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Генерален заклучок
Стратегијата за развој на туризмот е

Општи забелешки и препораки

1. Не сме убедени во потенцијалот за спроведување на Стратегијата.
Демографските податоци се стари, а неточни или нерелевантни податоци не
може да се основа за каква било развојна стратегија која може успешно да се
спроведе и да даде посакувани резултати. Освен тоа, знаејќи го капацитетот на
македонската администрација цитиран во низа меѓународни извештаи, се
планира енормен број на документи (планови, програми, студии, регистри, итн.)
кои е неопходно да се изработат за да може да се исполнат индикаторите на
предвидените активности, а потоа и доследно да се спроведат. Не ја гледаме
поентата во поставувањето на нереални цели кои ќе доведат до неспроведување
на Стратегијата, особено затоа што таквиот принцип на работа носи една многу
пострашна последица - целосно прифаќање на матрицата на конципирање про
форма документи кои никој ниту ќе ги чита, а уште помалку ќе ги спроведува, по
што следува хаотично и некоординирано работење што секако е само на штета
на Регионот и на луѓето кои живеат и работат во него. Нашиот предлог е
напорите да се насочат кон неколку приоритетни стожерни процеси (особено
клучните приоритети од препораките на РММ), да се инсистира на нивна
реализација, а потоа да се премине во следна фаза на посложено планирање.

2. Со оглед дека уште во 2017 г. Реактивната мониторинг мисија на УНЕСКО
констатираше дека Охридскиот Регион е под значителен притисок од туризмот
кој е комерцијален и масовен што очигледно е клучната визија за „развој“, силно
ѝ препорача на Македонија преориентирање кон типови на туризам со кои
истовремено се штитат и вредностите на Регионот (како што е набљудување
птици, планинарење, планински велосипедизам);
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Со оглед дека РММ ѝ препорача на Македонија да изработи Стратегија за
одржлив туризам заснована на исклучителната универзална вредност на
Регионот, вклучително строго регулирани туристички активности, и истата да ја
поднесе на одобрување до Центарот за светско наследство (ЦСН) за да се
утврди дали е усогласена со Програмата за одржлив туризам на ЦСН;

Со оглед дека Светската организација за туризам го дефинира одржливиот
туризам како активност со која се задоволуваат потребите на посетителите,
индустријата, животната средина и заедниците кои живеат на даденото подрачје,
додека истовремено се води сметка за тековното и идното влијание врз
економијата, општествата и животната средина;

Со оглед дека истражувањето за ранливоста на туризмот во рамките на Третиот
национален извештај кон Рамковната конвенција за климатски промени на ОН
(Бирнс 2013) дава јасни препораки за намалување на емисијата на јаглерод и тоа
со „План за туризам од XXI век наместо за масовен туризам од XX век“;

Оваа стратегија за развој на туризмот не смее да опфаќа ниту да поттикнува
концепти од масовен туризам со кои се подриваат целите за одржлив развој на
Обединетите нации од Агендата 2030, цитирани во самиот документ. А секако не
смее ни да биде контрадикторна сама на себе, кога веќе од авторите е јасно
посочено дека осигурувањето на одржливиот развој е основа за развој на
туризмот.

3. Македонија, според индексот на конкурентност за патувања и туризам, има
најслаб резултат за Одржливост на животната средина за што се наоѓа на
132 место од 140 рангирани држави. Во однос на рангирањето од 2015 година,
Македонија остварила напредок само според критериумите: „Конкурентност на
цени“ и „Културни ресурси и деловни патувања“, а останала на иста позиција и со
ист резултат за критериумот „Здравје и хигиена“. За сите останати 11 критериуми
оценките се послаби во однос на 2015 година (стр. 61-63). Состојбата на
одржливост на животната средина не може да се подобри со масовен
туризам од каков било тип во заштитено подрачје како што е Охридскиот
Регион.

4. Иако со Стратегијата за локален економски развој на Општина Охрид се
предвидува дефинирање на капацитет за апсорпција, издржливост и квалитет на
туристичките капацитети и услуги (carrying capacity analysis), таква анализа
досега не е направена (табела бр. 4, стр. 28). Згора на тоа, во Акцискиот план од
План за управување со светското природно и културно наследство на Охрдскиот
Регион 2020 - 2029, утврдувањето на капацитетот на издржливост беше
предвидено да се реализира до февруари 2022 г., а колку што знаеме анализата
не ни започнала.

5. Во Стратегијата за развој на туризмот на Општина Охрид сè уште ловот и
унапредувањето на ловниот фонд се препознаваат како едни од приоритетните
активности поврзани со планинскиот туризам. Во Проценката на главните цели
од Националната стратегија за развој на туризмот стои „подобрување на ловната
понуда“, реализирана преку 1. поефикасно спроведување на контролите на
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ловот, 2. отворање центар за репродукција на дивеч заради обновување на
ловниот фонд и 3. поголема промоција на ловот како производ (стр. 18). Се чини
дека оваа заложба произлегува и од Стратегијата за локален економски развој
на Општина Охрид (табела бр. 4, стр. 28). Нагласуваме дека овој тип на
туризам е крајно штетен за Регионот и не смее да се наведува како можна
опција. Потсетуваме дека соседна Албанија уште во 2014 г. воведе целосна
забрана за лов поради десеткување на екосистемите, односно несогледливите
последици по биодиверзитетот (Ruppert 2014). За информација, на пример
срната и дивокозата се плен на Балаканскиот рис кој е критично загрозен вид
според Црвената листа на IUCN. Со нивниот лов (дури и таму каде што е
дозволен) директно се загрозува опстанокот на рисот (Петти национален
извештај кон конвенцијата за биолошка разновидност, МЖСПП, 2014), чиешто
присуство е потврдено во охридско-преспанскиот регион (Transboundary Prespa –
Review of Conservation Efforts, PrespaNet, 2017). Во услови кога планетата се
соочува со најголемото истребување на видови во својата историја; во услови на
заканувачки последици од климатската криза кои директно ги загрозуваат
живеалиштата и може да доведат до сериозни и опасни по човекот нарушувања
на екосистемите; во услови кога напредните туристички трендови се во насока
на одговорно патување, како на пример, одразено во концептот „не оставај трага“
(leave no trace); во услови кога Општина Охрид се протега во една од биолошки
најразновидните и следствено, непроценливо важна, планина, воедно и
Национален парк и природно наследство и Прекуграничен биосферен резерват
на УНЕСКО - промоцијата на лов во стратегијата за туризам може да се оцени
само како комплетно неразбирање на природните процеси, како и основните
принципи на одржливост и потребата од заштита на природата и недостаток на
знаење за суштинската спрега помеѓу благосостојбата на луѓето и одржувањето
на природните екосистеми.

