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ВОВЕД 
 
Имајќи ја во предвид законската рамка за процесот на децентрализација, Општина 
Берово започна со стратешки пристап во управувањето со донесување на акционен 
план со проектни решенија со кои ќе делува проактивно на локалниот економски 
развој.  
 
Целта на овој проект беше изработка на стратегија за локален економски развој и 
профил на Општина Берово со акционен план за конкретни проекти. Oпштината 
Берово во минатото има изработено стратегија за оддржлив економски развој за 
период 2006-2011 год. и истата треба да се обнови за период 2014-2019год.  
 
Со овој проект треба да се постигне: 
 

1. Изработка на ЛЕР стратегија за Општина Берово, 
2. Изработка на профил на Општина Берово, 
3. Активно инволвирање на сите заинтересирани страни во процесот на 

изработка на стратегијата за ЛЕР и профилот на Општина Берово, 
4. Зголемување на капацитетите на администрацијата во Општина Берово за 

време на изработка на стратегијата за ЛЕР и профилот на општината, 
5. Инволвирање на современи светски трендови во процесот на изработка на 

стратегијата за ЛЕР и профилот на Општина Берово, 
6. Почитување на спецификите во Република Македонија и Општина Берово 

при изработка на стратегијата за ЛЕР и профилот на општината. 
 
По сите 6 точки се постигна напредок, а се донесоа и следниве документи кои беа 
усвоени од ЛЕР Тимот: 

1. Подготвителни материјали за факторите на конкурентност, околина за 
водење на бизнис, статистички информативен систем на РМ, потреба од 
консензус, управување со ризици за ЕЛС, 

2. СВОТ анализа, 
3. Изработка на база на податоци, 
4. Анализа на заинтересирани страни, 
5. Организација на ЛЕР тимот, 
6. Анализа на ризици за ЛЕР процесот, 
7. Демографски и Економско - Социјален Профил на Општина Берово, 
8. Анализа и оценка на фискален капацитет на Општина Берово, 
9.  Спроведување на анкета и анализа на бизнис заедница на Општина Берово, 
10.  Изработка на база на податоци во СПСС, 
11.  Работа со ЦЕА модел за анализа на кредитоспособност на Општина 

Берово, 
12.  Визија и стратешки цели на Општина Берово, 
13.  Акционен план со програми и проекти, 
14.  Идентификување на работни групи за советодавното тело на ЛЕР тимот, 
15.  Mониторинг, евалуација и мерење на перформанси. 
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ПРИНЦИПИ И ФАЗИ ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ВО ОПШТИНА 
БЕРОВО 

 
Процесот на изработка на стратешкиот план за ЛЕР на Општина Берово почиваше 
на принципите за: 

1. Инволвираност на сите заинтересирани страни, 
2. Консензус од сите заинтересирани страни, 
3. Транспарентност на процесот, 
4. Активна вклученост на Општина Берово администрација, 
5. Интегрирање на финансискиот дел од буџетот на Општина Берово со 

стратешко планирање на Општина Берово, 
6. Ограниченост на ресурси и фискален капацитет на Општина Берово. 

 
Стратешкото планирање за ЛЕР мора да обезбеди интегрираност на ЛЕР 
планирањето со останатите стратешки процеси во Општина Берово, а особено со 
буџетското планирање т.е. финансискиот дел од буџетот и ваквиот пристап треба 
да се унапредува во иднина. Проектот за изработка на стратегија за ЛЕР и профил 
на Општина Берово се базираше на пет главни фази за стратешко планирање на 
ЛЕР и тоа: 

1. Организирање на проектот, 
2. Оценка на локалната економија и изработка на профил на Општина Берово, 
3. Изработка на стратегијата за ЛЕР за Општина Берово, 
4. Изработка на акциони планови за имплементација на стратегијата и 

 
Понатаму во овој документ ќе биде опишан подетално методолошкиот пристап 
при изработка на ЛЕР стратегијата, инструментите кои се користеа, сегменти од 
анкетното истражување на бизнис заедницата во Општина Берово, делови од 
профилот на Општина Берово, СВОТ анализата, визијата, стратешките цели и 
акциониот план со проектните решенија за периодот 2014 – 2019. 
 
Детален извештај од сите активности, работни материјали, записници и друго, се 
достапни по барање на сите заинтересирани преку ЛЕР тимот на Општина Берово 
и Тим Лидерот на електронска пошта . Дел од документите се прикажани во 
прилозите на овој документ. 
 
