

култури како и производство на млечни производи. Освен тоа ќе се зголеми и бројот на 

оние што одгледуваат добиток што е голем плус за Брегалничкиот регион. Со растот на 

туризмот како економска појава ќе има и подобрување на инфраструктурата. 

Зголемениот број на туристи ќе значи дека мора да има подобрување на патиштата кои 

водат до туристичките дестинации.Овие инвестиции пак како бумеранг ќе се вратат во 

корист на туризмот. И нормално една од најголемите придобивки е економската 

исплатливост. 

 Како едни од најкарактеристичните влијанија кои ги има туризмот се 

издвојуваат неговите мултипликативни ефекти. Во тој контекст, напоменуваме дека 

мултипликативните ефекти на туризмот се состојат во тоа што средствата од 

туристичката потрошувачка циркулираат во стопанството и притоа вршат значително 

влијание врз економијата во дадена туристичка дестинација, во смисла на создавање 

додатен пазар за поголем број стопански дејности, првенствено, производни. Така, на 

тој начин, со вклучувањето на поголемиот дел од економијата на дадената туристичка 

земја, со помош на туризмот, всушност, се забрзува, не само економскиот, туку и 

целокупниот општественразвој на туристичката дестинација, но и на земјата во 

целост.
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Кога ќе се разгледаат многуте придобивки од развојот на алтернативните форми 

на туризам, се сфаќа дека забрзаниот раст на туризмот носи многу позитивности кои ги 

засенуваат негативните можни влијанија. Придобивките треба да ни бидат мотивација 

се со цел да дејствуваме што побргу на туристичкиот пазар. За да се позиционира 

Брегалничкиот регион на високо место потребно е залагање и макотрпна работа на 

населението и општините. Придобивките ќе испливаат на површината само доколку 

вредно се работи на создавање на разноврсна туристичка понуда.  

 

14.Перспективи за развој на алтернативни видови туризам 

 
Она кон кое треба да се стреми Брегалничкиот регион е создавање на 

препознатлив бренд. Насочувањето на потенцијалите кон создавање туристичка понуда 

која ќе ги задоволува желбите на сите потенцијални туристи. За да се согледаат 

перспективите за развој на алтернативните видови туризам мора да има акциони 

планови кои прикажуваат какви активности треба да се превземат за подобрување на 

различните форми на туризам. Проф. Др. Науме М. во својот труд  ,,Селекетивни 

видови туризам" дава примери за тоа на што треба да се обрати внимание во акционите 

планови. 

Екотуризам 

Акционите планови во рамките на стратегискиот пристап треба да ги содржат 

следниве активности: 

-определување на просторни целини како еколошки средини за туристичка намена; 

-преземање на мерки и активности во насока на заштита на еколошките 

срдини.Усвојување на Кодекс на однесување во вакви простори; 

-утврдување на еколошки средини за посета и престој; 

-утврдување на еколошки патеки; 

-лоцирање и опремување на плато за презентација на еколошките вредности; 
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-воспоставување на едукативно- рекреативни патеки; 

-организациско структуирање во функција на создавање услови за влучување на 

еколошки вредности во туристичката понуда; 

-потикнување на ангажирањето на туристичките агенции на креирање на туристички 

аранжмани со еколошка содржина; 

-воспоставување на сигнализација и информациони системи за пристастапност до 

еколошките средини и престој и движење во нив.
106

 

 

 

Планински туризам 

Акционите планови за одржлив развој на планинскиот туризам  треба да ги 

опфати следниве активности: 

-уредување и одржување на постојните скијачки капацитети на Пониква и 

капацитетите на Голак; 

-изградба на жичари и ски- лифтови; 

-уредување на  скијашки патеки и создавање на нови скијашки центри; 

-преземање на неопходни мерки и активности за заштита на планинскиот простор од 

секаков вид на загадување; 