6. Во СВОТ анализата ниту во закани ниту во слабости не се спомнува
континуираната изградба на нови викенд населби, хотелски комплекси или во
Галичица или покрај езерото, иако и сегашните капацитети не се никогаш
целосно исполнети. Исполнетоста на капацитетите за сместување во Охрид не
надминува 86%. Тоа е највисокиот процент на исполнетост во периодот
2015-2019 г. кој трае исклучиво 1-2 месеци и е експлицитен индикатор за
исклучително сезонскиот карактер на туризмот кој се должи токму на развојот на
масовниот туризам. Во самата Стратегија на повеќе места се спомнува
зголемување на бројот на сместувачките капацитети, што е спротивно на
препораките од извештаите на Реактивните мониторинг мисии од 2017 и 2020
година, според кои понатамошна интензивна урбанизација треба целосно да се
избегнува. Освен тоа, со прекумерното градење се намалува бројот на домашни
туристи кои плаќаат за престој бидејќи си имаат свои станови и немаат потреба
од изнајмување. Накусо, интензивно се градат викенд станови, се нарушува
квалитетот на живот на локалците, се создава огромен притисок по ИУВ на
заштитеното добро, а корист имаат малкумина на штета на јавниот интерес.
Затоа, во Охрид, како и во Скопје, мора да се примени примерот од Љубљана и
да се ограничи степенот на урбанизација. Државата мора да обезбеди
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рамномерен развој со што ќе спречи концентрирање на економијата во два-три
центри додека остатокот од градовите и селата во Македонија се празнат.

7. Во СВОТ анализата ниту во закани ниту во слабости не се спомнува
нарушувањето на интегритетот на Старото градско јадро со неавтентични
реконструкции на објектите, градење нови објекти во неавтентичен стил,
големиот број на билборди, коцкарници и обложувалници кои со своите реклами
и јарки бои го нарушуваат интегритетот на доброто и се целосно некомпатибилни
со неговата ИУВ.

8. Марина е потребна, но Студенчишко Блато не смее да биде локацијатa за
тоа. Научните аргументи зошто не смее во Блатото се досега многупати
повторувани и навистина е разочарувачки да се сведочи ваква основна
неупатеност.

9. Сите предлози за публикации/брошури и слично да се елиминираат од
Стратегијата. Живееме во време на брз напредок на технологијата со што
застарените методи на промоција стануваат не само беспредметни, туку и
предизвикуваат загрозување на животната средина (флаерите, брошурите итн.
најчесто завршуваат во отпад веднаш откако ќе бидат поделени). Промоцијата да
се состои од куси видеа, едноставни и креативни инфографици и останати
визуелизации кои лесно може да се споделуваат на социјалните мрежи и сите
современи канали за е-комуникација што денес се во сеопшта употреба.

СЕГМЕНТ ОД
ДОКУМЕНТ

ПРЕДЛОГ-ИЗМЕНА И
ЗАБЕЛЕШКИ

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
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4. Проценка и
анализа на
препораките на
УНЕСКО и
акционите планови
(стр. 40)

Потребно е да се ажурира и
да се вклучат:
- Одлука 43 COM 7B.34
- Извештај на Реактивната
мониторинг мисија (2020)
- Одлука 44 СОМ 7В.77

Се добива впечаток дека авторот
ги занемарил најважните сегменти
кои се однесуваат на статусот на
Охридскиот Регион како светско
наследство на УНЕСКО.

Табела бр. 29 -
Главни туристички
дестинации (стр. 72)

Во „атракции“ на
туристичката дестинација
Билјанини извори -
Студенчишко Блато се
наведени: „извори, спортски
комплекс, шеталиште,
мрестилиште, мочуриште,
плажа, марина“.

Од наведените атракции се
бришат марина и
шеталиште.

Препораките вградени во
Извештајот на Реактивната
мониторинг мисија на ИКОМОС /
ИУЦН и Комитетот за светско
наследство на УНЕСКО која го
посети Охридскиот Регион во
јануари 2020 г., опфаќаат:

1.a) „Трајно напуштање на план
за марина во Студенчишкото
Блато, како и отстранување од
сите плански инструменти на
зонирање кое дозволува развој,
вклучително и рекреативни зони
во Студенчишкото Блато“;

2.h) „Обнова на еколошки
сензитивни делови од
крајбрежјето кои се деградирани,
како што е Студенчишко Блато и
обезбедување на нивна врска
со Езерото, вклучително
отстранување на сезонски
туристички капацитети и нивна
дислокација на помалку
сензитивни делови од
крајбрежјето“ и

2.i) „Спречување на изградба на
трајни објекти долж плажата
покрај новоизградената
променада кај Студенчишко Блато
додека привремените објекти да
бидат стриктно регулирани во
насока на употребени материјали,
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едноставна демонтажа, форма,
големина.“

Табела бр. 29 -
Главни туристички
дестинации (стр. 73)

Во „атракции“ на
туристичката дестинација
НП Галичица се наведени:
„Заштитен простор од
највисока категорија, појави
на отсеци, сипари, пештери,
снежна покривка, уредени
патеки, богат биодиверзитет,
лов на дивеч, видиковци“.