 
 

МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП ПРИ ИЗРАБОТКАТА НА ЛЕР 
СТРАТЕГИЈАТА 

 
Локалниот економски развој е комплексен процес во кој засегнатите страни 
работат заедно, со цел создавање поволни услови за економски растеж и креирање 
нови работни места. Со помош на овој процес тие треба да воспостават и 
одржуваат динамична претприемачка култура, во правец на подобрување на 
квалитетот на животот на граѓаните на Општина Берово.  
 
Изработка на ЛЕР стратегија мора да биде процес кој ќе биде специјално 
дизајниран и прилагоден на соодветната општина. Секоја национална економија и 
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секоја општина се интегрирани и не можат да се анализираат одвоено но секоја 
општина си има и свои специфики кои мора да бидат земени во предвид во целиот 
процес на изработка на ЛЕР стратегија.  
 
Изработка на стратегија за ЛЕР не може да се прави изолирано од и без да се земат 
во предвид и двата глобално спротиставени процеси кои го обликуваат 
позиционирањето на општините. Едниот е процесот на глобализација кој 
овозможува меѓународно влијание на граѓаните, економиите (национални и 
локални) и културите, а другиот е процесот на децентрализација кој ги отвора 
можностите за поефикасна алокација на ресурсите бидејќи власта е поблиску до 
граѓаните, а со тоа и подобро ги разбира нивните потреби за економски развој кој 
треба да има за цел квалитетен живот, а и може да овозможи квалитетна околина 
за водење на бизнис.  
 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА 

ОПШТИНА БЕРОВО 
 
Општината е единица на локалната самоуправа во Република Македонија. 
Општинските власти/органи се избираат на слободни и демократски избори со 
мандат од 4 години. Општински органи се Советот на Општината како 
претставнички орган на граѓаните и Градоначалникот.  
 
За извршување на работите од надлежност на органите на општината се 
организира општинска администрација. Сегашната организациона поставеност на 
општинската администрација во Берово може да се види од графиконот. 
 
За извршување на своите надлежности, општината има основано јавни служби во 
согласност со законот кој тоа го определува, но нема извршено делегирање на 
одредени работи од јавен интерес од локален карактер на други правни или 
физички лица, другата предвидена законска форма за извршување на 
надлежностите. 



  

 
Организациона поставеност на локалната самоуправа Берово  

 
 



 

  

ПРОФИЛ НА ОПШТИНА БЕРОВО 
 
Во функција на  стратегијата за ЛЕР на Општина Берово од посебно значење е 
да се направи споредба по соодветни варијабли со останатите општини во 
Р.Македонија. Овде мора да се напоменат слабостите на статистичкиот 
информативен систем на Република Македонија од кого не може да се добијат 
квалитетни податоци по општини т.е. тие податоци да се редовни, навремени, со 
голем опфат. Ова особено треба да се адресира на надлежните бидејќи без 
соодветни информации бизнисите и граѓаните не можат да донесуваат ефикасни 
економски и финансиски одлуки. Сепак ЛЕР тимот направи обид да искористи 
достапни податоци од повеќе извори за да може да го подготви профилот на 
Општина Берово. 
 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ 

Географска локација и релјеф 
  

Беровската Котлина го опфаќа најисточниот дел од Република Македонија, 
помеѓу 41° 06” и 41° 53” географска ширина и помеѓу 23° 12” и 22° 37” 
географска должина. Најјужен дел е на границата со Бугарија кај реката 
Лебница на 41°06´, најсеверен дел е месноста Мехмедов бор на 41°53´, 
најисточна точка е на 23°12´ географска должина, близу Ченгино Кале, а 
најзападна точка е на 22°37´ и се наоѓа на Лева река, во близината на месноста 
Караѓузлија.Општината Берово на југ се граничи со општините Ново Село, 
Босилово и Василево, на запад со општините Радовиш и Виница, на север со 
Делчево и со Пехчево, на исток со државната граница на Бугарија. 
 
