
АНАЛИЗА 
за алтернативен туризам и одржлив 

развој во кичевскиот регион

Април 2020



Анализа за алтернативен туризам 
и одржлив развој во кичевскиот регион

Анализата е направена за потребите на Центарот за истражување и информирање 
за животната средина “Еко-свест” од Скопје, во рамки на проектот „GEAR - Green 

Economy for Advanced Region“, финансиран од Европската унија, и активностите кои ги 
спроведува за потребите на проект финансиран од CAN Europe.

Автор

Александар Панајотов

Скопје, 2020

Содржината на овој документ е одговорност единствено на Еко-свест и под никакви 
услови не може да се смета дека ги одразува ставовите на Европската унија.

This Project is funded by the European Union 



3

АНАЛИЗА ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ВО КИЧЕВСКИОТ РЕГИОН

Содржина

Листа на кратенки 4
1. Вовед 5
 1.1. Цел на Анализата 6
 1.2. Методологија 6
2. Карактеристики на кичевскиот регион 7
 2.1. Географија 7
 2.2. Општини и демографски податоци 8
 2.3.Инфраструктура 10
 1. Патна мрежа 10
 2. Железнички сообраќај 10
 3. Авионски сообраќај и гранични премини 11
 4. Енергетска инфраструктура 11
 2.4. Клима 11
 2.5. Туризам 12
 5. Туристичка посетеност 12
 6. Број на ноќевања 15
 7. Сместувачки и угостителски капацитети 17
3. Туризмот во РСМ 18
 3.1. Алтернативен наспроти масовен туризам 18
 3.2. Алтернативен туризам и негови форми 20
 3.3. Глобални трендови во туризмот 20
 3.4. Трендови во руралниот туризам 21
4. Потенцијали за развој на алтернативниот туризам во КР 22
 4.1.Природни атракции 22
 8.Планини 22
 9.Котлини 23
 10.Водено богатство 23
 11.Биодиверзитет 24
 12.Пештери 24
 4.2.Културни атракции 24
 4.3.Помошни (останати) услуги 25
 4.4.Вреднување на потенцијалите 26
 13.Фактори 26
 14.Атрактори 27
 15.Поддршка на услугите 27
 4.5.Планирани активности и развој во КР 28
5. SWOT анализа на кичевскиот регион и неговите потенцијали 29
6. Развој на можни форми на алтернативен туризам и одржлив развој во КР 31
 6.1. Еко-туризам 33
 6.2. Селски туризам, агро-туризам и фармерски туризам 34
 6.3. Авантуристички туризам 34
 6.4. Останати форми на АТ 35
 6.5. Мапирање на потенцијалите 35
7. Заклучоци и препораки 36
 Заклучоци 36
 Препораки 37
8. Листа на референци 39



Листа на кратенки

АТ  Алтернативен туризам

КР  Кичевски регион

ЦРЈЗПР Центар за развој на Југозападниот плански регион

ЈЗПР  Југозападен плански регион

РСМ  Република Северна Македонија

ДЗС   Државен завод за статистика на РСМ

ЕСМ  Електрани на Северна Македонија 

НП  Национален Парк

УТМС  Универзитет за Туризам и Менаџмент Скопје

УГД  Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

ФТБЛ  Факултетот за туризам и бизнис логистика при УГД

МЗЕ  Министерство за економија

СКМ  Стопанска комора на Македонија

АФПЗРР Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

WTCC  World Travel & Tourism Council



5

АНАЛИЗА ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ВО КИЧЕВСКИОТ РЕГИОН

 1. Вовед

 Во глобалната економија туризмот е најголемиот сектор кој се наоѓа во 
континуиран пораст. Масовниот туризам, кој се појави во втората половина на 20 
век, својата кулминација ја доживеа некаде до 90-тите години. Заситени од овој вид 
на туризам, луѓето почнаа да бараат нови форми на рекреација и искористување на 
годишниот одмор и оттука се првите зачетоци на селективните видови на туризам.

 Алтернативниот туризам  се поистоветува со терминот одржлив туризам од 
причина што влијае што е можно помалку на животната средина и населението. За 
разлика од масовниот туризам, алтернативниот туризам нуди одржлив економски развој, 
одржливо искористување на природните ресурси и многу придобивки за локалното 
население, меѓу кои и истите природни ресурси кои не се уништуваат и остануваат за 
идните генерации.

 Алтернативниот туризам во последните години на глобално ниво зема се поголем 
замав и е многу важен за регионите кои не можат да понудат масовен туризам. Брзиот и 
силен развој првенствено се должи на тоа што тој нуди туристички продукти или сервиси 
кои се поинакви од оние на масовниот туризам. 

 Кичевскиот регион, кој е дел од Западниот дел на РСМ, е подрачје на кое можат 
да се развиваат многу видови на алтернативен туризам. Богат е пред сè со природни, 
а потоа и со културни и антропогени фактори, кои се основен предуслов за развој на 
многуте алтернативни форми на туризмот и овој дел од земјата е примамлив и интересен 
за потенцијалните странски и домашни туристи.

 Анализата за развој на алтернативни видови на туризам во кичевскиот регион 
е направена во рамките на проектот „GEAR - Green Economy for Advanced Region“, 
како надополнување на „Економската анализа – премин кон развој без лигнит: случај 
Осломеј“. Економската анализа обработува предвидено сценарио за иницирање на 
алтернативни економски активности во три сектори (земјоделство, преработувачка 
индустрија и туризам) преку кои постепено во период од пет години преку праведна 
транзиција е придвидена супституција на целосната работна сила од на РЕК Осломеј. 
Активностите од туризмот се очекуваат да креираат работни места за 20% од вкупниот 
број на работници по истекот на превидените пет години (ЕКОСВЕСТ, 2019).

 При процесот на енергетска транзиција и промената кон одржлив економски модел 
потребно е да постојат низа социјални и економски механизми неопходни за заштита на 
разботниците и нивните работни места. Праведната транзиција во КР како регион зависен 
од ТЕЦ Осломеј ќе подразбира обезбедување на работни места, преквалификација на 
работниците и интеграција во новиот систем, а во процесот е особено важно активното 
учество на сите засегнати страни како заедниците, сите граѓани на КР, како и невладиниот 
сектор.

 1.1. Цел на Анализата
 Главната цел на оваа Анализа е дефинирање на потенцијалите и капацитетите 
за унапредување на АТ и одржлив развој во кичевскиот регион. 

 Дополнително Анализата генерира препораки и предлози преку чие спроведување 
во иднина кичевскиот регион ќе би ја зголемил својата конкурентност на туристичкиот 
пазар како важна дестинација за АТ. Главниот фокус на Анализата ќе биде ставен на 
следните цели:

1. Прибирање на сите потребни информации од регионот за развој и 
унапредување на АТ;

2. Анализа на можностите и капацитетите за АТ во регионот;
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3. Креирање препораки и предлози за унапредување на алтернативниот туризам и 
одржлив развој на регионот.

 Посебно внимание ќе се обрне на идентификација на природните вредности на 
кичевскиот регион и нивно поврзување со самата понуда за АТ.

 1.2. Методологија
 По прибирањето на сите потребни информации и направените консултациии 
со сите засегнати и релевантни страни, се изработи SWOT анализа преку која се 
идентификуваа силните страни, слабостите, можностите и заканите на регионот, од кои 
понатаму произлегоа препораки и предлози за развој на АТ во Кичевскиот регион. 

 За дефинирање на можностите и капацитетите за унапредување на АТ и одржлив 
развој во КР, ќе биде употребена следната методологија:

Цел: Прибирање на сите потребни информации од регионот

Активност:

• Ревизија на литература и извори на податоци од примарни 
и секундарни извори;

• Информации за ресурсите, капацитетите и 
инфраструктурата на регионот;

• Информации за постоечка понуда за АТ;
• Консултативна средба со засегнатите и релевантни страни 

(прва тркалезна маса).

Цел: Анализа на можностите и капацитетите за АТ во регионот

Активност:

• SWOT анализа на регионот;
• Анализа на постоечката туристичка инфраструктура;
• Анализа на трендови во туризмот;
• Идентификација на форми на АТ кои можат да се развијат 

во регионот и нивно мапирање;
• Сублимирање на сите наоди од анализите.

Цел: Препораки и предлози за унапредување и одржлив развој на АТ 
во регионот

Активност:

• Дефинирање на конечната верзија на Анализата;
• Препораки и предлози за подобрување на туристичката 

инфраструктура, збогатување на туристичката понуда, 
подобрување на социо-економската состојба и зачувување на 
животната средина;

• Презентација на финалната верзија на Анализата (втора 
тркалезна маса).
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2. Карактеристики на кичевскиот регион
 2.1. Географија

 Кичевскиот регион се наоѓа во западниот дел на РСМ и припаѓа на горното сливно 
подрачје на реката Треска. Регионот во своето средиште ја има Кичевската Котлина која 
е опколена од сите страни со планини. На северната страна допира до превојот Стража 
и планината Буковиќ. На западната страна граничи со Националниот Парк Маврово каде 
се издига планината Бистра со највисоката точка во регионот (2160 m). На јужната страна 
по долината на реката Треска се протега до Стогово и Илинска планина. На источната 
страна граничи со планините Песјак и Челоица, а во регионот на селото Вранештица се 
наоѓа и најниската точка на регионот со надморска височина од 600 m.

 Единствениот град во општината, Кичево, се наоѓа на надморска височина од 625 
m, додека останатите населени места се распослани на надморска височина од 600-
1200 m (Извори: интернет истражување; Wikipedia; Google Maps).

 Административно, кичевскиот регион припаѓа на Југозападниот плански регион кој 
воедно е еден од најпошумените во РСМ и изобилува со природни богатства, различни 
култури и обичаи, чиста околина и големи потенцијали за производство на домашна 
и органска храна итн. Поради овие фактори, КР има можности за унапредување и 
развивање на АТ на туризмот, како авантуристичкиот, руралниот и еко-туризмот, и 
тематските форми на туризам, а развојот на Кичевскиот истовремено ќе придонесе и за 
развој на целиот Југозападен регион.