-обезбедување на санитарно- хигиенски услови за одвивање на активностите во 

рамките на планинскиот туризам; 

-утврдување на планинарски и алпинистички патеки; 

-подигање,уредување и опремување на видиковци; 

-утврдување на едукативно рекреативни патеки; 

-организирање водичка служба и служба за спасување; 

-воспоставување сигнализација
107

 

 

 

 

                                                           
106

  Науме М., Селективни видпви туризам, УКЛО-ФТУ-Охрид, 2012,стр. 109 
107

 Науме М., Селективни видпви туризам, УКЛО-ФТУ-Охрид, 2012,стр 110 



 
 

 

87 
 

Бањски туризам 

Акционите планови треба да ги опфатат следниве содржински преземања: 

-уредување и опремување на постојните бањски капацитети во функција на 

подобрување на балнеолошките услови; 

-хортикултурално и партерно уредување на бањскиот простор; 

-уредување и опремување на патеки за прошетки,пешачење и трим-патеки; 

-подигање на рекреативни терени и базени на отворено; 

-заштита на животната средна во баљата и окружувањето; 

-санитерно и хигиенско уредување на бањскиот простор; 

-уредувње на плато за презентација на вредностите на бањите и нејзините можности; 

-подигање на нов бањски центар во Долни Полог; 

-воспоставување сигнализација и информациони системи за полесна пристапност до 

бањите престој и активности во овој простор;
108

 

 

 Езерски туризам 

Акционите планови треба да бидат насочени кон овозможување туристичка 

посета И во тој контекст да ги опфатат следниве активности: 

-прочистување и порамнување на литоралот ; 

-уредување и опремување на плажни простори; 

-преземање мерки и активности за максимална заштита на водата од загадување со 

изградба на колекторски системи и пречистителни станици; 

-уредување на простор за патеки за прошетки и пешачење; 

-заштита на шумскиот простор во окружувањето;  

-поставување на сигнализација за олеснување на пристапноста и користење на 

вредостите;
109
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Риболовен туризам 

Акционите планови за одржлив развој на овој вид туризам треба да ги опфатат 

следниве активности: 

-активна улога на надлежните органи и служби во спречување на загадувања на водата 

кои можат да го загрозат рибниот фонд; 

-обезбедување на хуман однос во риболовните активности што подразбира користење 

на само пропишана опрема,почитување на забраната за риболов,почитување на 

големината на уловени примероци; 

-определување на риболовни пунктови за натпревари и контрола на риболовните 

активности; 

-организирање на риболовни натпревари; 

-определување и уредување на локации за подготвување на риболовните 

специјалитети; 

-потикнување на туристичките агенции за вклучување на риболовните активност во 

Регионот во туристичката понуда.
110

 

 

Ловен туризам 

Акционите планови за оодржлив развој на ловниот туризам треба да ги опфатат 

следниве активности: 

-преземање мерки за обезбедување заштита на животинакиот свет во регионот; 

-обезбедување на механизми со кои ќе се обезбеди хуманиот однос кон животните во 

ловните активности; 

-усвојување на кодекс за однесување во ловите средини; 

-опремување на ловиштата со поилки и хранилки и обезбедување на храна и вода во 

функција на опстанок на дивечот; 

-обезбедување механизми за следење на големината на популацијата по видови дивеч и 

други животни; 

-определување локации за подигање ловечки куќи и други форми за сместување; 

-определување и оремување места за наблудување,следење, фотграфирање и снинање 

на животните;  

-подигање центар за логистика во ловните активности,обработка на уловените 

примероци и трофеи и нивно оценување; 

                                                           
110

 Науме М., Селективни видпви туризам, УКЛО-ФТУ-Охрид, 2012,Стр.112. 