Од наведените атракции се
брише лов на дивеч.

Предвидената „атракција“ е во
спротивност со концептот на
одржлив развој, принципите на
заштита на биодиверзитетот и
целите на заштитата на
природните реткости врз кои
почива прогласувањето на дел од
планината Галичица за
национален парк, а целиот
Охридски Регион за светско
природно и културно наследство.

Табела бр. 29 -
Главни туристички
дестинации (стр. 73)

Во рамки на повеќе
туристички дестинации
(Билјанини Извори –
Студенчишко блато;
Пештани и Градиште - Залив
на коските; Трпејца;
Љубаништа; Елшани и
Елешец) е наведен риболов
како „атракција“.

Оваа активност да се
избрише од списокот на
атракции на сите локалции
долж Езерото, во каналот
Студенчиште и
Студенчишко Блато.

Риболовот се јавува како една од
главните закани по
биодиверзитетот и опстојувањето
на ендемските видови во
Охридско Езеро евидентирани во
извештаите на мисиите на
УНЕСКО/ИУЦН/ИКОМОС и
одлуките на Комитетот за светско
наследство.

Во такви услови, неосновано и
неодржливо е да се промовира
риболов како „атракција“ во рамки
на која било од главните
крајбрежни туристички дестинации
во Регионот.

Табела бр. 53 -
Оценка на развојна
зона Охрид - Нов
град (стр. 112)

Во графата текстот од
петтиот ред се менува и
гласи: Категоризација и
стандардизација на
објекти.

Текстот:
…изградба на објекти и
проширување на
сместувањето се брише.

Ваквиот начин на размислување и
делување во Регионот е една од
најголемите причини зошто е во
опасност да го изгуби статусот
УНЕСКО. Погоре е детално
образложено и кои се препораките
на РММ во овој домен.

Табела бр. 53 -
Во оваа табела како еден од
проблемите е утврдено

Локацијата за изградба на марина
на Охридското Езеро може да
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Оценка на развојна
зона Охрид - Нов
град (стр. 112)

„Приврзување пловила“;
Потреба од подобрување:
„Уредување на пристанишни
објекти и марина“ и
Можности за инвестирање:
„Инвестирање во уредување
и опремување на
пристаништа и изградба на
марина“. Од оваа табела да
се избрише последниот ред
кој се однесува на изградба
на марина во рамки на
новиот дел на Охрид и во
рамки на опфатот на
каналот Студенчишта и
Студенчишко Блато.

произлезе единствено и исклучиво
како резултат на стручна и научна
анализа на најмалку инвазивни
локации во однос на
биодиверзитетот, квалитетот на
водите и пределските
карактеристики, како и од
заштитните зони на споменикот на
природата Охридско Езеро (и
дозволените и забранетите
активности во секоја од нив), чија
ревалоризација е во тек.

Табела бр. 56 -
Оценка на
развојната зона
Галичица

(стр. 116)

Јавно-приватно
партнерство во
уредување, изградба и
одржување на
инфраструктурата

Зошто јавно-приватно партнерство
кога постои претпријатие за
одржување на инфраструктура?
Што ќе се изградува дополнително
во овој дел кој е заштитена зона?

5.6.9 Демографска
и образовна
структура на
населението

(стр. 117)

Податоците се стари (од 2002 г.) и
невалидни, мора да се сменат со
новите податоци од 2021 г. кои е
најавено дека ќе се објават на
крајот на март 2022 г. или со
проекции од Државен завод за
статистика.

5.6.12 СВОТ
анализа

(стр. 132)

Како можност се дадени
субвенциите и нискобуџетните
летови. Ваквиот пристап
привлекува масовен неодржлив
туризам и треба да биде во
закана.

Во заканите не се предвидени 4х4
турите со џипови низ НП Галичица
кои освен што ги вознемируваат
животните, претставуваат и ризик
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од внесување алохтони видови
флора.

6.2.3 Заштита и
унапредувањето на
животната средина
како основа на
одржливиот развој
на туризмот

(стр. 158)

Да се состави нов,
реалистичен и допадлив.

Наш слоган е дека:
„Туризмот во Охрид како
туристичка дестинација
треба да ги користи
ресурсите без
искористување.“

Слоганот звучи премногу како
пуста желба, па дури и несериозно
од аспект на загрижувачката
реалност во која се наоѓа
Охридско Езеро и поширокиот
регион, доминантно како резултат
на несоодветни туристички
активности од кои Општина Охрид
сè уште не покажала дека се има
откажано.

Табела бр. 67 -
Вредносни
параметри,
посебности и
развојни
придобивки за
заштита и
унапредувањето на
животната средина
како основа на
одржливиот развој
на туризмот (стр.
159)

Текстот:

Острово и извори Св. Наум
- Редок феномен на
заезерено извориште со
сублакустриски извори,
естетски и куриозитетни
својства
- Пријатен престој на
туристите, користење на
едукативни и еколошки
компоненти

Се менува и гласи:
Острово и извори Св. Наум
- Редок феномен на
заезерено извориште со
сублакустриски извори,
естетски и куриозитетни
својства
- Користење на научни
едукативни и еколошки
компоненти

Острово не смее да се користи
како место за престој. Тоа треба
да биде исчистено и да ѝ се врати
на природата. Според
досегашната практика на
деградација, на Острово треба да
бидат дозволени само минимални
и строго контролирани
неинвазивни активности.