Карта бр.1: Кичевски регион, географска местоположба

2.2. Општини и демографски податоци
 По направените предлог-измени за територијална поделба, во 2013 година кон 
Општинa Кичево се припојуваат општините Зајас, Другово, Вранештица и Осломеј. 
Така вкупната површина на КР во моментов е близу 837 км2, а вкупниот број на жители 
е проценет на 56.757 (ДЗС, 2018). Во општината единствен град е Кичево.
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Карта бр.2: Општини во кичевскиот регион

 Доколку сакаме да ги споредиме податоците за површините и бројот на жители по 
општини, поделбата е можна према пописот направен во 2002 година, пред припојувањето 
на другите 4 општини кон Општина Кичево:

Општина Површина 
[km2]

% од вкупна 
површина на 

регионот

Број на жители 
по попис од 

2002 г.

% од вкупен 
број на жители 

во регионот
Кичево 49,14 5,89 % 30.138 53,12 %
Зајас 161,08 19,32 % 11.605 20,45 %
Другово 383,24 45,97 % 3.249 5,73 %
Вранештица 109,13 13,09 % 1.322 2,33 %
Осломеј 121,09 14,52 % 10.425 18,37 %

Вкупно 833,68 km2 56.739 жители
 

Табела бр.1: Статистички податоци по општини (Извори: ДЗС, 2002; Wikipedia)

 Од табела бр. 1 јасно се гледа дека Општина Кичево која е административен 
центар на регионот има најголем број на жители (53,1% од вкупниот број на жители во 
КР), а најмала површина (нецели 6% од вкупната површина на регионот. Ситуацијата кај 
Општина Другово е обратна, општината зафаќа речиси 46% од вкупната површина на 
регионот, а има само 3.249 жители.

 Густината на населеност [жители/km2] се движи од најниската 8,48 во Другово; 
12,11 во Вранештица; 72,04 во Зајас; 86,05 во Осломеј; до највисоката 613,31 во Кичево.

 Во консултација со локалното население беше потврден податок кој вели дека 
вкупниот број на жители кој го имаме од ДЗС е валиден само во летниот период кога 
голем дел од жителите кои работат во странство се враќаат на неколку месеци во родните 
места. Ова е видливо во скоро сите места, куќите се комплетно затворени, а голем дел 
од локалите и сервисите не работат до лето. Проценката на локалното население е 
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дека некаде 40-50% од жителите во многу од селата живеат и работат во странство во 
поголемиот дел од годината. 

 По проценките на ДЗС од 2014 година, ја имаме следната демографска слика за 
регионот:

• Од вкупниот број на жители кој изнесува 56.757, процентот на жени и мажи е скоро 
идентичен и изнесува околу 50%;

• Вкупната бројка на работоспособно население (15-79 години) е 48.712 жители, што 
е речиси 86% од вкупниот број на жители во регионот. Истиот процент важи и за 
женската и за машката популација;

• Етничката структура е: Албанци со скоро 55%, Македонци 36%, Турци 5%, Роми 3% 
и останатиот дел се Власи, Срби, Бошњаци и останати;

• По вероисповед, поголемиот дел од населението се муслимани (околу 63%), а 
православни се околу 36%.

2.3 Инфраструктура

1. Патна мрежа

 Кичевскиот регион е добро поврзан со другите делови на државата главно преку 
државниот пат А2 кој минува директно низ општините Зајас, Кичево и Другово, меѓутоа 
состојбата на овој пат е во релативно лоша состојба. Состојбата на овој пат во минатите 
неколку години е подобрена поради интервенциите во делот на превојот Стража и на 
релација Кичево – Охрид. 

 Во тек е и изградбата на автопатот Кичево-Охрид која е започната уште во 2014 г. 
со кој дополнително треба да се забрза комуникацијата. Изградбата веќе доцни 4 години 
и поради тоа се појавува намалување на брзините и застои во движењето на возилата 
со што се зголемува времето за стигнување до и до Охрид.

 Мрежата на регионални патишта од 1-ва и 2-ра категорија овозможува поврзување 
со останатите делови од регионот, како и поврзување со другите региони.

Регионални патишта од 1-ва категорија (Р1):

• Р1303 – Кичево-Македонски Брод-Прилеп;
• Р1305 – с.Другово-Демир Хисар;

Регионални патишта од 2-ра категорија (Р2):

• Р2231 – поврзување со с.Осломеј и с.Туин како крајна точка;
• Р2246 – с.Извор-Бошков Мост, недовршен, планиран да го поврзе Кичево со Гари 

и НП Маврово.
• Р2337 – поврзување со с.Цер, понатаму со Пуста Река, Дивјаци и Крушево;

 Во КР, а воедно и во целиот ЈЗПР патната мрежа е недоразвиена, особено во 
поглед на регионалните патишта од 2 категорија. Регионалните патишта Р1303 (Кичево-
Македонски Брод) и Р1305 (с.Другово-Демир Хисар) на одредени делници се во лоша 
состојба, додека регионалниот пат Р2246 (с.Извор-Бошков Мост) има голем дел земјан 
коловоз. Мрежата на локални патишта е главно во лоша состојба, а наместа постојат 
делници кои не ги задоволуваат основните стандарди и претставуваат пречка за 
нормално одвивање на сообраќајот. Во целиот ЈЗПР, дел од локалните патишта постојано 
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се реконструираат и надоградуваат (околу 3% до 2015 година), меѓутоа процентот е 
занемарлив (Извор: Програма за развој на Југозападниот плански регион 2015-2019, 
2015).

2. Железнички сообраќај

 Во КР постои само една активна железничка линија во Коридорот бр. VII, која го 
поврзува Кичево преку Гостивар и Тетово со Скопје. Истата завршува во Кичево со слеп 
колосек.

 Дополнително е планирана изведба на железничкиот Коридор VIII од Албанија 
кон Бугарија. Железничката линија во РСМ треба да се движи од Струга преку Кичево 
и Скопје до Крива Паланка, со што ќе се овозможи полесен пристап за туристите од 
Бугарија, а воедно и побрз и алтернативен пристап за туристите од Албанија. Средствата 
за изработка на главниот проект се обезбедени од ИПА, а се очекува истиот да биде 
завршен во 2022 година.

 3. Авионски сообраќај и гранични премини

 Кичево е на поволна местоположба и релативно близу до двата постоечки 
аеродроми во РСМ. Од Охридскиот аеродром е оддалечен само 50-тина километри, 
додека од Скопскиот е 140 km.

 Самиот КР нема гранични премини. Најблискиот граничен премин е Ќафасан (со 
Албанија) кој се наоѓа на 75 km од Кичево. со Албанија (Св.Наум и Блато-Дебарско) се 
на околу 90 km од Кичево. Најкористените гранични премини со соседните држави се 
прикажани во табелата подолу.

Држава Граничен премин Оддалеченост од Кичево 
[km]

Албанија
Ќафасан 75
Св.Наум 90

Блато (Дебар) 90

Бугарија
Деве Баир 230
Ново Село 240
Делчево 280

Грција
Меџитлија 95

Богородица 195
Дојран 215

Косово
Јажинце 100
Блаце 125

Србија Табановце 165

Табела бр. 2: Оддалеченост на гранични премини од Кичево (Извор: интернет истражување)
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 4. Енергетска инфраструктура

 Најзначајна енергетска инфраструктура во кичевскиот, а воедно и во ЈЗПР е 
ТЕЦ Осломеј. Како втора термоелектрична централа според инсталирана моќност, ТЕЦ 
Осломеј обезбедува околу 10 % од вкупното производство на електрична енергија во 
РСМ. ТЕЦ Осломеј како основно гориво користи локален лигнит кој доаѓа од рудникот 
Осломеј (ЕСМ, 2020). Последниот јавно достапен извештај на АД ЕЛЕМ од 2017 година 
вели дека во РЕК Осломеј има 976 вработени (Извор: ЕКОСВЕСТ, 2019).

2.4. Клима
 Со оглед на големите висински разлики во регионот се застапени  
умереноконтинентална и планинска клима. Умереноконтиненталната клима се 
карактеризира со умерено влажни и студени зими и со умерено суви и топли лета, додека 
пролетта е посвежа и трае покусо од есента. Во повисоките предели со планинска клима 
има повеќе врнежи во текот на годината, што придонесува истите да се покриени со снег 
во текот на целата зима.

 Градот Кичево и поголемиот дел од населените места се наоѓаат на надморска 
височина од 600 до 900 m каде е застапена умереноконтиненталната клима, додека во 
повисоките места е застапена планинска клима. 

 Просечната јулска температура во Кичево е околу 21°С, а просечната јануарска 
околу 0°С, што значи дека просечната годишна температура изнесува некаде околу 
11°С. Апсолутниот месечен максимум на во Кичево е нешто над 40°С. Во однос на 
Кичево, температурите во околните населени места на повисока надморска височина 
се пониски за неколку степени, додека на највисоките места е пониска за скоро 10°С 
(Извор: Wikipedia).

2.5. Туризам
 Како дел од ЈЗПР, КР има многу поволна местоположба. Добро е поврзан со 
останатите региони и се наоѓа близу Охридскиот аеродром и неколку гранични премини. 
Од друга страна, КР нема услови да понуди масовен туризам како скопскиот или охридско-
струшкиот регион. За утврдување на фактичката слика за туризмот и туристичките 
трендови во КР, беше направена анализа на туристичките посети и ноќевања, како и 
структурата на туристите во период од 2006-2019 година. Добиените резултати потоа 
се споредени за утврдување на учеството на бројот на туристи и ноќевања во одност 
на ЈЗПР и РСМ. Дополнително е направена анализа на сместувачките и угостителските 
капацитите, меѓутоа податоците се од 2008 година.
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  5. Туристичка посетеност

 Анализата на посетеноста на кичевскиот, Југозападниот регион и целата 
територија на РСМ е прикажана на графиконот бр. 1.

