Поставен систем за вештачки снег во ски центарот „Пониква“
Поставен е систем за вештачки снег во ски центарот „Пониква“ . Целиот проект е составен од
изградба на вештачка акумулација за вода од која ќе се прави вештачки снег, електроенергетска
и водоводна инфраструктура за пренос на водата до патеките и за подготовка на вештачки снег.
Во рамките на проектот набавени се пет топови за создавање вештачки снег, осветлени се двете
скијачки патеки, со што се создадени услови за организарање на ноќно скијање и набавени се
соодветни реквизити за сноуборд парк на една од скијачките патеки на „Пониква“. За подготовка
на стазите во скијачкиот центар „Пониква“ набавени се специјално возило за подготовка на
скијачки патеки т.н.„Ратрак“ и снежна моторна санка. Со овој проект збогатена е понудата на ски
центарот „Пониква“ и создадени се услови за продолжување на скијачката сезона. Целиот
проект е финансиран од страна на А.Д. МЕПСО, кој во рамки на својата програма за
општествена одговорност донираше околу 1 милион евра за изградба на систем за создавање
вештачки снег на двете скијачки патеки во ски центарот „Пониква“. Со цел подобрување на
условите за развој на туризмот на Пониква општините Пробиштип и Кочани формирааа
заедничко јавно претпријатие „Пониква“, кое ќе се грижи за водоснабдувањето, собирањето и за
изнесувањето на сметот, за објектите и за многу други работи во туристичкиот комплекс.

Ќе се изработат основни проекти и техничка документација за изградба на скијачки патеки
во Источниот плански регион
Потпишани се три договори за изработка на основни проекти и техничка документација за
изградба на скијачки патеки на три локалитети. Договорите ги потпиша Македонскиот
електропреносен систем оператор (МЕПСО) кој е Инвеститор и проектантското биро „Билд“ од
Скопје кое ќе ги подготви проектите. Првиот локалитет е Бел Камен на планината Плачковица,
каде што ќе се гради скијалиште од локален карактер, со една ски патека за скијачи почетници,

ски инсталации и систем за заснежување на патеката и инсталиран еден ски лифт со капацитет
од 1.200 скијачи на час.
Втората локација на која ќе се гради локален скијачки центар е на планината Голак на
надморска височина од 1.400 метри со слични карактеристики како и претходниот ликалитет.
Тратата скијачка патека би се градела на Малешевските планини на надморска височина од
1.000 метри. Скијалиштето „Беровско езеро“ ќе биде исто така од локален карактер и ќе се
состои од една скијачка патека, опрема за нејзино одржување и ски лифт со капацитет од 1.200
скијачи на час.

Голак

Малешевски Планини

Плачковица
Потенцијалите за мали инвестиции во туризмот во Источниот плански регион (прв дел).
I. Прилагодување ( реконструкција/адаптација ) на стари куќи во руралните средини за
сместување на туристи
Неопходно е да се запазат обележјата на руралниот живот кои треба да се јасно видливи. Овие
обележја се составени од традиционална архитектура, организација на стамбениот и дворниот
простор, традиционално земјоделие и традиционален ентериер( зидови, плафони и подови, намештај,
завеси, традиционални апарати за загревање и готвење и слично). Потребно е да се обезбеди
интимност на гостите, обезбедување на соодветни услови за престој на гостите, но и соодветни
услови за послужување на храна во самиот објект или во близина на објектот.
Минимум критериуми за инвестирање


Имотот мора да има традиционални карактеристики и да има услови за приватност, да е во
традиционална околина и да се обезбеди мир и тишина.



Неопходно е да се припреми објектот така да приватноста на гостинот е максимизирана, како
од другите гости, така и од домаќините



Квалитетот е составен дел на искуство, но тоа не мора да значи инвестирање во скап мебел и
украси; Соодветен дизајн на ентериерот, со елементи и старински мебел може да биде многу
ефективен.



Потребни се маркетинг и промоција на овие услуги



Во зависнот од состојбата на објектот дизајнирањето и создавање на традиционална куќа
може да бара и поголеми инвестиции



Во зависност од пополнетоста, не е невообичаено за овој вид на објекти да бидат затворени
во текот на зимските месеци

II. Изградба на кампинзи со мали сместувачки објекти од природни материјали со
едноставна архитектура покрај езерата, реките, како и во планините

Престојот во мали дрвени куќички или во туристички кампови покрај езера или реки или
пак на планина, за секој посетител е возбудлив и невообичаен начин на доживување на
природата.Кампирањето е всушност рекреативна активност во природа во која туристите
напуштајќи ги урбаните области, уживаат во престојот во природа. Секој од посетителите
е во директен контакт во природата, а најчесто младите и семејствата со мали деца се
најчести посетители на овој вид на сместување. Особено е интересен т.н. риболовен
туризам, кој во последно време доживува голем развој. Овозможување на овој вид на
туристи да риболоват 24 часа и да се во непосреден допир со природата е основна цел
на овој вид на објекти.
Можни локации: Езеро Калиманци, Беровско езеро, Мали вештачки акумулации, Рибници и
Планините во Источниот регион
Секако дека треба да се обезбедат неопходните услови за пријатен престој на туристите, а за
тоа е потребна и соодветна придружна инфраструктура.