Табела бр. 67 -
Вредносни
параметри,
посебности и
развојни
придобивки за

Помеѓу другите вредносни
параметри од аспект на
природното наследство,
стратегијата го набројува и
расадникот, како објект во
функција на хортикултурно

Расадникот не е природно
богатство и како таков не може да
се смета за фактор во насока на
„заштита и унапредувањето на
животната средина како основа на
одржливиот развој на туризмот“.
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заштита и
унапредувањето на
животната средина
како основа на
одржливиот развој
на туризмот (стр.
159)

уредување, чија развојна
придобивка / претпоставка е
„уреден град во функција на
пријатен престој на
туристите“.

Овој ред од табелата да се
избрише.

Воедно, Студијата за
валоризација на Студенчишко
Блато предвидува негова
дислокација, бидејќи се наоѓа во
зона од Блатото која би требало
да биде предмет на идна
ревитализација.

Табела бр. 69

Систематизација на
видови туризам со
активности,
локациски услови и
можности за
унапредување

(стр.162)

1.1.4. Трасирање и
приспособување на
пешачки и
велосипедски
патеки

(стр. 175)

Систематизацијата на
видови туризам во Охрид
нивните активности:

Пешачење
Велосипедизам

Со оглед на тоа што во
стратегијата се предвидува
трасирање и уредување на
пешачки и велосипедски патеки во
крајбрежјето и планинските
предели, особено НП Галичица,
силно укажуваме дека:

. 1. Уредувањето треба да биде
приспособено на целите за
заштита на природата што значи
никако да не подразбира
изградба на асфалтни патеки.
Тие треба да бидат исклучиво
земјени.

2.
2. За да се утврди каде, од
аспект на заштитата на
природното наследство и
пејзажните вредности на
регионот, тие би можеле да се
трасираат, потребно е да се
изработи соодветна проценка.
Оваа проценка треба да има
расчленување на носивоста по
различни активности, за да
знаеме колку велосипедисти,
планинари, параглајдеристи,
алпинисти итн. може да поднесе
паркот. Проценката треба да
утврди и граница на прифатливи
промени, односно колкаво
влијание може да прифати
(Галичица, брегот итн.) пред да
биде превисока штетата врз
природата да биде превисока.
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- Велосипедските патеки треба
да се во Зоната на одржливо
користење
- Во никој случај не треба да се
отвораат нови пешачки патеки
во Зона за строга заштита.
- Пешачењето и велосипедизмот
да се одвиваат само на земјени
патеки во живеалишта со
помала вредност,
- нивното влијание треба да се
следи од субјектот на
управување и доколку е
потребно да се прават корекции
на трасите, времето/бројот на
посетители итн.

Табела бр. 69
Систематизација на
видови туризам со
активности,
локациски услови и
можности за
унапредување

По Културен се додава нов
ред кој гласи:
Научен/истражувачки

Критериумска основа:
Научни истражувања,
настани, набљудување
природа

Активности:
Истражувања на
екосистемите;
набљудување фауна;
истражувачки активности
во културното наследство;
воспоставување на зелени
коридори со цел непречено
движење и мигрирање на
фауната

Локации:
Студенчишко Блато, НП
Галичица, археолошки
локалитети, но и Охридски
Регион во целина

Подобрување на состојбите:
Интензивна комуникација и
соработка со меѓународни

Со иновативен маркетиншки
приод таргетиран кон соодветните
групи, научниот туризам во
Општина Охрид и Регионот може
да се осмисли во различни
форми, како на пример:

1. Настани и програми кои се
комбинација од потреби за
научно истражување и
граѓанска наука (citizen
science), како што се на
пример активностите за
мониторинг на видовите. Многу
успешен пример за тоа е
патувањето на Холандското
друштво за изучување и
зачувување на цицачите (Dutch
Society for the Study and
Conservation of Mammals) на
Галичица во 2006 г. кое
резултираше со одлични
податоци, донесе финаниска
добивка за земјата, како и луѓе
едуцирани во областа на
заштитата на природата
чиишто резултати го користиме
и денес.
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научни институции и
организации

Потоа продолжува
Гастрономски.

2. Искористување на богатото
знаење за климата, ледената
доба, реликтните видови,
еволуцијата и развојот на
човекот кои потекнуваат од
басенот на Охриското Езеро за
креирање на материјални и
дигитални атракции, како и
ползување на концептот за
целиот регион како музеј со
можно користење на AR
алатки кадешто условите тоа
го дозволуваат.

3. Трансформација на научната
историја на Охридското Езеро
во ресурс како на пр.
публикација на поионерски
трудови на значајни
истражувачки имиња, како
Станковиќ, Цвијиќ и од
Хидробиолошкиот завод –
Охрид; со интересни банери,
табли, QR кодови кон добро
срочени текстови објавени на
интернет за посетителите;
потоа објавување текстови во
меѓународни списанија;
дизајнирани трудови и книги,
поедноставени верзии итн. кои
на тој начин ќе станат
поатрактивни за пошироката
публика.