Графикон бр. 1: Број на туристи во КР, ЈЗПР и РСМ, 2006-2019г. (Извор: ДЗС, 2020)

 Како што може да се забележи од графиконот бр. 1, во последните 15 години 
бројот на туристи во цела РСМ и во ЈЗПР е во постојан пораст, со исклучок на 2009 и 
2010 година. 

 Тоа не е случај и во КР каде бројот на туристи постојано варира помеѓу 1.592 и 
2.630 во периодот од 2006 до 2015 г. Во 2016 се забележува драстичен пад од околу 
100% и во наредните 4 години бројката на туристи се движи многу благо во нагорна 
линија. Од 1.054 туристи во 2016, бројката се искачува на 1.175 туристи во 2019 г., што е 
пораст од околу 11,5 % (Графикон бр. 2).

Графикон бр. 2: Број на домашни и странски туристи во КР 2006-2019г. (Извор: ДЗС, 2020)
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 Од истиот графикон може да се забележи и односот на домашни и странски 
туристи во КР. Трендот на домашните туристи е ист како и гореспоменатиот тренд на 
вкупниот број на туристи, генерално во опаѓање. Бројот на странски туристи исто така 
варира, но е постојано во нагорен тренд со исклучок на малиот пад во 2016 година.

Листата на земји од кои туристите најчесто доаѓаат е прикажана во табела бр. 3:

2011 - 2019 2016 - 2019
   Србија 960    Србија 447
   Албанија 401    Швајцарија 147
   Бугарија 364    Бугарија 145
   Полска 292    Албанија 135
   Турција 258    Германија 108
   Босна и Херцеговина 226    Турција 76
   Швајцарија 224    Косово 67
   Германија 213    Босна и Херцеговина 56
   Хрватска 165    Унгарија 54
   Италија 125    Австрија 50

Табела бр. 3: Странски туристи во КР, по земји (Извор: ДЗС, 2020)

 Од табелата се гледа дека најчести гости во КР се оние од Србија, а по нив 
следуваат гостите од Бугарија и Албанија. Во последните 4 години се зголемува бројот 
на гости од Швајцарија и Косово.

 Анализата на туристичката посетеност на КР по месеци е прикажана на графикон 
бр. 3. Во периодот од 2006 до 2014 може да се забележи дека има туристи скоро во текот 
на целата година. Нивниот број е значително намален во месеците од ноември до март, 
со ислучок на неколку години каде воопшто нема туристи во тие месеци. Првата поголема 
нерегуларност се појавува во 2015 година и од 2016 навака во КР нема воопшто туристи 
од октомври до април месец.
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Графикон бр. 3: Посета на туристи во КР по месеци, 2006-2019г. (Извор: ДЗС, 2020)

По вкупниот број на туристи, учеството на ЈЗПР во однос на РСМ и КР во однос на ЈЗПР 
во период од 2006 до 2019 година е прикажано на графикон бр. 4. 
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Графикон бр. 4: Учество во КР, ЈЗПР и РСМ, 2006-2019г. (Извор: ДЗС, 2020)

 Учеството на ЈЗПР во однос на РСМ се движи од 46,69% во 2006 до 37,63% 
во 2019. Намалувањето на учеството на ЈЗПР се должи на поголемото процентуално 
зголемување на бројот на туристи во останатите региони. Учеството на КР во однос на 
ЈЗПР е незначително и во минатите 15 години се движи од од 0,26 -1,03%.

6. Број на ноќевања

 Сликата за бројот на ноќевања во КР, ЈЗПР и РСМ е слична на онаа од вкупниот 
број на туристи прикажана погоре. Бројот на ноќевања во РСМ е генерално во пораст, 
додека во ЈЗПР осцилира, но од 2014 навака и таму е во пораст (Графикон бр. 5).

Графикон бр. 5: Број на туристи во КР, ЈЗПР и РСМ, 2006-2019г. (Извор: ДЗС, 2020)
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 Вкупниот број на ноќевања има многу сличен тренд со вкупниот број на туристи во 
КР, бројот на ноќевања варира до 2015 и во следните 4 години е многу понизок (Графикон 
бр. 6). 

Графикон бр. 6: Број на ноќевања на домашни и странски туристи во КР, 2006-2019г. Извор: 
(ДЗС, 2020)

 Вкупниот број на ноќевања има многу сличен тренд со вкупниот број на туристи во 
КР, бројот на ноќевања варира до 2015 и во следните 4 години е многу понизок (Графикон 
бр. 6). 

 Соодносот на должината на престој на домашните и странските туристи е 
прикажан на графикон бр. 7 од кој може да согледаме дека во анализираниот период 
просечниот престој на странските туристи е поголем од оној на домашните без оглед на 
фактот дека бројот на домашни туристи е поголем од оној на странските.

Графикон бр. 7: Просечен престој на домашни и странски туристи во КР, 2006-2019г. (Извор: 
ДЗС, 2020)

Учеството со бројот на ноќевања на КР во однос на ЈЗПР повторно е незначително и се 
движи од од 0,07%- 0,27%%.
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7. Сместувачки и угостителски капацитети

 Податоците за капацитетите за сместување и угостителство во КР се од Пописот 
на угостителството од 2008 година и се дадени во следната табела:

Број на сместувачки објекти 7  Број на угостителски објекти 167
Број на соби 148  Број на седишта 5.014
Број на легла 286  Површина на објектите [m2] 10.934
Површина на објектите [m2] 3.054  Број на вработени 437
Број на вработени 58    

Табела бр. 4: Сместувачки и угостителски капацитети во КР, 2008 г. (Извор: ДЗС, 2008) 
* Напомена: Од табелата за угостителски објекти е изземена општина Другово од причина 
што податоците на ДЗС покажуваат над 9.000 седишта во 3 објекти со површина од 95м2

 Постојат понови податоци за сместувачки и угостителски капацитети, како и 
за туристичкиот промет, меѓутоа истите се однесуваат на целиот ЈЗПР и податоците 
генерално се за Охрид и Струга.

 Во КР постојат неколку поголеми хотели во Кичево и неговата блиска околина: 
хотел Куќа на уметноста - с.Кнежино, хотел Арабела и хотел Кичево – Кичево, хотел Atva 
Residence - с.Долни Добреноец, фарма Nora`s Ranch - с.Белица, вила Бозо - с.Долно 
Строгомиште.

 Во руралните средини постојат неколку објекти за сместување во с. Ижиште,  
с.Извор и с.Кнежино. Конаци за сместување постојат и во Манастирот Св. Пречиста 
Богородица, Кичевско. На територијата на КР постои и еден планинарски дом, Тајмиште  
(Извори: Регистар на потенцијали за развој на рурален туризам во ЈЗПР, 2016; TourGuide.
mk).
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3. Туризмот во РСМ
 3.1. Алтернативен наспроти масовен туризам

 Туризмот е значајна стопанска дејност во РСМ и игра голема улога во економијата. 
Според Светскиот совет за патувања и туризам (Извор: WTTC), вкупниот придонес на 
македонскиот туризам и патувачкиот сектор во БДП на земјата во последните 10 години 
е во постојан пораст (Извор: WTTC, 2018). За 2018 година, вкупниот придонес изнесува 
7,2% од БДП, со околу 49.700 директни вработувања (Извор: WTTC, 2019). 

 Од една страна, туризмот обезбедува огромни економски и социјални придобивки 
преку креирање работни места и зголемување на БДП. Од друга страна пак, туризмот 
е извор на широк спектар на сериозни проблеми, особено за економиите во развој. 
Масовниот туризам прави голем еколошки притисок врз природата, го менува составот 
на работоспособното население (работната сила од гранките како земјоделие и слично, 
преоѓаат во услужните дејности на туризмот и угостителството), со тоа нарушувајќи ја 
заедницата и нејзиниот културен идентитет. 
 Здравата животна средина претставува главен атрибут за атрактивноста 
на туристичките дестинации и е еден од најбитните услови за економски развој на 
населението. Со неправилно менаџирање и несоодветна имплементација, масовниот 
туризам може да доведе до промени на бидоверзитетот, уништување на екосистемите, 
природните ресурси и загадување на животната средина. Масовниот туризам остава 
огромен јаглероден отпечаток и исто така придонесува за голема деградација на животната 
средина низ целиот свет преку пренамена на релативно изолираните и претходно чисти 
природни области во високофреквентни туристички дестинации. Неконтролираната 
урбанизација пак е една од главните причини за загуба на живеалиштата во крајбрежните 
регионите ширум светот. Континуираниот пораст на бројот на туристи придонесува 
за зголемено загадување на животната средина дури и на најнедостапните места на 
Земјата, а како пример може да се земе Непал со планината Монт Еверест која го доби 
неславниот прекар „Највисоката канта за отпадоци во светот“. Дополнително, најголемите 
инвестиции во туризмот најчесто доаѓаат од западните мултинационални бизниси кои 
остварените приходи од секторот туризам ги враќаат назад во својата матична земја. 
 Како одговор на овие негативни ефекти, се појави потреба од поинаков пристап 
во туризмот со цел да се намалат негативните ефекти врз туристичките дестинации, 
населението и природата. Тука се и зачетоците на „новата“ форма на туризам која се 
појавува како алтернативно решение за најнепосакуваниот вид туризам - масовниот 
туризам (Извор: Triarchi, Е., Karamanis К., 2017). Во табелата бр. 5 во продолжение е 
прикажана споредба на карактеристиките на масовниот и алтернативниот туризам.