Вкупната површина на општина Берово изнесува 595 км2, а се наоѓа на 800 м 
просечна надморска висина.  Релјефот е претежно ридско-планински, а 
рамнински терени има само околу речното корито на реката Брегалница. Тоа 
покажува дека поголемиот процент од просторот на Беровската општина е под 
шуми и необработливи површини. Иако на надморска висина од 800м. Берово 
има голема вертикална и хоризонтална динамичност и тоа од 400 м.н.в. во 
Безгачевска река до 1932 м.н.в. на Влајна планина. 

 
Малешевските Планини се централно поставени во општината, нивните 
котлински страни се мошне дисецирани со изворишни речни долини од реката 
Брегалница. Природната целина Малеш, каде е сместен и градот Берово, лежи 
на апсолутна кота 800-900 м н.в.; со разграноците на Влаина Планина, Обозна и 
Бејаз Тепе е одвоен од Пијанец. Јужната рамка на општинската територија е 
планината Огражден. Најистакнати врвови се Џами Тепе, со 1.801 м н.в., и 
Ченгино Кале, со 1.748 м н.в. Највисок врв е Кадиица, со 1.932 м н.в.  

 
Општината има периферна положба во однос на главните комуникациски 
коридори по долините на Вардар, Брегалница и Струмица. Најважна 
комуникација од регионално значење е онаа што ги поврзува Малешевско-
Пијанечкиот басен со Струмичката Котлина, преку кој општината комуницира 
со внатрешноста на Републиката.  
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Оваа неповолна позиција може многу да се подобри по активирањето на 
преминот Клепало на македонско-бугарската граница, кој се очекува да биде 
отворен во текот на 2014 година.  Со тоа, овој регион може да стане транзитен 
пункт, од пасивен да се претвори во динамичен и да ги користи сите позитивни 
влијанија и импулси во размената, во техничкиот прогрес и во културните 
комуникации. 
 

Клима 
 
На подрачјето Малеш, во кое спаѓа и општина Берово се манифестираат 
следните карактеристични климатски подрачја: 

1.   Топло континентално климатско подрачје од 400 до 800 м н.в. 
2.   Умерено ладно континентално климатско подрачје од 800 до1100м  
3.   Ладно континентално климатско подрачје од 1100 до 1700 м н.в. 
4.   Високопланинско климатско подрачје од 1700 до 2200 м н.в.1 

 
Општина Берово, која е дел од Малешевската Котлина, врз основа на својата 
надморска височина спаѓа во втората категорија, односно во умерено ладното 
континентално климатско подрачје. За илустрација на климатските прилики од 
ова подрачје се податоците се земени од Заводот за статистика на Р.Македонија, 
макстат базата. Просечните месечни и годишни температури на воздухот во оЦ 
и екстремните нивни вредности се прикажани  во  табела бр.5.1. 
 

Табела бр.5.1 Просечни месечни и годишни температури на воздухот Берово 

 
Месеци I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 
т0Ц 
(2011) 0.1 0.6 4 8.2 12.4 16.7 19.8 19 16.3 6.8 1.2 0.4 8.8 
Маx 6.3 7.6 10.5 14.9 19.3 23.2 27.7 28.7 26.1 15.5 11 7.6 16.5 
Мин -4.7 -4.4 -1.7 1.2 5.6 9.2 10.8 10.2 8.3 0.4 -5.8 -5 2.0 
2006- 
2010 -0.42 0.76 4.24 8.94 13.6 17.34 19.36 19.38 13.68 9.32 5.14 1.24 

9.3 
Извор:Управа за хидрометоролошки работи 

Локалитетот Берово има значително пониска средна годишна температура на 
воздухот од подрачјата на иста надморска височина во поширокиот дел на оваа 
котлина. На надморска височина од 800 м, средна годишна температура во 
Берово изнесува 8,8°С. Најстуден месец е јануари, со просечна температура од -
4.7°С, а најтопол месец е јули, со просечна температура од + 19.8°С. Просечната 
годишна  минимална температура е 2,0°С, а просечната максимална 
температура е 16.5°С.  