Зелените коридори се клучни за
успешна реализација на овој тип
на туризам бидејќи ги поврзуваат
живеалиштата фрагментирани од
човековите активности или
структури (како што се патишта,
инфраструктура, населби, итн.).
Со нив се овозможува непречено
движење на животните,
комуникација меѓу живеалиштата
и се зголемуваат изгледите за
нивен опстанок.
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Табела бр. 69 -
Систематизација на
видови туризам со
активности,
локациски услови и
можности за
унапредување

(стр. 164)

Помеѓу активностите
предвидени за категоријата
„езерски туризам“, се
набројува и „риболов“.

Терминот риболов се
брише.

Согласно образложението дадено
погоре, кое се однесува на истата
активност предвидена во рамки на
атракциите наведени во табела 29
- главни туристички дестинации.

Табела бр. 69 -
Систематизација на
видови туризам со
активности,
локациски услови и
можности за
унапредување (стр.
164)

Помеѓу активностите
предвидени за категоријата
„планински туризам“, се
набројува и „лов“, а
поврзано со него
„,унапредување на ловниот
фонд“.

Терминот лов се брише и не
се предвидува никакво
унапредување на состојбите
поврзани со лов во
заштитено подрачје.

Предвидената „атракција“ е во
спротивност со концептот на
одржлив развој, принципите на
заштита на биодиверзитетот и
целите на заштитата на
природните реткости врз кои
почива прогласувањето на дел од
планината Галичица за
национален парк, а целиот
Охридски Регион за светско
природно и културно наследство.

6.4.3 Бенефит за
животната средина
(стр. 169)

Во најголем дел треба да се
ревидира.

При читањето на ова поглавје се
добива впечаток како авторите да
се послужиле со насоки од
минатото и биле сосема несвесни
за загрозениот статус на светското
наследство на Охридскиот Регион.

Наведени се сосема несоодветни
начини на измена на просторот
кои не само што не носат
придобивки (бенефит), туку или се
покажале како штетни или тоа се
очекува да бидат. Само за пример:

1. „Охрид се афирмира преку
светлечките реклами на
агенциите и отворените
излози“, како и
„трансформацијата на
комуникацискиот простор се
огледа во бројните паноа и
билборди“ - активности кои се
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несоодветни, ја нарушуваат
автентичноста на Регионот и  го
унакажуваат пејзажот.

2. „Развој на скијачки центри“ -
идејата за нив доведе до
загрозување на статусот
УНЕСКО.

7.4 Клучни
стратешки цели на
туризмот во
Општина Охрид

(стр. 174)

Во втората стратешка,
прифатлива се брише, се
дополнува и гласи:

2) Компетенциите,
иновациите и квалитетот
да овозможат користење
на јавна свест за
значењето на туризмот и
светското наследство, а
низ подобрен едукативен,
комуникациски и
управувачки процес, да се
дојде до позитивни ефекти
од развојот на туризмот.

Во интерес на остварување на
првата стратешка цел за  „Охрид
како туристичка дестинација да се
потпира на заштитата и
унапредувањето на животната
средина“, неопходно е јавноста да
биде добро едуцирана за
значењето на светското
наследство и зошто е неопходно
да се заштитуваат неговите
атрибути, дури и кога тоа може да
се чини дека е на штета на
развојот. Од нашата седумгодишна
активност и бројни истражувања и
контакти, ова го идентификуваме
како еден од клучните проблеми
на кој мора да се пристапи
стратешки и долгорочно.

7.4.1 Оперативни
мерки и активности

Оперативна мерка
1.1

– Трансформација
на крајбрежјето

Активност 1.1.3
Воспоставување зелен појас
во крајбрежјето

Доколку Општина Охрид има
сериозна намера да ја спроведе
оваа активност, потребно е
веднаш да се преземат мерки:

- да обезбеди спроведување на
законите кои го регулираат
зеленилото во и вон урбаните
средини и да преземе мерки
против самоволието во третманот
со дрвјата во општината
(последни примери во Автокамп
Андон Дуков, брдо Горица итн.)

- да престане да форсира
урбанистички планови кои се
однесуваат токму на крајбрежјето
и кои се во колизија со
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По Активност 1.1.3 се
додава нова активност која
гласи: 1.1.4 Плажи со сино
знаменце

Актуелната активност 1.1.4.
Станува 1.1.5 итн.

По Активност 1.1.10
Уредување на Студенчишко
блато и каналот според
предложените зони за
заштита (Студија за
валоризација на
Студенчишко Блато –
2020) се додава
дополнителна активност:

1.1.11 Поврзување на
Студенчишко Блато со
Охридско Езеро преку
канали, односно
обезбедување на повеќе
прекини на рекреативната
патека, совладани со

препораките на УНЕСКО
(последни примери со ДУП за УЗ
17, УБ 17.4, УПВНМ за Горица
Север, УПВНМ за дел од КП
2440/3 КО Коњско итн.)

Во спротивно оваа активност е
само во фунција на креирање
лажна посветеност.

Титулата „плажа со сино
знаменце“ ја доделува
меѓународната чадор организација
Фондација за образование за
животна средина која има
организации-членки од 77 земји во
светот. Стандардите на ФОЖС
опфаќаат квалитет, безбедност,
едукација и информираност за
животната средина, обезбедување
услуги и општи критериуми за
управување со животната
средина. Во Хрватска има 99
такви плажи, во Бугарија 10,
Грција 395, Црна Гора 18, Србија
1, Словенија 11, Турција 436.

Согласно Студијата за
валоризација на Студенчишко
Блато (2020 година) и Препорака
2.h од Извештајот на Реактивната
мониторинг мисија на ИКОМОС /
ИУЦН и Комитетот за светско
наследство на УНЕСКО (јануари
2020), неопходно за неговата
егзистенција и идна
ревитализација е да се
реституира непосредната врска на
Блатото со Охридското Езеро.
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мостови за непречено
движење.