Масовен туризам Алтернативен туризам
Брз развој Бавен развој

Максимизира Оптимизира
Социјално и еколошки безобѕирен, 

агресивен
Социјално и еколошки внимателен, 

претпазлив
Неконтролиран Контролиран

Краткорочен Долгорочен
Нестабилен Стабилен

Контрола од далечина Локална контрола
Ценовно ориентиран Вредносно ориентиран
Битен е квантитетот Битен е квалитетот
Фокусиран кон раст Фокусиран кон развој
Непланиран развој Прво се планира, па се развива 

Развој на туризмот насекаде од страна на 
надворешни фактори

Развој само на одговарачки места, од 
страна на локалци  
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Сезонски туризам со голема побарувачка 
во екот на сезоната

Постојана побарувачка и надвор од 
туристичката сезона

Увезени работници Локална работна сила

Табела бр. 5: Карактеристики на масовниот и алтернативниот туризам (Извор: Gartner, C. W., 
1996)

 Како што можеме да согледаме од табелата, разликите се очигледни. Масовниот 
туризам е сезонски, нестабилен, неконтролиран и се стреми кон зголемување на 
профитот во краток временски рок. Се карактеризира со импулсивен и непланиран 
развој и поради потребата од голем број сезонски работници голем дел од нив не се 
од локалното население. Туристите имаат фиксна програма, доаѓаат во големи групи и 
многу често донесуваат спонтани одлуки за пополнување на слободното време.

  Алтернативниот туризам е контролиран, стабилен, често функционира и вон 
туристичката сезона, со стремеж за остварување на профит на долгорочна база кој се 
распределува на локално ниво. Развојот е планиран, а фокусот е ставен на квалитетот 
наспроти квантитетот. Туристите доаѓаат во помали групи, а програмите често пати се 
скроени по желба на туристот.

 Според истражувањето направено во РСМ во 2014 година, сите DMC (Destination 
Management Company) компании, туристички агенции и туристички водичи кои во 
својата понуда имале разни форми на АТ имале подобри резултати наспроти оние кои 
воопшто не ги нуделе. Истражувањето е спроведено во Охрид, Скопје и Битола, при 
што се интервјуирани 83 агенции, од кои 54% национални / локални и 46% странски 
туроператори. Констатирано е дека целната група за алтернативните форми на туризам 
е помеѓу 35-65 години, а туристите доаѓаат за да ја „доживеат“ дестинацијата преку еко-
туризам, рурален туризам и авантуристичките форма на туризам (Извор: Cuculeski, N., 
Petrovska, I., Petkovska M. Т., 2015).

 3.2. Алтернативен туризам и негови форми
 Спротивно на масовниот туризам, aлтернативниот туризам нуди уникатни искуства 
кои се фокусирани кон поединци, пријатели или семејства и особено значење придава 
на интеракцијата со културата и локалното население. Туристите се ориентират кон овој 
вид на туризам поради желбата својот одмор да го поминат активно и динамично; да 
уживаат во природата и опкружувањата; да се забавуваат, да откриваат и културно да 
се надградат; да дознаат нешто повеќе за обичаите и традициите на регионите каде 
патуваат (Извор: УТМС, 2013)

 За алтернативниот туризам нема општоприфатена дефиниција, но можеме да 
заклучиме дека главниот акцент е ставен на зачуваната природна околина, автентичната 
атмосфера и кујна, локалната култура и традиции, како и високиот процент на учество 
од страна на на локалното население. По Дерној, алтернативниот туризам има за цел 
да воспостави директна лична и културна меѓусебна комуникација и разбирање помеѓу 
домаќинот и посетителот (Извор: Dernoi, 1988). Алтернативните форми на туризам 
комбинираат туристички производи или одделни туристички услуги, различни од 
масовниот туризам во однос на потрошувачката, организацијата и вклучените човечки 
ресурси. АТ често се поистоветува и со терминот одржлив туризам поради неговата 
примарна цел да влијае што е можно помалку негативно на животната средина и врз 
населението кое живее на тоа место.

 Најчестите форми на АТ се рурален туризам, еко-туризам, планински туризам, 
авантуристички туризам (планинарење, велосипедизам, јавање коњи, пешачење, 
рафтинг, нуркање, посета на пештери, искачување итн.) и тематските видови на туризам 
поврзани со културното и историското наследство, религија, вино, традиционална кујна, 
етнографија, традиционална музика, ракотворби (Извор: Sanyal, A., 2016)
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 3.3. Глобални трендови во туризмот
• Здравје – во блиска иднина, сите аспекти поврзани со здравјето ќе добијат 

дополнително значење. Освен фитнесот и бањите, тука влегуваат и физичките 
активности кои се основата на многу од формите на АТ. „Здравите“ дестинации 
(чист воздух, природа и биодиверзитет, клима итн.) ќе бидат попосетувани, а 
побарувачката за активни одмори ќе се зголемува.

• Забава – поради зголемениот притисок во секојдневието, останува помалку 
време за забава, одмор и релаксација. Ова ќе доведе до зголемена потреба од 
дополнителни производи со ниска цена за средната класа, како и зголемена 
потреба за почести и пократки одмори во текот на годината.

• Патувачко искуство – се појавува потреба од подобрување на квалитетот на 
производите и услугите кои ќе одговараат на цената која ја плаќаат туристите. 
Зголемување на побарувачката за алтернативни начини за трошење време и пари, 
и автентичноста на патувањата се едни од главните последици во овој сегмент.

• Информатичка технологија – потрошувачите се почесто ќе бараат можности за 
директно и безбедно интернет плаќање на услугите. Приоритетите треба да се 
стават на достапноста на информациите, можностите за директни резервации и 
дестинациски (е)маркетинг.

• Демографија – зголемување на бројката на здрави и активни сениори и потребата 
за производи за нив (здравствен и културен туризам). Зголемување на потребата за 
развивање на различни форми на авантуристички туризам за младинскиот сектор.

• Климатски промени – поради ефектите на глобалното затоплување, туристите ќе 
патуваат и вон сезоната за летен одмор, а со тоа ќе се зголемува и побарувачката 
за еко-туризам и туризам во природа.

• Макро-економски трендови – се очекува дека во иднина БРИК економиите ќе 
имаат најголем и најбрз раст, што значи нови нови земји и извори на пазар, а воедно 
и развивање на нови туристички дестинации за да се одговори на предизвикот.

• Политички фактори – во последно време еден од најзначајните фактори не само 
за туризмот. Се појавува голема потреба од информираност за безбедноста и 
здравјето, кои пак директно ќе  влијаат на имиџот на земјите и дестинациите. 

• Сигурност и безбедност – во однос на можни терористички напади во популарните 
дестинации и природни катастрофи, треба да се обрне внимание на менаџментот 
во случај на кризни состојби и флексибилно планирање.

• Животен стил – патувањата веќе не се луксуз. Ова ќе доведе до повеќе почести 
патувања, зголемена побарувачка на специфични производи и потребата за 
интензивни искуства за време на одморите.

• Маркетинг – се зголемува знаењето на потрошувачите за туристичките производи 
и многу често искуствата се споделуваат на интернет. Маркетингот ќе треба повеќе 
да се насочува кон интернетот.

• Транспорт – автомобилскиот превоз е сеуште најзастапен во туризмот, а се 
забележува и зголемена побарувачка за авио превозот. Во иднина треба да се 
инвестира во нови аеродроми и други мерки за пристап до постоечките, како и 
развој на нови дестинации.

(Извор: Национална стратегија за туризам, 2016-2021)
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3.4. Трендови во руралниот туризам
• Технолошки трендови – истражувањата велат дека повеќе од половина резервации 

се прават на интернет. Се очекува дека промоцијата на интернет (е-маркетингот) 
се повеќе ќе ги заменува тадиционалнитеформи на промоција. Од друга страна, 
зголемената промоција ќе доведе до поголема конкуренција на пазарот, а со тоа 
подобрување на квалитетот на постоечките и развој на нови дестинации.

• Демографски и социјални трендови – од економски аспект, активните сениори 
претставуваат доминантна група на туристи во Европа со одлика да посетуваат 
една иста дестинација повеќе пати. Со оглед на тоа дека животниот век се 
продолжува, услугите во туризмот треба да овозможат услови за исполнување 
на потребите на оваа група туристи, посебно во поглед на еко-туризмот, спа-
туризмот, културниот и селскиот туризам. Предност им се дава на дестинациите 
со лесна пристапност, развиена авио и патна инфраструктура, пристап до 
телекомуникациски и интернет услуги, можност за лесни физички активности, 
настани и манифестации, традиционална храна, и можности за запознавање со 
локалната култура и традициите. Втората интересна група се младите од 16-35 
години кои во мал процент ќе се одлучат најчесто за активен или авантуристички 
туризам, како и за гастрономски туризам. Дестинациите треба да овозможат брз и 
едноставен начин за онлајн резервација, авио трансфери преку нискобуџетни авио 
компании, актракции, уникатни доживувања и можности за лично надградување.

• Економски трендови – туристите се повеќе се одлучуваат да одат на дестинации 
кои нудат уникатни доживувања, специфичност и нови искуства. Предност имаат 
дестинациите со поволни геоморфолошки карактеристики, клима, бидиверзитет, 
развиена гастрономија и разнообразни атрактивности.

• Заштита на природата и одржлив развој – концептот за рурален туризам сам по 
себе ја интегрира заштитата на природата и зачувување на биодиверзитетот.

(Извор: Национална стратегија за рурален развој, 2012-2017)
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4. Потенцијали за развој на алтернативниот туризам во КР

 Западниот дел од РСМ, а воедно и кичевскиот регион е едно големо и интересно 
подрачје на кое можат да се развиваат многу видови на алтернативен туризам. Богато 
со природни, културни и антропогени фактори, овој дел од Македонија е примамлив и 
интересен за потенцијалните странски и домашни туристи.