 
 

 

89 
 

-определување на локации за готвење и послужување на ловечките специјалитети; 

-организирање на ловечки вечери; 

-потикнување на туристичките агенции да ги вклучат ловно-туристичките активности 

во -туристичките аранжмани; 

-воспоставување сигнализација и информационен систем за олеснување на пристапот 

до ловиштата и одвивањето на активностите во нив.
111

 

 

Селски туризам 

Акционите планови треба да ги опфатат зафатите со кои ќе се отстранат 

проблемите кои стојат на овој пат.Тие одржливиот развој треба да го 

операционализираат преку следниве активности: 

-воспоставување кампања со цел да се укаже на значењето што го има селскиот 

туризам и бенефитите што ќе ги добијат учесниците на оваа дејност; 

-организационо структуирање во насока на обезбедување услови за потикнување на 

овој вид туристички развој; 

-воведување на стимулативни мерки со кои ќе се овозможи збогатување на срочниот 

фонд и неговата разновидност; 

-воведување стимулативни мерки со кои ќе се овозможи приспособување на 

сместувачките капацитети за посета и престој на туристите; 

-решавање на сенитарно-хигиенските проблеми во и околу сместувачките капацитети и 

просторот определен за активности во рамките на селскиот туризам; 

-утврдување на патени за посета на специфични селски средини; 

-утврдување на едукативно- рекреативни патеки; 

-определување на плато во Кочанското поле за презентација на историјатот на 

оризовото производтво, значењето на оризот и неговите специфични вредности; 

-воспоставување на вонарски патишта; 

-креирање на програми со рурани и аграрни карактеристики; 

-потикнување на туристичките агенции на влучување на селско- туристичките 

содржини во туристичката понуда.
112
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Градски туризам 

Акционите планови треба даги имаат во предвид следниве активности: 

-преземање мерки за санирање на сите нарушувања на оваа градска средина; 

-обезбедување заштита на шумскиот простор во окружувањето; 

-утредување и проширување на зелените површини и нивно одржување; 

-обезбедување на санитарно- хигиенска заштита на просторот за посета; 

-воспостатвување на сигнализација и информациони системи за посета на градот и 

надовите туристички вредности.
113

 

 

 Културен туризам 

Акционите планови во рамките на сратегиските определби треба да ги обфатет 

следниве активности: 

-обезбедување пристапност до локалитетите со културни вредности; 

-оределивање точна и погодна локација на Злетовска Река за отворање палеолитски 

парк во кој би се презентирал овој културен слој;  

-уредување и опремување на утврденитеза локалитети на културното наследство за 

посета И презентација на вредностите што ги поседуваат; 

-анимирање на просторот со светлосни и аудитивни ефекти; 

-уредување на околниот  простор на културно-историското наследство со 

хортикултурални содржини; 

-воспоставување сигнализација и информационо системи за олеснување на  посета  на 

локалитетите.
114

 

 

 

Кога би се исполниле сите точки од акционите планови ќе се создадат идеални 

услови за развој на селективни форми на туризам во Брегалничко-Малешевскиот 

регион.  

Освен на овие планови акцент треба да се стави на маркетинг стратегии кои ќе 

имаат за цел позиционирање на туристичкиот производ на туристичкиот пазар.  
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Туристичкиот производ мора да биде прилагоден кон барањата кои се јавуваат 

на туристичкиот пазар подредувајќи се на новосоздадените пазарни услови на 

стопанисување. За таа цел, потребно да се посвети соодветно внимание на неколку 

аспекти, меѓу кои, секако како најзначајни се издвојуваат процесот на формирање нов 

туристички производ, негов развој и креирање услови за непречен квалитативен 

напредок.
115

  

Брегалничкиот регион изобилува со разновидност и поради тоа може да се 

формираат интегрирани туристички понуди. Доколку целиот регион би се опфатил во 

една голема туристичка рута, туристите ќе имаат можност сами да одбираат во кој вид 

на туризам ќе сакаат да учествуваат и ќе можат да ја видат целокупната туристичка 

понуда.Добрата промоција може да првлече туристи. Зад добра промоција мора да 

стојат образовани кадри кои професионално ќе си ја завршат работата. Кога зборуваме 

за перспективите мора да спомнеме за одржливиот туризам. Со него постепено и 

сигурно ќе има развој на регионот. Овој вид туризам се базира на постепен развој на 

туризмот во рамките на реалните можности и услови што ги нуди Брегалничкиот 

Регион. 