Активност 1.1.8
Донесување на програма за
контрола на водни
спортови

Активност
1.1.9 Донесување на УПД за
уредување на Студенчишко
блато и каналот

Некои водни спортови се штетни
за езерото, и треба да се издвојат
и да не се дозволуваат.

Пред каква било интервенција во
Блатото задолжителен прв чекор е
да се направи реставрација, па
потоа да се размислува за
интервенции. За уредување на
блатото да се консултира Охрид
ЅОЅ кој веќе има изработено
концепт за негово управување, а
има и пристап до светски
научници за блатни екосистеми.
Градежни компании на ниеден
начин не се стручни да предлагаат
и одлучуваат за интервенции во
Блатото - како што е наведено во
стратегијата.

Оперативна мерка
1.2

– Подобрување на
сообраќајната
пристапност и
комуникативност

Активност 1.2.3 Студија за
воспоставување на одржлив
транспорт во текот на
туристичката сезона (по
копно и на вода), во
пандемиски услови и други
вонредни состојби се
менува и гласи:

Активност 1.2.3 План за
одржлива мобилност (по
копно и на вода) во текот
на целата година, во
пандемиски услови и други
вонредни состојби

За Скопје веќе се изработува план
за одржлива урбана мобилност кој
може да се искористи како основа
и принципите поставени во него
да се адаптираат и да се дополнат
во корелација со потребите на
Општина Охрид.

Мобилноста во населените
подрачја е задолжително да се
планира по принципот на
превртена сообраќајна пирамида
при што предност ќе имаат
пешаците и велосипедистите, а
превозот во поединечни возила ќе
се обесхрабрува. Системот на
јавен превоз мора да биде
оптимизиран и да ги задоволува
потребите, најнапред, на
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Активност 1.2.5
Воспоставување на систем
на пловила на одржлив
погон се менува и гласи:
Активност 1.2.5
Воспоставување на систем
на пловила на одржлив
погон и етапна замена на
постоечките мотори со
внатрешно согорување со
ваков тип на бродски
мотори.

Следните:
Активност 1.2.6 Поддршка
на нискобуџетни и чартер
летови
Активност 1.2.7 Поддршка
на субвенции за
туроператори во превозот
на патници

се бришат.

локалното население, а потоа и на
туристите. Развојот на
инфраструктурата во Охрид да се
води од принципот на одржливата
мобилност, а автоцентричноста да
се напушти целосно.

Посочените активности кои
бараме да се елиминираат се
контрадикторни на начелата на
одржлив туризам. Напротив, со
нив се поттикнува евтиниот
масовен туризам кој го уништува
Регионот, ја продлабочува
сиромаштијата и е голем дел од
причината зошто интелигентни и
способни млади луѓе го напуштаат
Регионот барајќи подобри услови
за живот и работа во други
градови или земји.

Да се предвидат 12 милиони
денари за активности кои
претставуваат чиста
контрадикција на концептот на
одржлив туризам е повеќе од
неумесно.

Евтините летови, субвенциите на
евтини туристи на кои ова им е
четврти или петти одмор во
сезоната и гледаат да поминат
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најевтино што може се класична
замка на масовниот туризам.

Охридскиот Регион е подрачје за
елитен и скап туризам со уникатна
понуда и профит за локалното
население и зголемување на
неговиот стандард, наместо
одлевање на финансиите кај
странски корпорации.

Оперативна мерка
1.2

– Подобрување на
сообраќајната
пристапност и
комуникативност

Активностите 1.2.6 и 1.2.7 се
бришат.

Активност 1.2.6 Поддршка на
нискобуџетни и чартер
летови

Активност 1.2.7 Поддршка на
субвенции за туроператори
во превозот на патници

Оперативна мерка
1.4

– Унапредување на
руралните
просторни целини

Текстот: Активност 1.4.10
Стимулирање на
зголемувањето на
сточниот фонд се брише.

Активност 1.4.8 Поддршка за
унапредување на
фармерското производство
се менува и гласи:

Активност 1.4.8 Поддршка за
унапредување на еколошко
фармерско производство во
согласно со Планот за

Стимулирањето на сточарство во
време на климатска криза во земја
која има совршени услови за
производство на висококвалитетни
овошја, зеленчуци, житарки,
мешунки итн. е крајно
неоправдано и неосновано,
особено затоа што сточарството е
препознаено како еден од
главните емитери на стакленички
гасови според Извештајот за
национален инвентар на
стакленички гасови (2020).
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управување со светското
природно и културно
наследство на Охридскиот
регион со Акциски план
(2020-2029)

Активност 1.4.9
Донесување програма за
хербални туристички
активности

Во рамките на туристичките
активности во стартегијата се
спомнуваат и „хербални
активности и уживање во ретката
природа.“ Во подрачје на
заштитено светско наследство,
Примарно подрачје за пеперутки,
Прекуграничен биосферен
резерват, итн., оваа активност
треба многу внимателно да се
планира и доколку не може да се
гарантира контрола врз истата, да
не се прибегнува кон половични
обиди. Имено, има многу јасни
насоки за тоа каде, како, што и
кога смее да се собира за што
насоки дава и МЖСПП. Многу е
важно при организирањето на
овие активности да се има строга
контрола врз бројот на посетители
во дадено време.

Оперативна мерка
1.4

– Унапредување на
руралните
просторни целини

Активност 1.4.11

Уредување и опремување на
простор на валавици во
Речица

Двете валавици се уништени од
мини хидроцентрали, како ќе се
спојат овие две активности во
Речица? Нема вода веќе за да
функционираат валавици поради
хидроцентралите.

