
Финансиран од Контакт

Резултати:

-Инфраструктурен разво�;

-Зголемен економски приход од
странски и домашни туристи;

-Зголемен бро� на граѓани кои ќе
ги користат патеките за подобар
пристап до посакуваните об�екти;

-Зголемен бро� на ноќевања, а со
тоа економски бенефит за ЈИПР.

Со ово� предлог проект се
предвидува стратешки
инвестициски пакет мерки
во повеќе општини, во
насока на разво� и
промоци�а на регионот како
атрактивна туристичка
дестинаци�а, во склоп на
мерките за стратешки разво�
на Економи�ата,
инвестициите на пазарот на
труд и во туризмот.
Планирано е проектот да
опфати инфраструктурни
активности во четири
општини во Југоисточниот
регион, со цел поддршка и
разво� на различни видови
на туризам во регионот и тоа
рурален, езерски, културен и
црковен, планински, ловен
туризам.

Во рамките на ово� проект
планирани се следниве
активности:
-Уредување и изградба на
туристичка патека во
должина од 700м од
манастирот Св. Горѓи до
Исар Кулата во општина
Валандово,
-Доизградба на локален пат
до с. Хума во должина од
782,14м во општина
Гевгели�а,
-Изградба на пешачка
патека во должина од 1.285
м кон граничниот премин
Стар До�ран во општина
До�ран, 
-Доизградба и опремување
на конак во дворот на
манастирска црква Св.
Стефан во с. Конче, општина
Конче.

Носител на проектот

Центар за разво� на
Југоисточниот плански

регион

Партнери

Општина Валандовo
Општина Гевгели�а
Општина До�ран
Општина Конче

Времетраење  Вкупен буџет

11 месеци 22.907.334,00 денари

Биро за регионален разво�
Општина Валандово
Општина Гевгели�а
Општина До�ран 
Општина Конче

Мима Станоевска
тел. 070238959

mima.stanovska@rdc.mk
 

Активности на проектот:

-Изградба на пешачка патека кон
граничниот премин Стар До�ран во
општина До�ран;
-Изградба на туристичка патека од
манастирот св. Горѓи до Исар Кулата
во општина Валандово;
 -Доизградба на локален пат до с.Хума
во општина Гевгели�а; 
-Доизградба и опремување на конак
во дворот на манастирска црква Св.
Стефан во с.Конче, општина Конче.

 Финансирано од  Контакт

 
ЗБОГАТУВАЊЕ НА

ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА
ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ

РЕГИОН



Со изградба на туристичка патека
од манастирот св. Горѓи до Исар

Кулата во општина Валандово, ќе се
овозможи проширување на

постоечкиот пат, поставување на
урбана опрема, клупи, патокази и
осветлување со што ќе биде едно
привлечно место за посетителите

каде ќе можат да ги видат
убавините кои ги нуди Манастирот

св.Горѓи, планината Плавуш и
археолошкиот локалитет Исар

Кулата, а тоа директно ќе вли�ае и
на збогатувањето на туристичката

понуда во ЈИПР. Со изградба на пешачка
патека кон граничниот
премин Стар До�ран во
општина До�ран, ќе стане

привлечно место за туристите
од Југоисточниот плански

регион, како и за туристите од
цела држава па и од

странство. Истите ќе можат да
ги искусат природните
убавини кои ги нуди
До�ранското Езеро.

 Со доизградба на локален пат
до с.Хума во општина Гевгели�а,
ќе се овозможи ревитилизаци�а

на селото, изградба,
доградување и доопремување
на нови куќи и викендици во
селото што ќе придонесе кон

разво� на планинскиот
пограничен регион, а ќе се

отворат и можности за разво�
на планинскиот и ловниот

туризам на планината Кожув, со
што ќе се збогати туристичката

понуда во Југоисточниот
регионот и о.Гевгели�а ќе стане

едно привлечно место за
посетителите. 

 Со доизградба и опремување
на конак во дворот на

Манастирската црква Св.
Стефан во с.Конче, општина

Конче што всушност
претставува доизградба на

самиот Конак, негово
опремување, како и уредување
на паркинг просторот ќе го
направат ово� Манастир
поатрактивен за туристи,
достапен за сите соци�ално
ранливи категории, со што ќе
биде едно привлечно место за
посетителите кои ќе можат да

ги видат убавините,
фрескоживописот и културното

наследство кои ги нуди
Манастирот св.Стефан во

с.Конче.
 