Целта на одржливиот туризам е да се воспостави развој на долги рокови, кој 

што ќе овозможи моментални придобивки, без да ги ограничи, или наштети на идните 

придобивки во одреден регион. Одржливиот туризам има за цел да се даваат шанси за 

развој на индивидуите, развој на регионот и на општеството. За одржлив развој на 

туризмот неопходно е градење на основа за одржливост на туризмот. Одржливиот 

туризам во основата за развој втемелува градење на вредности кои значат поврзување 

на поединецот со факторите во општеството.  
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Одржливиот развој во туризмот е насочен кон одржување и градење на 

вредности од доменот на: 

- Екологијата 

- Економијата 

- Социо-културата 

- Природните ресурси 

- Институционални рамки 

- Стратегии за насочување и развој. 

 

Одржливиот развој во туризмот има за цел да придонесе кон промени во градење на 

свеста за екологија, за однесување, за праведност, за културните и историски 

вредности, за економијата како на индивидуално така и на општествено ниво. 

Одржливиот туриазм има за цел во целост да кореспондира со потребите на локалното 

население, регионот, општеството и потребите на посетителите – туристите.
116

 

Одржливиот туризам всушност е иднината на Брегалничкиот регион. Имплементирајќи 

го овој вид на туризам развојот на регионот може да се доведе до завидно ниво. 
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15.Завршни согледувања 
 

 Туризмот како појава во Брегалничкиот регион, интензивно се развива. 

Всушност тој во регионот може да се трансформира во профитабилен бизнис. Ова 

придонесува до развивање на многу селективни видови на туризам во источна 

Македонија. Овој магистерски труд е да се направи една комплетна слика за 

туристичката понуда, и потенцијалите за развој на алтернативните форми на туризам.

  

 Од Штип преку Кочани, Виница, Каменица ,Берово, Делчево, Пехчево, за на 

крај да стигнеме до малиот но убав Пробиштип. Оваа просторна рамка која ја има ова 

истражување е показател дека може да се состави една комплексна понуда на 

туристички производ. Со тоа што ги дефиниравме селективните видови туризам , 

овозможивме јасно да ја определиме туристичката понуда и да излеземе стабилни на 

туристичкиот пазар. Преку согледување на ресурсите кои стојат на располагање, ја 

објаснуваме појавата на селективен туризам во Брегалничко-Малешевскиот регион. 

Доколку се потпираме на афинитетите на потенцијалните туристи , тогаш посебното 

разгледување и локационата определеност на алтернативните  видови туризам е од 

општо значење за целокупниот развој на туризмот.  

Продните вредности во Источниот дел од Македониаја ги има во изобилство. 

Нивното разумно и правилно користење ќе придонесе за поставување на темели на 

постојан развој на туризмот. Планините Плачковица,Осогово,Малешевски и Влаина се 

реткост и непроценливо богатство. Полни со флора и фауна тие го разубавуваат целиот 

Брегалнички регион. Реките со вештачките езера, термалните извори ,и водопадите 

создаваат поле од хидрогравски вредности. Тие се одлични места за задоволување на 

потребите на туристите. Недоволно откриените и таинствени пештери пак се 

предизвик за љубителите на спелеолошкиот туризам. 

Она што ја издвојува Источна Македонија од останатите делови се 

антропогените вредности, кои се чуваат со векови. Археолошките локалитети сведочат 

за богатата историја. Туристите кои сакаат ваков вид на туризам и ја сакаат историјата 

ќе бидат воодушевени. Христијанството е доминантна религија во Брегалничкиот 

регион. Поради тоа има голем број на цркви и манастири. Сите оние кои бараат мир и 
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веруваат во учењата на оваа религија ќе можат да уживаат во прекрасните храмови. 