 4.1. Природни атракции

  8. Планини

 Планините се едни од најмаркантните природни атракции во КР. Целиот регион 
е опкружен со високи планини кои изобилуваат со шуми, голем број на пасишта и богат 
биодиверзитет. Постојат голем број на планински патишта и патеки, природни реткости, 
а самите планини имаат одлични пејзажни вредности. Планините се пристапни поради 
фактот дека постојат населени места до надморска височина од 1.200 m и до овие места 
водат локални патишта.

• Бистра – несомнено една од најважните, најбогатите со флора и фауна и најубавите 
планини на територијата на цел РСМ. Дополнително важно што во западниот дел 
КР на планината Бистра граничи со НП Маврово. Највисоката точка на целиот КР 
е околу 2.160 m и се наоѓа на самата граница со НП Маврово, во близина на врвот 
Бабин Срт. Ограноци на Бистра: Зајаска планина (северозападен дел на КР, над 
Тајмиште), Дренова планина (западно од Кичево, над с.Кнежино), Лопушник (јужен 
огранок на Бистра богата со букови шуми);

• Илинска планина – парк на природата со голема ботаничка вредност која навлегува 
на најјужниот дел на КР. Богата е со дабова шума во пониските делови, букова 
шума во повисоките и многубројни пасишта;

• Стогово – млада верижна планина со листопадни и зимзелени шуми, каменести 
врвови опкружени со т.н. алпски пасишта. Природата на Стогово е одлично сочувана, 
а јужно Стогово се смета за споменик на природата со геоморфолошка и биолошка 
вредност. Дел од Стогово навлегува во најзападниот дел на КР, а највисокиот врв 
Бабин Срт (2.245 m) се наоѓа на 1 километар од административната граница;

• Челоица и Песјак – ограничени од сите страни со раседи, пасишта на највисоките 
делови, букова и дабова шума на планинските страни;

• Баба Сач – мала средно-висока планина, близу с.Цер.

• Буковиќ – северен дел на КР, десно од Стража

(Извори: Регистар на потенцијали за развој на рурален туризам во ЈЗПР, 2016; 
топографски карти на Македонија; Wikimapia)

9. Котлини

 Кичевската котлина е една од поголемите котлини во РСМ со вкупна површина 
од 1.059 m2 и надморска височина која се движи од 570 до 680 m. Климатските услови 
овозможуваат одгледување на овошки како јаболка, круша, вишна, цреша, слива итн. 
(Извори: Wikipedia; СКМ)
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 10.  Водено богатство

 Низ КР течат повеќе реки: Треска, Стуценчица, Зајаска река, Рабетинска река, 
Беличка река, Темница, Туинска река итн. Во атарот на село Ехлоец постои и една клисура 
по течението на реката Дебрштица и Ехлоечката река. Посебни природни атракции се 
и изворите кои се со многу чиста вода за пиење: извори на Треска, Белица, Студенчица 
(споменик на природата), Пополжани (природна вредност), и изворите на кисела вода 
во Козица. Во близината на сега напуштеното село Фрлогоец (Горно Добреноец) се 
наоѓаат Самовилските водопади. Во регионот постои една недоволно истражена водна 
акумулација, вештачкото езеро Осломеј во кое има повеќе видови слатководни риби. На 
бреговите на езерото постои можност за уредување со активности поврзани од карактер 
на антропогени вредности (Извор: Регистар на потенцијали за развој на рурален туризам 
во ЈЗПР, 2016).

11. Биодиверзитет

• Шумите зафаќаат повеќе од 65% од површината на ЈЗПР;

• Земјоделските површини зафаќаат 10,58% од површината на ЈЗПР, од кои речиси 
38% се обработлива површина;

• Реликтни и ендемски видови: вид на маргаритка (Centaurea grbavacensis), 
Сардели (Еrodium guicciardii), планински чај (Sideritis scardica), црн јасен (Fraxinus 
ornus);

• Развиено овчарство и сточарство;

• Ловишта со површина поголема од 71.000 ha на 7 локации;

• Реката Треска има богат фонд на риби: крап, плашица, јагула итн.

(Извор: Регистар на потенцијали за развој на рурален туризам во ЈЗПР, 2016).

12. Пештери

 Иако во поголемиот дел се неистражени, пештерите во КР можат да бидат значаен  
потенцијал за развој на руралниот туризам: пештера Череп – с. Тајмиште во која во 
2016 се најдени голем број на черепи и коски, пештерна црква Св.Никола – с.Кладник, 
пештера Укуци - с.Добреноец, пештера Тапанчево - с.Подвис, пештера Калина Дупка – 
с.Ехлоец, пештера Лисичина Дупка – с.Цер (Извори: Регистар на потенцијали за развој 
на рурален туризам во ЈЗПР, 2016; НоваТВ, 2016).

4.2. Културни атракции

 Различната етничка припадност и малцинствата во КР овозможуваат 
диверзифицирана понуда од културни атракции која исто така може да придонесе во 
зголемувањето на бројот на туристи, без оглед на тоа дали туристите ќе дојдат примарно 
за културно-историски и религиозен туризам, или пак овие атракции ќе служат како 
надополнување на другите форми на АТ.

• Стари куќи и автентична традиционална архитектура во селата Брждани, Козица, 
Србјани, Малкоец, Добреноец, Лавчани, Душегубица, Белица, Видрани, Свињишта, 
Прострање итн;

• Свети места и светилишта: црква Св. Петар и Павле – с.Тајмиште (изградена 1861), 
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Св. Ѓорги – с.Лазаровци (изградена на крајот на 16 век), Кнежински манастир и 
црква Св. Ѓорѓи (11-12 век)  – с.Кнежино, манастир Св. Богородица - Пречиста 
Кичевска (14 век) - Кичево, 4 теќиња во Кичево од кои најстарото е Чулу Баба Теќе 
(1560), Џамија во Бичинци (изградена 1420), Џамии во Грешница, Строгомиште, 
Зајас итн.;

• Тврдина Китино Кале, остатоци од утврдена населба од бронзено и железно време, 
како и од среден век – Кичево, Куќа на уметноста - Кичево, Културен дом Јордан 
Пиперката – Козица, Маркулија – Арангел, партизански гроб со петокрака – Горни 
Осој, бункери од 2СВ – Извор-Иванчишта;

• Археолошки локалитети: Стара Куќа, Градиште – Подвис, остатоци од поден мозаик 
во Св. Ѓорѓи – Кнежино;

• Музеи: Музеј „Западна Македонија во НОБ“ - Кичево, мала постава на етнопредмети 
- Кичево, збирка невестински ковчези – с.Свињишта, збирка книги во манастир Св. 
Богородица - Пречиста Кичевска, приватна збирка на етно носии – с.Цер, приватна 
музејска збирка на етнопредмети – с.Козица;

• Религиски настани: Водици, Успение на Пресвета Богородица, Бајрам, Св. Ѓорѓи 
Кнежино;

• Културни настани и манифестации: ликовна колонија, етно фестивал, Белички 
средби, фестивал на риба Белица, планинарски марш Цер;

• Етнографско наследство: грнчарство – с.Вранештица, дрводелство, воденичарство, 
валање, предење, копаничарство, казанџиство, ковачки занает;

• Фолклор: голем број изработувачи на народни носии (шопска, с.Требиште, мијачки 
носии од с,Ехлоец, с.Прекуртурла);

• Локални кулинарски специјалитети: еко сирење с.Крушино, козјо сирење с.Козица, 
бурек, поречки качамак, гравче-тавче, питулици, сарма, татлии, јуфки, бакардан, 
ошмара, домашна ракија, сливова ракија со мед, ракија прополка с.Кленоец.

(Извори: Регистар на потенцијали за развој на рурален туризам во ЈЗПР, 2016; интернет 
истражување).

4.3. Помошни (останати) услуги
Во КР се можни бројни активности кои би можеле да ги ангажираат и анимираат 
туристите да потрошат повеќе време во регионот. Оваа листа на помошни активности 
само ја збогатува понудата на регионот да стане примамлива туристичка дестинација.

• Продажба на мед и голем број пчелари во селата Другово, Лавчани, Подвис, 
Ехлоец, Кленоец, Брждани, Свињишта, Кладник, Прострање;

• Селски плевни и амбари во селата (Извор, Подвис, Другово);

• Функционална воденица и ваљаци (с.Добреноец, Кичевски манастир)

• Стара воденица (с.Свињишта)

• Голем број бачила на околните планини;

• Рибници во селата Добреноец, Извор, Белица;

• Грнчарска колонија во с.Вранештица;

• Голем број билкари кои собираат планински чај;
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• Изработка на народни инструменти и тамбури;

• Одгледување костени;

• Рекреативни и спортски атракции: патека за кајак Треска-Бржданска река.

(Извори: Регистар на потенцијали за развој на рурален туризам во ЈЗПР, 2016; интернет 
истражување).

4.4. Вреднување на потенцијалите
Преку направеното теренско квалитативно истражување спроведено во ЈЗПР е направена 
процена на туристичките содржини поделени во 3 групи:

• Фактори – ресурси кои сеуште не се вклучени во туризмот и нивни потенцијали за 
привлекување туристи;

• Атрактори – туристички атрактивности, локалитети и објекти кои ги привлекуваат 
туристите и се веќе посетувани;

• Поддршка на услугите – компоненти кои на директен или индиректен начин ги 
поддржуваат активностите што ги креираат атракторите на туризмот.

Оценувањето е направено од страна на познавачите на состојбите и засегнатите страни: 
локалните самоуправи, бизнис-секторот, невладиниот сектор, институции од областа на 
културата и образованието, професионални здруженија од областа на земјоделието и 
туризмот.