 
Кога станува збор за просечната месечни сума на врнежи во Берово податоците 
се дадени во табела бр. 5.2 
 

 

                                                 
1 Шумскиот фонд и дрвната индустрија во Малеш - потенцијали и насоки за нивно 
напредување. 
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Табела 5.2 Просечни месечни и годишни врнежи Берово 

 

Месеци I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 
 (2011) 24.2 14 19.1 10.9 62 123 15.5 30.7 88.4 37.6 0.6 38.2 464.2 
(2006-
2010) 47.6 38.0 60.0 63.7 57.2 93 65.4 44.5 45.2 87.1 42.1 79.5 723.8 

Извор:Управа за хидрометоролошки работи 

 

Просечниот годишен износ на врнежи  во општина Берово е 464.2 мм/м3. 
Според податоците за 2011 год. главен максимум паѓа во јуни, просечно околу 
123 мм/м3, а секундарен во септември 88.4 мм/м. Главниот минимум е во 
Ноември, просечно со 0.6 мм/м3, а секундарен во февруари со 14 мм/м3. Истиот 
месец Јуни претставува главен максимум на врнежи доколку се погледнат и 
податоците за периодот 2006-2010 а секундарен максиум е месецот Октомври. 
Според податоците во периодот 2006-2010 главниот минимум е месецот 
фебруари со 38 мм/м3 а секундарен ноември со 42.1 мм/м3. Согласно 
претходните споредби може да се забележи дека нема некои поголеми 
поместувања во поглед на распоредот на врнежите по месеци. Она што 
претставува значително отстапување е просечната количина на врнежи за 
периодот 2006-2010 кој е значително поголем во однос на количината за 
2011год. Како резултат на глобалното затоплување просечната количина на 
врнежи на годишно ниво се намалува. 

 
Бројот на врнежливи денови за 2011 год. изнесувал  95. Во просечната годишна 
сума на врнежи снегот зазема 18 дена и се јавува од октомври до мај додека 
бројот на денови под врнежи од дожд е 66 дена2. Релативната влажност на 
воздухот се смалува од јануари до август, а потоа од декември се зголемува, а 
просечната влажност на воздухот е 76%. Просечната годишна сума на траење на 
сончевото зрачење изнесува 2.347 часа, или 6,4 часа дневно, со максимум во 
јули од 10,2 часа дневно, и со минимум во декември од 3 часа дневно. Во 
Беровската Котлина маглата е ретка појава, годишно има само 11 магливи 
денови. Појавата на град е ретка, просечно се јавуваат 2,9 дена со град. Сланата 
е со помала зачестеност и се јавува 70 дена во годината, од септември до мај. Во 
Беровската Котлина се јавуваат ветрови од сите 8 светски правци, но 
преовладува северниот, со зачестеност од 147% и брзина од 2,4 м/сек., кој е 
најмногу  застапен во јануари, во февруари и во март.  
 

 
 

                                                 
2 Меторолошка станица Берово 2011год. 



 

 12 

 

Природни ресурси 
 

Геологија 
 
Територијата на Оштината Берово, од геолошки аспект припаѓа на Српско - 
Македонската маса формирана со тектонски движења во предпалеозојска, 
херцинска и алпска орогенеза. Според литолошко-стратиграфски 
карактеристики на застапените стени издвоени се следните геолошки формации: 
прекамбриски метаморфни стени, риферкамбрискии старо-палеозојски 
метаморфни стени, рифер-камбриски и старопалеозојски метаморфни стени, 
палеозојски гранитоиди, габро, тријаси, палеогени, неогени и квартерни 
седименти. 

 
Прекамбриумските метаморфни стени ја чинат основата на теренот. Овој 
комплекс завзема прилично големи простори во источните и југоисточните 
делови од Општината, во сливот на Циронска и Ратева Река и во изворниот дел 
на Брегалница. Од палеозојските творби најраспространети се гранитоидните 
карпи и тоа на планините Обозна, Безај Тепер и Огражден. Квартерните 
седименти во литолошка смисла се карактеризираат со голема хетерогеност и се 
застапени во повеќе генетски типови, како: езески-барски, пролувијални, 
делувијални и плувијални седименти.3 
 

Инжинерско-геолошки карактеристики 
 
Врз основа на инжинерско-геолошките и геомеханичките карактеристики на 
стените и стенските комплекси според претходно извршена  реализација на 
теренот по стабилноста се издвоени: претежно стабилни терени - тоа се 
масивите на планините, претежно лабилни терени-Беровско-Пехчевската 
котлина и претежно нестабилни терени, терени подложни на ерозија помеѓу 
Берово и Владимирово. 
 