Големиот број на споменици на културата придонесуваат забрзано да се развива 

културниот туризам. Секој град има споменици и истите се зачувани и ставени под 

заштита како културно наследство. Целокупната понуда не би била толку добра и 

убава доколку не ја надополнува гастрономијата од Брегалничкиот регион. Освен 

објектите тука се народните ора , песни и многуте манифестации кои се организираат 

со цел да се презентира културата од Брегалничкиот регион. Многуте угостителски 

објекти со налик на традиционални македонски куќи карактеристични за овој регион 

нудат изобилства од храна и пијалоци. Тие се цврста материјална основа за развојот на 

селективните видови на туризам.  

Сообраќајната инфраструктура не е на задоволително ниво но сепак има добар 

пристап до сите туристички места. Со залагање и подобрување на патиштата 

туристичката понуда ќе стане комплетна. Ова е една од основните задачи која мора да 

се исполни доколку би сакале да имаме задоволни туристи.  

Брегалничкиот регион има голем број на угостителски објекти. 

Хотели,одмаралишта, вили, ресторани, кои мора да работат на подобрување на 

услугата. Доколку почне континуиран раст на прилив на туристи потребно е да се 

отворат и нови објекти. Со зголемување на туристичката понуда нормално е 

зголемување и на бројот на туристи. Доколку се следи трендот на раст и развој на 

туризмот работата на угостителските капацитети ќе е постојана со добра 

заработувачка. 

Со информациите кои ги имаме до сега брегалничкиот регион го посетуваат 

туристи од многу земји како што се Бугарија, Германија, Србија, Италија и др. Треба 

да се потрудиме да ги задржиме истите и воедно да им го свртиме вниманието и на 

туристи од други земји. Моментално најактуелни туристи во Македонија се 

Холанганите. Тие најмногу ги посетуваат туристичките места во западниот регион. Со 

малку труд и добра промоција, Брегалничкиот регион може да се понуди исто така . 

Така туристите од Холандија ќе бидат запознаени со убавините и реткостите кои ги 

има во Источна Македонија. 

Досегашниот развој на туризмот има придонесено многу за целокупниот развој  

на Брегалничко-Малешевскиот регион. Отворени се многу луксузни и традиционални 
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угостителски објекти. Населението активно учествува за подобрување на условите за 

развој на туризмот. Се отвараат работни места кои придонесуваат за подобра 

економска стабилност на Источниот дел од земјата. Понудата која моментално ја има 

овде мора да се надополнува со новости. Всушност овие алтернативни видови на 

туризам се тие кои ќе ја освежат и збогатат истата. За успешно да се имплементираат 

потребно е да се направат стратегии ,кои ќе формираат туристички производ. Кога ќе 

имаме атрактивен производ тогаш со помош на маркетинг стратегии ќе се 

позиционираме на туристичкиот пазар. Доброто менаџирање на туристичката 

дестинација во случајов Брегалничкиот регион, ности економска исплатливост.  

Потенцијали за развој на алтернативни видови на туризам во  Брегалничко-

Малешевскиот регион има. Како тие ќе бидат искористени зависи до нас самите. 

Природата нуди а човекот треба да го организира и подготви како еден убав комплет. 

Доколку сакаме да ја почуствуваме придобивката од развојот на туримзмот мора да се 

ангажираме и дејствуваме. Развојот на туризмот во Брегалничкиот регион треба да го 

засега секој оној кој живее на овој простор. Доколку заеднички се дејствува тогаш 

задоволството е поголемо. Туризмот е една од ретките вредности која ги задоволува 

потребите на  човекот. Затоа треба да се чува и негува.  
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