13. Фактори

• Туристичко-географска положба – најдобра оцена има транзитноста која овозможува 
искористување на понудата на руралниот туризам во транзит;

• Планини – голем дел од истражените планини во КР (Плаќенска, Караорман, 
Илинска, Челојца) имаат високи оцени во однос на пасиштата, биодиверзитетот, 
пејсажните вредности, планински патеки и алпинизам, природни вредности, како и 
јавање во планина;

• Котлини – Кичевската котлина има релативно високи оцени во однос на земјишта 
резервирани за био-култури и можност за отварање на фарми;

• Клима – одлични оцени за чист воздух, приспособеност кон условите од климатски 
промени, престој во природа, спорт и рекреација;

• Извори, реки и водопади – највисоки оцени во однос на чистота на водата, 
амбиенталност, пејсажи и присуство на реткости;

• Езера – Осломеј има релативно ниски оцени за боја, чистота и логорување, убавина, 
реткости и просечна оцена во поглед на постоење пешачки патеки околу езерото;

• Биодиверзитет – највисока вредност имаат многу фактори: пасишта и ливади, 
шуми и шумски патеки, амбиент и пејсажи, спорт и рекреација, природни реткости, 
набљудување птици и јавање;

• Културно-историски споменици – поголемиот дел стари цркви и џамии во КР 
имаат високи оцени, со највисоки оцени за монументалност за Св. Ѓорѓи Кнежино 
и Султан-Бајазит џамија. Во однос на потенцијалот за привлекување туристи и 
естетските вредности оцените се исти;
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• Профана архитектура – Куќата на уметноста и Китино Кале имаат солидна оцена, 
додека останатите имаат релатицно ниски оцени;

• Манифестации – Високи оцени во однос на традиционалност и можност за 
привлекување туристи имаат Литија на Св. Ѓорѓи, Водици, Успение на Пресвета 
Богородица и празнувањето на Бајрам;

• Етнографски потенцијали – во однос на традиционалност и потенцијал 
за привлекување туристи високи оцени добиваат фолклорот, обичаите, 
традиционалните стопански активности и градителството;

• Човечки фактори – високи оцени за гостопримливост, традиционална прифатливост 
на туристите, хигиена во рурални семејства и разновидност на културните традиции. 
Општото образование и културата имаат добри оцени, додека познавањето на 
странски јазици има потпросечна оцена.

1. Атрактори

• Природни атрактори – Крушино и реката Треска имаат највисоки оцени за 
посетеност, пристапност, привлечност, можност за унапредување, зголемување на 
бројот на посетители;

• Центри за туристички активности (дефинирани просторни целини со реномирани 
и промовирани туристички вредности) – Кичевијата како центар е нешто над 
просекот.

2. Поддршка на услугите

• Производство на автохтони производи - според квалитетот на производите, 
најквалитетни се планинскиот чај и костенот, а по нив следат печурките, јаболката 
и црешите;

• Транспорт - во однос на квалитетот на патиштата, државниот пат А2 има малку 
повисока од просечна оцена, додека регионалните патишта имаат ниски оцени;

• Посетеност и престој - странските туристи добиваат високи оцени во однос на 
обемот, просторната дистрибуција, однесувањето и задоволството од добиените 
услуги. Домашните туристи добиваат повисока оцена во однос на сезоналноста;

• Придружни услуги - туристичките водичи имаат највисока оцена за 
информираност, а патничките агенции се најорганизирани;

• Потрошувачка – во однос пансионска и вонпансионска потрошувачка на 
скоро сите испитани сектори (угостителство, сувернири, производи на селски 
домаќинства итн.) повторно највисока оцена имаат странските туристи;

• Пазарни трендови – највисока оцена за сместувачки капацитети во домаќинства 
до рурално-туристички активности.

(Извор: Регистар на потенцијали за развој на рурален туризам во ЈЗПР, 2016).

4.5. Планирани активности и развој во КР
Према акцискиот план на Регистарот на потенцијалите за развој на руралниот туризам 
на ЈЗПР (2016), предвидени се 3 проекти на територијата на КР и тоа во селата 
Вранештица, Добреноец и Другово. 
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Резултатите кои треба да се постигнат со овие проекти се: уредување на локалитетите; 
подобрување на пристапот; креирање понуда за рурален туризам поврзана со 
грнчарство, пчеларство и рибници; создавање бренд и креирање имиџ за местата 
како рурално-туристички дестинации. Истите треба да се реализираат преку следниве 
активности: изготвување на урбанистичко-планска документација, сигнализација и 
означување, вмрежување на засегнатите страни и  локалните даватели на услуги и 
нивно поврзување со туристички агенции за креирање понуда. Планираните активности 
треба да се завршат во рок од 3 години.

1. Креирање рурална туристичка понуда во с.Вранештица која се темели на 
грнчарството како традиционална стопанска гранка , а вклучува и други 
активности.  Селото Вранештица е ридско планинско село со доста пасишта 
и шуми кое се наоѓа по течението на реката Треска. Населението се занимава 
со земјоделство и сточарство, а постои и активна керамичка колонија. Цел на 
проектот е брендирање на грнчарските производи во функција на рурално-
туристичките активности. 

2. Збогатување на постоечката угостителска понуда поврзана со рибниците и други 
атрактивни рурално-туристички активности во с.Добреноец. Селото е едно од 
најстарите села во КР, се наоѓа во близина на планината Бистра и располага со 
природни потенцијали како што е изворот Студенчица. Во околината постојат 
рибници, воденици, можности за активен туризам и собирање шумски плодови 
и растенија. Проектот има за цел да ја прошири постоечката угостителско-
туристичка понуда.

3. Поттикнување на развој на пчеларството во функција на развој на руралниот 
туризам во с.Другово, кое се наоѓа во непосредна близина на Кичево и располага 
со обработливо земјиште, пасишта, ливади и шуми. Истите креираат пчеларски 
простор кој овозможува дегустации, купување и консумација на пчелини 
производи. Цел на проектот е брендирање на производите од мед. Освен веќе 
споменатите активности, во овој проект се планирани и едукативни активности 
за населението за значењето на пчеларството и производите и организација на 
манифестации. 

Програмата за развој на ЈЗПР 2015-2019 пак, предвидува низа мерки за развој на 
регионот, дефинирани преку следниве среднорочни цели:

• Модерна регионална економија базирана врз висока технологија и знаење;

• Образование прилагодено на потребите на економскиот развој, ефикасна социјална и 
здравствена заштита за населението во Регионот и создавање услови за запирање на 
миграцијата;

• Развој на туризмот поврзан со природното и културното наследство, и

• Зачувување на квалитетот на животната средина.
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5. SWOT анализа на кичевскиот регион и неговите потенцијали

 По  претходно собраните информации и извршените консултации со сите 
засегнати страни е направена SWOT анализа преку која се идентификувани клучните 
фактори за оцена на потенцијалите за АТ и одржлив развој на КР. Факторите се 
поделени во две категории: внатрешни фактори каде спаѓаат предностите и слабостите 
и надворешни фактори каде спаѓаат можностите и ризиците. Во исто време, 
предностите и можностите се корисни фактори, додека слабостите и ризиците се 
штетни.

Корисни фактори Штетни фактори
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ри

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ

• Одлична местоположба, близу 
до аеродром Охрид и неколку 
гранични премини

• Релативно добра поврзаност со 
други региони (државен пат А2)

• Регионот е неистражена 
туристичка дестинација со 
голем голем број природни 
атракции

• Чиста природа, поволна 
клима во текот на сите сезони, 
изобилува со планини, шуми, 
пасишта и богат биодиверзитет

• Локални производи: сирење, 
мед, чај, костени, овошки

• Развиено овчарство, 
сточарство, пчеларство и 
грнчарство

• Регионот е богат со рибници и 
ловишта

• Граничи со НП Маврово
• Сочувани мултикултурни 

рурални средини со 
специфични културни обележја 
и селска архитектура

• Висок процент на 
работоспособно население

• Постоење на железничка 
поврзаност со Скопје

• Близина на Кичево до 
руралните средини 

• Постоење на културни атракции
• Одлични услови за равој 

на алтернативни форми на 
туризам

• Регион Кичево е сеуште 
непозната туристичка 
дестинација

• Нема доволно информации 
за регионот на интернет

• Слаба понуда и сезонска 
посетеност на регионот

• Недостаток на знаење и 
финансии за развој на 
туризмот во КР

• Недостаток на квалификуван 
кадар и квалитетна услуга во 
угостителство и непознавање 
странски јазици

• Немање локални водичи 
за алтернативни видови на 
туризам

• Нема субвенционирање 
на објекти кои би нуделе 
сместување и  услуги во 
руралните средини

• Нема база на сместувачки и 
угостителски објекти

• Ниска бројка на сместувачки 
капацитети во рурални 
средини

• Поголемиот дел од 
сместувачки и угостителски 
капацитети се во Кичево и 
околината

• Лоша состојба на регионални 
и локални патишта – 
непристапност до одредени 
места

• Нема директна поврзаност со 
граничен премин
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МОЖНОСТИ РИЗИЦИ

• Живите села нудат можност за 
развој на туризам во рурални 
средини и сместување по 
семејни куќи и фарми

• Ревитализација на објекти во 
селата и нивна адаптација за 
сместување

• Можност за финансирање 
проекти од ЕУ за алтернативен 
(рурален) туризам

• Финансиска помош преку 
програми за руралн развој 
на Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделството и 
руралниот развој (АФПЗРР)

• Развој на селски туризам со 
кампинг

• Развивање вонсезонски 
туризам

• Развој на регионот како здрава 
(еко) дестинација

• Зголемување/збогатување на 
веќе постоечка понудата за АТ 
во државата

• Развивање туристички 
производи во КР или во 
соработка со другите околни 
региони

• Усовршување на локални 
водичи и даватели на услуги 
кои ќе останат да живеат и 
работат во регионот

• Развивање на 
претприемништво

• Загадување на околината од 
РЕК Осломеј

• Продолжување на трендот 
миграција село-град кај 
младите

• Голема конкуренција од 
соседните општини во ЈЗПР 
(Охрид, Струга)

Табела бр. 6: SWOT анализа за КР (Сопствено истражување)

 Во светот постојат се помалку места со „недопрена природа“. Соодветната 
замена е „дивина“ или „дива природа“ (Англиски: wilderness), или неурбанизирани 
места кои не се значително изменети од страна на човекот, а човекот е туристот кој 
во нив се задржува само на кратко (Извор: Encyclopedia of Tourism, 2016). Постоењето 
на вакви диви места може да биде главниот атрибут на КР во развојот како следна 
дестинација за АТ.