Што се планира да се прави со
хидроцентралите? За што точно
ќе се искористи тој 1 милион
денари кој е предвиден за
реализација на оваа активност?

Оперативна мерка
Текстот:
Активност 1.5.4 Донесување
годишни програми за јавно

Јавно-приватното партнерство е
посебно ризично кога се работи за
деликатни области како што се
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1.5

– Поддршка на
инвестициите во
туризмот

приватно партнерство во
туризмот

се менува и гласи:
Активност 1.5.4 Донесување
годишни програми за
јавно-граѓанско
партнерство во туризмот

заштитените подрачја бидејќи тоа
претставува приватизација на
јавното, а не постојат
институционални механизми за
контрола и санкционирање.
Областа на ЈПП е нова, скоро
воопшто неистражувана во поглед
на опасностите од корупција и
судир на интереси, но секако со
ризик од корупција во поглед на
областите кои ги опфаќа и
висината на сумите на договорите
(Стојиловска 2014).

Следствено, најдобро е да се
формираат јавно-граѓански
партнерства помеѓу институциите
и граѓаните обединети во
организации/каква било форма на
заедница со цел јавното да се
задржи јавно и драстично да се
редуцираат ризиците од
узурпација и злоупотреба.

Оперативна мерка
2.1 – Подигнување
на нивото на
едукација во
областа на туризмот

Се дополнува со нова
Активност: Едукација во
областа на светското
наследство на УНЕСКО

По Активност 2.1.3 Едукација
на давателите на услуги во
руралните средини се
додава нова активност која
гласи:

Активност 2.1.4 Бизнис
инкубатори за зголемување

Неупатеноста во значењето на
статусот на светско наследство е
очигледен и тоа резултираше во
неточна и многу непродуктивна
претстава за тоа што значи да се
биде светско природно и културно
наследство. Отпорот на бизнис
заедницата кон имплеметација на
препораките на УНЕСКО е крајно
загрижувачки и Општина Охрид
има обврска тоа да го промени и
да ја зајакне вербата во брендот
УНЕСКО.

Вклучувањето на заедницата во
туристичката понуда преку
одржливи бизнис модели (готвење
традиционални специјалитети,
изработка на традиционална
облека и слични активности
автентични за Регионот)
овозможува намалување на
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на бројот на даватели на
услуги во руралните
средини

Актуелната Активност 2.1.4
станува Активност 2.1.5 итн.

сиромаштијата, можност за
достоинствен приход и создавање
сојузници

Оперативна мерка
2.2 – Вмрежување
на засегнати страни
во туризмот

Текстот се менува и гласи:
Активност 2.2.4
Унапредување на
членството во меѓународни
асоцијации поврзани со
одржливиот туризам

Во Охридскиот Регион според сите
цитирани документи и препораки
во самата Стратегија е евидентно
дека единствен тип на туризам кој
е соодветен е одржливиот
туризам.

Оперативна мерка
3.1 – Унапредување
на квалитетот на
туристичките
производи

Активност 3.1.1 Креирање на
дестинациски портал со
можност за сугерирање на
содржини во туристичките
производи

Се дополнува и гласи:

Активност 3.1.5 Креирање на
мобилна апликација за
разгледување на туристички
локалитети и објекти во
општината и ставање во
употреба на постоечки

Досега општината направи 3-4
портали кои немаат никаков успех.
Наместо ненаменски да се трошат
општинските пари, работата треба
да им се даде на професионалци.

Треба да се има во вид дека голем
дел од активностите во овој дел
звучат како повторување на
претходни неуспешни активности.
Како ќе се гарантира нешто
поинаку од веќе виденото, како ќе
се мери исполнувањето?

Општината треба да ги искористи,
а воедно и да ги поддржи
локалните стартапи кои во оваа
сфера веќе направиле исчекор,
каков што е случајот со
апликацијата
https://genuinexperiences.com/ за
поддршка на индивидуалните и
одговорни бизниси во регионот во
функција на туризмот.

Оперативна мерка
3.5

– Подобрување на
промотивните
активности во

Активност 3.5.5 Промоција
на туризмот во Охрид како
простор за реномирани
франшизери се брише.

Франшизите не водат кон
автентичност туку кон губење на
автентичноста. Охрид треба да
развива автентични производи и
услуги, а не да прима франшизи.
Тоа не е ниту одржливо ниту
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туризмот автентично.

Генерално, франшизите
претставуваат големи корпорации
кои ниту почитуваат работнички
права ниту се водат од убедувања
дека економскиот развој мора да е
одржлив со цел да се задржи
интегритетот и да се зачува
опстанокот на екосистемите кои се
една од главните причини за
туризмот на едно подрачје.

Тоа се организации водени од
глад за што поголем профит, што
е крајно несоодветно за УНЕСКО
подрачје.

Оперативна мерка
3.5

– Подобрување на
промотивните
активности во
туризмот

Во овие активности неопходно
треба дел од товарот да падне на
ФТУ и АППТРМ како
специјализирани институции.Дел
од работата на ФТУ и треба да
биде истражување кое ќе му
овозможи на регионот да ја
унапреди состојбата со светското
наследство и ќе покаже поголема
инволвираност во решавање на
проблемите.

Агенцијата за поддршка и
промоција на туризмот има буџет
за промотивни активности.
Најкорисни се директни B2B
средби и Fam-тури. На тој начин
директно ќе се промовира Охрид
на клиенти кои самите ние би ги
одбрале и преку Fam-турите би го
виделе потенцијалот на Охрид (во
соработка со хотелите и
рестораните за обезбедување на
сместување и храна за време на
Fam-турите). Преку отворени
повици за соработка, а не
договори во четири очи со
одредени избрани хотели и
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ресторани.