Сеизмика 
 
Врз основа на досегашното следење на сеизмичка активност, подрачјето на 
општината Берово припаѓа во терени со изразена сеизмичка нестабилност. Врз 
основа на регистрираните земјотреси од 1901 година до денес, регистрирани се 
шест епицентри со интензитет посилен од VI° МСЅ, како и сеизмичка 
изложеност на терени од IX° и X° по МСЅ скала. Према извршената 
макросеизмичка реонизација на Републиката, поголем дел од територијата на 
општина Берово припаѓа во зона со максимални очекувани сеизмички 
интензитет од IX° и X° по МСЅ скала, а во јужните делови на општината со 

                                                 
3 Шумскиот фонд и дрвната индустрија во Малеш - потенцијали и насоки за нивно 
унапредување. 
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интензитет од VII° по МСЅ, со променлива длабочина на епицентралните 
жаришта. 
 

Педолошки карактеристики 
 
Според педолошките испитувања на пошироката територија Малеш а и на 
територијата Берово се сретнуваат следните почвени типови: 

• почви на рамничарски терени, 
• почви на падински терени, 
• почви на брановидно-ридски терени и езерски тераси и 
• почви на планински терени. 

 
Во почви на рамничарските терени се јавуваат два типа почви: алувијални и 
мочурливи -глејни. Во почви на падинските се јавуваат само колувијални почви. 
Кај почви на брановидно - ридските терени и езерските тераси се јавуваат 
регосолите, смолниците, рендзините, циметните шумски почви и лесивираните 
почви. Дел од регосолите и лесивираните почви се простираат и во планинските 
терени. Во планински терени се распространети литосоли, варовично - 
доломитни црници, ранкери кафеави шумски почви и дел од регосолите и 
лесивираните почви.4 
 

Флора и фауна 
 

На територијата на општина Берово најзастапени се дабовата и буковата шума. 
Буковиот појас е застапен во планинскиот и во потпланинскиот појас. Подобро 
се зачувани горските букови шуми, тие се од големо значење за шумското 
стопанисување. Ливадите се малку застапени, и тоа во близина на реката 
Брегалница. Поради потиснување на шумите, ридските пасишта се протегаат на 
големи пространства, спротивно од планинските пасишта кои се застапени во 
мал обем.  

 
Шумите и шумското земјиште во Малеш зафаќаат површина од 29.102 ха, од 
кои под шуми се 27.970 ха, а под шумско земјиште се 3.870 ха. 
 

  Табела 5.3 Структура на површините на шумите и шумските земјишта 
  

Општина 
Вкупно Шуми 

ха 

Шумски 
култури 

ха 

Голини 
ха 

Нешумска 
површина 

ха 
шуми 

ха 
необрас. 

ха 
Берово  29.102 

 
3.870 

   
27.970 

    
1.132 

 
1.651 

   
2.219 

      
Извор: [ umskiot fond i drvnata industrija vo Male{ - potencijali i nasoki za nivno 
unapreduvawe 
 

                                                 
4 Шумскиот фонд и дрвната индустрија во Малеш - потенцијали и насоки за нивно 
унапредување. 
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Од вкупната површина под шуми, 72,0% се во државна сопственост, а 28,0% се 
шуми во приватна сопственост. 
 

Таблеа 5.4 Структура на површините на шумите според сопственоста 
 

Општина Вкупно Општествени Приватни 
ха % ха % ха % 

Берово  29.102 
  

100 
 

20.976 
   

72 
 

8.126 
  

28 
 

Извор: [ umskiot fond i drvnata industrija vo Male{ - potencijali i nasoki za nivno 
unapreduvawe 
 
За уредени шуми се сметаат сите оние шуми за кои има изготвени и прифатени 
шумско - стопански планови независно од нивната сопственост. Уреденоста на 
шумите е од посебно значење за стопанисувањето со шумите, покрај другото, и 
затоа што за тие шуми не само што е утврдена нивната состојба, туку се 
определени и условите за стопанисувањето, како и економско - финансиските 
ефекти од стопанисувањето со шумите. 
 