 Од табелата може да се види дека регионот има голем број на неистражени 
природни атракции, богат биодиверзитет, чиста природа, поволна клима и добра 
поврзаност како основни корисни фактори, потпомогнати со дополнителните услуги 
како рурални средини со локални (еко) производи. Сите овие фактори претставуваат 
главни предуслови за развој на алтернативен туризам во КР.

 Алтернативниот туризам би бил дополна или во идеален случај замена на некои 
од веќе постоечките стопански дејности, би креирал нови работни места, промоција на 
природните убавини на РСМ, а со тоа и едукација на локалното население за важноста 
на природата и нејзина заштита.
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6. Развој на можни форми на алтернативен туризам и одржлив  
  развој во КР

 

 Една од главните цели за за развој на АТ е намалувањето на стапката на 
невработеност, а со тоа задржувањето на луѓето кои живеат во регионот и враќање на 
оние кои заради работа се веќе преселени во урбаните средини. Развојот ќе значи и 
подобрување на условите за живот, можности за ревитализација на објектите во селата 
и со минимални инвестиции нивна адаптација за сместување и давање угостителски 
услуги. Квалитетот на услугите треба да се крене со обука на нови локални водичи и 
едукација на постоечки туристички и водичи во планина од ЈЗПР и целата територија на 
РСМ за потенцијалите на КР како еко-дестинација. Голема е потребата од изготвување 
Студија за развој на туризмот во Општина Кичево по примерот на Берово, Пехчево и сл.

 Фокусот треба да се стави и на слабостите, недостатоците и ризиците со кои се 
соочува КР и нивно анулирање во блиска иднина. КР е непозната туристичка дестинација, 
дури и за домашните туристи. Треба да се обезбедат повеќе лесно достапни информации 
за регионот и неговите туристички потенцијали кои ќе бидат поставени на интернет, во 
електронски и печатени медиуми, во вид на видео репортажи од регионот. Посебно 
внимание треба да се обрне на е-маркетингот и развој на маркетиншки стратегии. Нужна 
е обнова на листата на сместувачки и угостителски објекти, посебно на оние во руралните 
средини кои пружаат и низа дополнителни услуги специфични за регионот. Туристичките 
агенции и туроператорите треба да се запознаат со капацитетите на КР како би можеле 
да го додадат во понудата на домашниот и странскиот пазар. 

 Со оглед на тоа дека КР има прекрасна и во голем дел незагадена природа како 
и богат биодиверзитет, треба посебно внимание да се обрне на развој на зелената 
економија која е еколошки поодговорна, а со тоа и понапредна, создавајќи рамномерно 
и позитивно влијание на општеството и на животната средина.  Зелената економија е 
инклузивна и поттикнува развој, општествена еднаквост и води сметка за зачувувањето 
на животната средина. Придонесува за општото добро и општествената еднаквост, 
додека истовремено во голема мерка ги намалува ризиците за животната средина и 
понатамошното искористување на природните ресурси (Програма на Обединетите нации 
за животна средина –УНЕП).

 Некои од принципите на зелената економија идеално се вклопуваат во идејата 
за развој на АТ во КР:

• Зачувување на природните ресурси – со природните ресурси и со еко-системот 
треба да се управува со тоа што неговата вредност ќе се зголемува за идните 
генерации;

• Внимателен пристап кон животната средина – науката треба да служи за 
зголемување на општествените и економските ефекти. Нејзината улога е 
предвидување на можните ризици, нивно укажување и понуда на позитивни 
решенија и пристапи, со цел зачувување на животната средина.;

• Право на развој – за постигнување на целите за одржлив развој потребно е да се 
посвети подеднакво внимание на општествените, економските и на еколошките 
цели и пристапи;

• Одржлива потрошувачка и производство – треба да се обезбеди одржливо 
производство и потрошувачка со одржливо користење на ресурсите, што значи 
намалување на неодржливата производна практика, поттикнување повторна 
употреба, обновување и рециклирање на материјали, со цел намалување на  
користењето на ограничени природни ресурси;

• Рамноправност на родовите – со развојот на зелената економија и родовата 
еднаквост мора да дојде до целосен израз. Жените треба да имаат важна улога 
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во сите процеси на управување и развој, треба да им се овозможи да развиваат 
знаења и вештини, да имаат пристап до добри работни места и да бидат 
адекватно наградени за својата работа;

• Заштита на биодиверзитетот и спречување на загадувањето на животната 
средина – заштитата и обновата на биодиверзитетот и природните живеалишта е 
клучна за понатамошен развој на човештвото. Потребно е да се изгради систем 
кој ќе обезбеди трајна заштита на еко-системите;

• Праведна транзиција.

 Формите на АТ излистани подолу имаат минимален импакт на природата и 
не генерираат опасен отпад кој во иднина би можел да го наруши биодиверзитетот и 
чистотата на околина. Со развивање на АТ и зголемувањето на бројот на туристите ќе 
се појави и потребата за реконструкција на постоечките локални и регионални патишта, 
како и изградба на нови, со цел подобра пристапност, а воедно и полесен транспорт 
на отпадот кој ќе се појави. Во однос на одржувањето на имиџот на „еко-дестинација“, 
следните логични чекори би биле инсталација на соларни панели како алтернативен 
извор на електрична енергија, обуки на населението за управување и со отпадот и 
неговиот транспорт, намалување на пластиката како материјал, употреба на еколошки 
пестициди итн. Формите на туризам кои би оставиле преголем импакт на природата не 
се земени во предвид.   

  Пред да се пристапи кон идентификацијата на можните форми на АТ во КР, треба 
подобро да се појасни терминот рурален туризам. За руралниот туризам постојат повеќе 
различни дефиниции, но ниедна заедничка. Руралниот туризам генерално претставува 
туризам во кој активностите и услугите кои се нудат се одвиваат во рурална средина 
(Извор: Методијески Д., Димитров Н., 2018). 

 Во согласност со Правилникот за поблиските критериуми за определување на 
руралните средини и категории на рурални заедници, „Рурални средини се сите населени 
места во рамките на една општина кои имаат помалку од 30.000 жители регистрирани 
со националниот попис на населението и домаќинствата на Република Македонија или 
со густината на населеност помала или еднаква на 150 жители на квадратен километар“ 
(Извор: МЗШВ, 2011). Во согласност со овој Правилник, сите населени места со исклучок 
на Кичево се сметаат за рурални средини и сите форми на туризам во овие општини се 
сметаат како рурален туризам. Од друга страна тоа значи дека во Кичево како град и 
неговата околина ќе постојат сите форми на туризам. Поради ова, можните форми на 
туризам ќе ги класифицираме према претходната поделба во Поглавје 3.2 (Алтернативен 
туризам и негови форми).

 Заклучно со податоците добиени од анализата, во согласност со принципите 
за одржлив развој и во склад со природата, во прилог е листа на можни форми на АТ 
во кичевскиот регион. Дополнително, поради непосредна близина на атрактивности во 
соседните општини, активностите не би требало да се ограничуваат само во рамки на 
административните граници на КР.

6.1. Еко-туризам
Една од силните страни на КР е чистата околина, прекрасни планини и богатиот 
биодиверзитет, апропо дефиницијата за еко-туризмот: „Екотуризмот е посета на 
релативно недопрени и незагадени делови од природата, поради уживање во пејсажот, 
дивите растенија и животните“ (Извор: УТМС, 2013). За оваа форма на туризам најчесто 
се одбираат дестинации кај кои флората, фауната и културното наследство се главните 
атрактивнсти. Сместувањето е во еконоќиште кое треба да задоволува неколку услови: 
да ги штити културните и природните компоненти во своја близина, при изградбата да има 
минимално влијание врз животната средина, да се вклопува во опкружувањето, да има 
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алтернативен извор за чиста вода, внимателно да се постапува со ѓубрето и отпадните 
води, да се применуваат програмите за еколошко воспитување и на вработените и на 
туристите, да се дава придонес во оддржливиот развој (пример за успешна приказна: 
Еко хотел Туто, с.Јанче - https://www.tutto.com.mk/).

6.2. Селски туризам, агро-туризам и фармерски туризам
 Форми на туризам во кој припаѓа се што е поврзано со селското стопанство, 
(овоштарство, производство на зеленчук, овчарство, сточарство, производство на 
мед и сл.), традициите, обичаите, верувањата и занаетите во селата, како и селската 
архитектура (Методијески Д., Димитров Н., 2018). Сместувањето е најчесто во селски 
домаќинства и тоа во посебни соби или куќи, фарми, кампинг и слично. Така се овозможува 
директен контакт со домаќините, нивниот живот и поинакво туристичко доживување. При 
престојот, туристите можат да уживаат во традиционалната храна која се приготвува со 
локални намирници, да ги хранат домашните животни, да се вклучат во секојдневните 
обврски итн. (пример за успешна приказна: Spirit of Prespa, с.Царев Двор - http://www.
spiritofprespa.com/).

6.3. Авантуристички туризам
 Слично како и за руралниот туризам, за авантуристичкиот туризам постојат повеќе 
дефиниции, но ниедна специфична. Една од дефинициите доаѓа од АТТА (Adventure 
Travel Trade Association) која вели дека авантуристичкиот туризам е патување во кое се 
вклучени два од следните три елементи: физичка активност, културна размена и/или 
активности во природа (Извор: Tourism Notes - Adventure Tourism). Некои од уникатните 
карактеристики и одлики на авантуристичкиот туризам се: контакт со природа и различни 
култури, патување, неизвесен исход, опасност и ризик, предизвици, очекувани награди 
(нематеријални), новини, стимулација и возбуда, истражување и откривање, контрастни 
емоции.