Минимум критериуми за инвестирање


Локацијата треба да е лесно пристапна, односно да неа да води соодветен пристапен
пат.



Неопходно е да се припремат објектите и целата организација на кампот така да
приватноста на гостите е максимизирана, но и изолираноста од урбаните центри



Треба да се користат природни материјали, најчесто дрво и камен и да се подготви
соодветен дизајн на ентериерот, со елементи неопходни за обавување на примарната
цел на туристот.



Потребни се маркетинг и промоција на вашите услуги



Потребно е да се обезбеди мир и тишина



Вообичаено се затворени во текот на зимските месеци

Царев Врв потенцијален ски центар на Осоговските Планини

Источниот плански регион има одлични услови за развој на планинскиот туризам. Осоговските Планини
се само дел од местата каде што може да се развива планинскиот и другите форми на алтернативен
туризам. Природните ресурси со кој регионот изобилува воопшто не се користат за развој на туризмот.
Нивното одржливо користење треба да е императив на сите одговорни институции во областа на
туризмот. Осоговските планини се голем планински масив којшто располага со идеални терени за
развојна алпското скијање. За жал денеска, остварувањата во туризмот во Источниот регион, се многу
мали во однос на потенцијалите за развој на туризмот.
Развојот на туризмот почнува со дефинирање на можностите за тој развој и со дефинирање на концептот
за развој на една дестинација. Со цел анализа на можностите за развој на туризмот на Осоговските
Планини изработена е студија за развој на ски-центарот „Пониква„ на Осогово, што претставува прв чекор
во развојот на туризмот на Осоговските Планини. Врз основа на просторните анализи на
идентификуваните можни локации за развој на еден зимски туристички центар на Осоговските планини и
разгледуваните неколку варијанти, формулиран е предлог концептот за развој на еден планински зимски
центар. Согласно предлогот најсоодветна локација за сместување на идните ски стази и придружната
скијачка инфраструктура, како и сместувачките капацитети, угостителската и другите видови на понуди, е
локалитетот Царев Врв.

Локалитет Царев Врв

Идентификувани се 13 патики со различна тежина и должина.

Патека

Должина (м)

висинска
разлика (м)

100 м најголем
наклон

категорија на
стаза

Патека 1

1386

563

64%

тешка

Патека 2

1584

563

68%

тешка

Патека 3

1365

557

45%

средна

Патека 4

1313

557

44%

средна

Патека 5

1499

557

44%

средна

Патека 6

1343

457

41%

средна

Патека 7

1281

457

50%

тешка

Патека 8

1512

457

42%

средна

Патека 9

1326

457

45%

средна

Патека 10

434

86

22%

лесна

Патека 11

2477

607

25%

лесна

Патека 12

2254

607

38%

средна

Патека 13

2598

607

39%

средна

Во рамките на локалитетот планирана е и базна населба во која ќе бидат лоцирани хотели од различна
категоризација, други видови на сместувачки капацитети , како и целокупната пропратна инфраструктура
која е неопходна за функционирање на еден зимски центар.

Нови сместувачки капацитети
Наскоро во Источниот регион ќе бидат пуштени во употреба нови сместувачки капацитети. Во
моментов се градат вкупно четири хотели, два во Берово и два во Пехчево . Во Берово се
реконстуира и доградува стариот хотел „Македонија“ кој е лоциран во центарот на Берово. Во
беровската туристичка населба Суви Лаки се гради атрактивен комплекс со куќи во етностил, од
кои дел се завршени, со спортски терени, езерца, рибник и во кој комплекс се гради и луксузен
хотел. Во Пехчево за два-три месеци треба да биде завршен хотелот во центарот на градот.

Четири хотели, по два во Берово и во Пехчево, во моментот се градат во двете општини, со што
се очекува значително подобрување на туристичката понуда на Малешевијата. Два хотела треба
да бидат комплетно готови за оваа, а два за следната летна туристичка сезона, а и поранешниот
хотел „Панорама“ доби нови сопственици.

Хотел Македонија - Берово

Суви Лаки

Нова патна инфраструктура
Во средината на декември 2013 година е пуштен е во употреба регионалниот пат со кој се поврзуваат
селата Ангелци, Вељуса, Водоча и Баница долг 7,5 километри и ширина на коловозната лента од 5,5
метри со што е обезбедена современа патна врска со реномираните манастири „Св. Богородица Елеуса“,
во Вељуса и „Свети Леонтиј“ во Водоча

„Свети Леонтиј“ во Водоча

„Св. Богородица Елеуса“, во Вељуса