Оперативна мерка
3.6

– Унапредување на
маркетингот во
туризмот

Адаптација на сите
активности

Иако е неопходно да се зајакнат
капацитетите на општинската
администрација во доменот на
маркетингот, сметаме дека тоа ни
оддалеку нема да одговори на
исполнувањето на оваа
оперативна мерка. Неопходно е
да се ангажираат маркетинг
стручњаци особено со искуство во
анализи и кампањи во подрачја на
светско наследство и покажани
позитивни резултати од нивната
работа. Се разбира, не се мисли
на резултати само од аспект на
зголемена туристичка посетеност,
туку најважно, унапредување на
светското наследство.

Коментари по точките од Акционен план (2020-2025)

● Сите погоре наведени измени и дополнувања во Оперативните мерки да се
рефлектираат соодветно во Акциониот план (2020-2025).

● За ставките кои се додадени во делот на Оперативни мерки, како и ставки
додадени во самиот Акционен план да се предвидат средства за реализација, и
да се разработат детално според усвоената методологија.

ОМ 1.1.
Трансформација
на крајбрежјето

(Акционен план
2020-2025)

Задолжително вклучување
на граѓанскиот сектор во
графата Учесници во
активностите предвидени во
оперативната мерка 1.1.
Трансформација на
крајбрежјето од Акцискиот
план 2020-2025.

Вклучувањето на граѓанскиот
сектор во активностите од
Трансформација на крајбрежјето е
од суштинска важност за да се
осигура дека процесите ќе се
одвиваат во корист на јавниот
интерес.

Досега се покажало дека
граѓанските организации се
најгласните заштитници на
Регионот кои истовремено се
борат и локалното население да
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живее достоинствено.

О.М. 1.1
Трансформација
на крајбрежјето

Активност 1.1.5
Донесување на УПД
за утврдување на
локации за марина
и места за
приврзување на
пловила и

Активност 1.1.6
Изградба на марина
и места за
приврзување на
пловила

Во предвидените учесници
за двете активности (1.1.5 и
1.1.6):

Бизнис сектор од областа
на урбанизмот се брише,

а листата се дополнува со:
Асоцијација на архитекти
на Македонија
Архитектонски факултет -
Скопје
Хидробиолошки институт -
Охрид
Природно-математички
факултет - Скопје
и други стручни лица од
областа.

Неосновано е при донесување на
УПД од ваков специфичен
карактер да се консултира бизнис
заедницата, а во процесот да не
бидат вклучени стручни лица кои
се најкомпетентни за
стручно-научна проценка на
најмалку инвазивни локации за
изградба на марина во однос на
биодиверзитетот, квалитетот на
водите и пределските
карактеристики, како и од
заштитните зони на споменикот на
природата Охридско Езеро (и
дозволените и забранетите
активности во секоја од нив), чија
ревалоризација е во тек.

О.М. 1.1
Трансформација
на крајбрежјето

Активност 1.1.9
Донесување на УПД
за уредување на
Студенчишко
блато и каналот

Пред Активност 1.1.9
Донесување на УПД за
уредување на Студенчишко
блато и каналот
се додаваат следните
активности:

Активност 1.1.9 Изработка
на проект за
ревитализација на
Студенчишко Блато

Предвидени учесници:
Хидробиолошки институт -
Охрид
Природно-математички
факултет - Скопје
Стручен тим.

Активност 1.1.10
Ревитализација на
Студенчишко Блато
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Предвидени учесници:
Хидробиолошки институт -
Охрид
Природно-математички
факултет - Скопје
Стручен тим.

Активностите кои следат по
овие две додадени
активности соодветно го
менуваат бројот (1.1.9
станува 1.1.11 и т.н.).

О.М. 1.1
Трансформација
на крајбрежјето

Активност 1.1.9
Донесување на УПД
за уредување на
Студенчишко
блато и каналот

Во предвидените учесници
за активност 1.1.9:

Бизнис сектор од областа
на урбанизмот се брише,

а листата се дополнува со:
Асоцијација на архитекти на
Македонија
Природно-математички
факултет - Скопје
и други стручни лица од
областа.

Неосновано е при донесување на
УПД од ваков специфичен
карактер да се консултира бизнис
заедницата, а во процесот да не
бидат вклучени стручни лица кои
се најкомпетентни.

Активност 1.4.12
Уредување и
опремување на
локации за престој
на снег во рурални
средини

За што се предвидуваат 1 милион
денари? За нови сместувачки
капацитети? За каков тип на
инфраструктура поточно?

Стратешка цел 2

Стратешка цел 3

Најголем дел од
предложените активности

Голем дел од наведените
активности се повторување на
порано спроведени активности кои
не биле успешни, а не се
направила анализа зошто не
успеале. На пример, повеќепати
се отвораа продавници за
занаетчиски локални сувенири на
фреквентни локации, и ниту една
не успеа да проработи. Се правеа
и обуки за водичи, и кој е
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резултатот од тоа?

Се изгради и некаков иновативен
хаб во ФТУ кој никогаш не
проработе.

Голем дел од овие активности
треба да се веќе изработени од
страна на ФТУ како стручна
институција, сите тие анализи,
студии, стратегии би требало да ги
има ФТУ во нивната редовна
настава и да ги спроведува
редовно, а не ад хок по нарачка
како дел од проекти. Нема
континуитет. Секоја стратегија
почнува од нула. Не се прави
мониторинг и евалуација на
претходната. Нема јавни
презентации на годишно ниво за
успехот или за предизвиците.
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