 Авантуристичкиот туризам е еден од најбрзорастечките сектори во туризмот, 
привлекува клиенти со кои се спремни да платат повисоки цени за услугите, ги поддржува 
локалните економии и поттикнува одржливи практики. Генерира работни места во повеќе 
сектори: сместување, угостителство, транспорт, туристички агенции и тур-оператори. 
Активностите во авантуристичкиот туризам најчесто се изведуваат со ангажирање на 
професионални водичи, што значи дека се јавува потреба и од обучени локални водичи 
(пример за успешна приказна: гостилница „Баба и Деде“ и „Galichnik MTB Adventures“, 
с.Галичник).

По активностите вклучени во патувањето, постојат две категории на авантуристички 
туризам:

1. Тешки авантури - спелеологија, трекинг, алпинизам, качување по карпи и мраз и 
сл.;

2. Лесни авантури – планинарење, кајакарење, велосипедизам, јавање коњи, 
ориентирање во природа и сл.

Во кичевскиот регион се можни следните активности:

• Планинарење;

• Велосипедизам и планински велосипедизам;

• Пешачење;

• Посета на пештери;

• Јавање коњи;
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• Кајакарење;

• Параглајдинг и качување по карпи – за овие две активности се потребни 
проверки.

6.4. Останати форми на АТ
Како дополнување на понудата треба да се земат во предвид и следните форми на АТ:

• Риболовен и ловен туризам;

• Културно-историски туризам;

• Верски (религиозен) туризам;

• Гастрономски и етнографски туризам.

6.5. Мапирање на потенцијалите 
 Врз основа на Анализата на потенцијалите за алтернативен туризам и одржлив 
развој во КР е направена карта со сите идентификувани потенцијали, поделени во 3 
генерални категории: природни атракции, културни атракции и помошни услуги. Мапата 
визуелно ни ја потврдува констатацијата дека КР е богат со голем број на атрактивности 
кои се распределени на целата негова територија и нуди неисцрпни можности за развој 
на АТ.
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Карта бр. 3: Мапирање на потенцијалите во кичевскиот регион
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7. Заклучоци и препораки

Заклучоци

 Покрај поволната местоположба и добрата поврзаност со другите делови на 
РСМ, Кичевскиот регион е еден од помалку истражените и недоволно искористените 
региони во државата. Задоволувањето на потребите на туристите во однос на нивното 
здравје, уникатни доживувања, специфичност и нови искуства, можност за секакви 
физички активности, традиционална храна и можностите за запознавање со локалната 
култура и традициите, стануваат се поизразен глобален тренд. 

  Согласно добиените информации, во КР беа идентификувани голем број на 
природни и културни атракции, одлична клима, чист воздух и богат биодиверзитет. 
Широката палета на помошни услуги како медот, бачилата, постоењето на активни 
воденици и органските автохтони производи можат да ја збогатат туристичката понуда 
со рурални активности кои на многу други места се веќе непостоечки. Во рамки 
на општината постојат живи села со сочувани мултикултурни рурални средини со 
специфични обележја и архитектура. Оттука може да се заклучи дека КР има одличен 
потенцијал и предуслови за развој на алтернативниот туризам.

 Од можните форми на алтернативен туризам како најзначајни би ги издвоиле 
еко-туризмот, селскиот и авантуристичкиот туризам проследени со бројните активности 
кои се можни на целата територија на регионот: планинарење, велосипедизам, 
пешачење, јавање коњи и слично. Останатите форми на алтернативен туризам како 
риболовен и ловен туризам, културно-историски, верски, гастрономски и етнографски 
туризам треба да послужат како надополнување на туристичката понуда на регионот. 
Дополнително, преку развојот на алтернативните форми на туризам во КР ќе се 
придонесе за намалување на стапката на невработеност и намалување на миграцијата 
село-град кои се едни од најголемите предизвици на регионот.

 Со оглед на фактот што е оддалечен е на само 50-тина километри од Охрид и 
Охридскиот аеродром, КР има одлична можност за привлекување на дел од туристите 
кои го посетуваат Охрид, како и нивна распределба во пикот на сезоната, што важи за 
странските и за домашните туристи, во и вон туристичката сезона.

Препораки

 Поради фактот дека КР како туристичка дестинација е сеуште непознат, во 
иднина треба да се работи на подетално истражување на регионот и идентификација 
на сите негови потенцијали. Следно треба да градат и унапредуваат капацитетите, за 
на крај сето тоа да придонесе кон квалитетна промоција на регионот и зголемување 
на посетеноста. Во исто време треба да се обрне големо внимание на заштита 
на природата и одржливиот развој доколку КР сака да го задржи статусот на еко-
дестинација.

1. Прибирање детални информации за потенцијалите на КР како идна туристичка 
дестинација –  потенцијалите на Кичевски регион  (мапирање)

1.1. Истражување на регионот за прибирање детални информации за 
природните атракции, културните атракции, помошните услуги, планински 
патеки итн. Кичевскиот регион располага со голем број потенцијали, но за да 
бидат атрактивни, потребно е истите да бидат на соодветно ниво на квалитет 
за да можат да бидат презентирани и промовирани пред посетителите. Од 
собраните информации ќе произлезат и конкретни препораки за секоја од нив.
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1.2. Прибирање информации за сместувачките и угостителските капацитети, 
по категории, со број на легла, типови на соби, број на седишта итн.

2. Проекти на Југозападен плански регион и Општина Кичево – локална 
заедница, инфраструктура 

2.1. Подобрување на патната инфраструктура и обезбедување непречен пристап 
до сите места каде има регистрирано потенцијали за алтернативен туризам.

2.2. Да лобира за развој на туризмот и да ги известува и обучува ЛЗ за користење 
на фондови.

2.3. Завршување на предвидените активности и остварување на поставените цели 
за развој на КР.

2.3. Да се дополнуваат и надоградуваат регистрите на сите претходно споменати 
потенцијали и капацитети на КР.

2.4. Поголемо вклучување на ОК 

3. Градење и унапредување на капацитетите за подобрување на туристичката 
понуда и туристичките услуги. - Диверзификација на туристичка понуда 

Главната цел е да се поттикне претприемништвото преку финансиска поддршка од 
странски и домашни фондови, а со користење на успешни приказни и позитивни 
примери од други региони. 

3.1. Подобрување и развој на помошните услуги, како што се пчеларство, 
грнчарство, овчарство и сл.

3.2. Користење странски и домашни фондови. Во КР нема потребни финансиски 
средства за развој на туризмот, а локалните заедници имаат можности 
за користење средства од горенаведените фондови, како и можности за 
финансирање проекти од ЕУ за алтернативен (рурален) туризам. Засега постои 
недоволна искористеност на овие фондови од страна на локалните заедници 
што пред сè се должи на недостаток на знаење и креира потреба за обуки за 
користење на истите.

3.3. Обезбедување квалификуван кадар. Како едни од идентификуваните 
недостатоци се немањето соодветен кадар кои треба да понудат квалитетна 
услуга во туризмот и угостителството. Како конкретни препораки би ги издвоиле: 
усовршување на локалните водичи и даватели на услуги кои во иднина ќе 
останат да живеат и работат во КР; обука на нови туристички водичи и водичи 
во планина, како и запознавање на постоечките водичи со потенцијалите на КР; 
развој на вештини за развивање на регионот како здрава (еко) дестинација и 
заштита на природата.

3.4. Развој на селски туризам со кампинг, креирање на нови и адаптација 
на постоечки објекти за рурално сместување. Живите села во КР нудат 
одлична можност за развој на туризам во рурални средини и сместување по 
семејни куќи и фарми. Потребна е ревитализација на објектите во селата и 
нивна адаптација за сместување или кампување. Со оглед на фактот дека 
нема субвенционирање на објекти кои би нуделе сместување и  услуги во 
руралните средини, локалните заедници можат да користат финансиска помош 
преку програми за рурален развој на Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР).

4. Зголемување на посетеноста. – некаква тура 
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Кичевскиот регион во претходните неколку години регистрира слаба и сезонска 
посетеност, што во голем дел се должи на недоволната и некомплетната понуда. По 
реализација на активностите предвидени во препораките (точка 1-3) би следела и 
соодветна промоција на КР пред јавноста, како и пред туристичките агенции и тур-
оператори со цел вклучување на регионот во понудата кон домашните и странските 
туристи.

4.1. Инфо тура за туристички агенции и тур-оператори за запознавање со КР 
и неговите туристички потенцијали. Истите треба да помогнат во креирање 
на туристички производи и понуди за КР, а понатаму нивна промоција на 
домашниот и странскиот пазар, со обрнување на особено внимание кон 
развивање на вонсезонски туризам.

4.2. Лесно достапни информации за домашните и странските посетители. Сите 
релевантни информации за КР, неговите потенцијали, туристичката понуда 
и услугите би биле споделени во неколку различни облици на печатени и 
електронски медиуми, на неколку јазици: печатен водич за КР, интернет 
страница, мобилна апликација, карта за атракции и авантури и сл.

4.3. Маркетинг кампања која ќе ја проследи промоцијата на КР во рамки на 
државата и во странство.

Сите локални чинители и засегнати страни во своите идни активности треба да 
се насочат кон надградување на силните страни и создавање на дополнителни 
активности. Овие напори ќе приоднесат кон претворање на идентификуваните 
слабости во предности и намалување на ризиците со што понатаму ќе се поддржи 
идниот одржлив развој на алтернативниот туризам и регионот како целина.

5. Заклучоци од граѓани 
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