 

Табела 5.5 Структурата на површините според уреденоста 
 

Општина Вкупно Уредени шуми Неуредени шуми 
ха % ха % ха % 

Берово 29.102 100 24.498 84 4.604 16 
Извор: [umskiot fond i drvnata industrija vo Male{ - potencijali i nasoki za nivno unapreduvawe 
 

Податоците за уреденоста на шумите во општината Берово говорат дека од 
вкупно 29.102 ха под шуми уредените зафаќаат 24.498 ха или 84,17%, додека 
неуредените шуми 4.604 ха или 15,82% 
 
Структура на шумите според формата на одгледување - Според формата на 
одгледувањето шумите главно се групирани во високостеблени и нискостеблени 
шуми. Од сите шуми на подрачјето на Берово кои зафаќаат површина од 29.102 
ха високостеблените шуми се 26.063 ха или 89.55% а нискостеблените шуми 
3.039 ха, или 10.44%. Ваквата состојба на шумскиот фонд според формата на 
одгледувањето е доста поволна особено ако истата се спореди со состојбата на 
ниво на Р. Македонија, каде што високостеблените шуми од вкупната површина 
зафаќаат само 29,0%, додека останатите шуми 71,0%. 
 

Табела бр. 5.6 Структура на шумите по форма на одгледување 
 

Општина Вкупна површина Високостеблени Нискостеблени 
ха % ха % ха % 

Берово  29.102 100 26.063 84 3039  16 
Извор: [umskiot fond i drvnata industrija vo Male{ - potencijali i nasoki za nivno unapreduvawe 
 
Како составен дел на фауната се среќаваат најразлични форми од групата на 
водоземците, цицачите, влечуги, птици и скакулци. Од влакнест дивеч се 
среќаваат: зајак, срна, волк, дива свиња, лисица, дива мачка, куна, јазовец, 
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видра, ласица. Од перјаст дивеч се среќаваат: камењарка и полска еребица, 
фазан, гулаб, грлица, потполошка, диви пајки, јастреби, шљуки, лиски, 
лештерки, страчки, гаврани, чавки, орли и др. Од редот на птици загрозена е 
еребицата камењарка, а од дивечот загрозени и заштитени се еленот и срната, од 
крупниот дивеч, а зајакот од ситниот дивеч.   
 

Хидрографија 
 
Најважен хидрографски објект во Малешевијата е реката Брегалница која е, 
исто така, една од најголемите притоки на реката Вардар. Нејзината должина од 
изворниот дел до вливот на Каменичка Река изнесува 97 км, при што се дренира 
сливна површина од 1117 км2. Десната страна на сливот зафаќа површина од 
672 км2 а левата 475 км2. Реката Брегалница извира на 1690 м н.в, а го напушта 
подрачјето на надморска височина од 445 м. Најзиниот пад изнесува 1235 м, 
односно просечниот пад на речното корито изнесува 12,7 промили. Сливната 
површина има средна височина од 976 м, што укажува на фактот дека таа 
главно зафаќа планинско подрачје. Изворниот дел на р. Брегалница се наоѓа во 
шумскиот предел близу до бугарската граница, источно од Берово, а членката и 
е мошне развиена. Во формирање на главниот водотек на р. Брегалница е 
изворот што се наоѓа под Ченџиле Кале на височина од околу 1690 м.5 
 
Во најгорниот дел (до градот Берово), долината е претставена со тесна клисура 
чии страни достигнуваат и до 360 м височина над реката. Првото ерозивно 
проширување на овој потег е локалитетот Абланица, на околу 2 км над Берово, 
која всушност претставува просторна тераса висока над водата околу 2 м. 
Должината на ова проширување е околу 2 км а широчината 500 - 700 м. Целата 
ова површина интезивно се обработува и е под интезивни земјоделски култури 
чиешто наводнување  е непосредно од водата на Брегалница. Тесниот клисурест 
дел продолжува се до Берово, при што бреговите се стабилни и пошумени. 
 
До селото Будинарци р. Брегалница тече низ Беровското поле. Поради малиот 
пад на коритото овде таа тече бавно, овозможувајќи акумулација на чакал и 
песок, депониран во коритото и околу него. Од Будинарци па се до пред влезот 
во Делчевско поле во коритото се присутни клисурести форми, меѓу кои се 
наоѓаат и две ерозивни проширувања. Така, веднаш под с. Будинарци , па се до 
селото Митрашинци, текот на р. Брегалница е кривулест, со тоа што на извесни 
места се формирани прави меандри и тесни каменливи клисури, чии страни на 
некои места се вертикални со релативна височина од 60 до 80 м. Правецот на 
истекувањето на реката од Абланица до с. Митрашинци е кон северозапад, а 
потоа свртува со благ лак кон север. Вториот клисурест дел следува по текот на 
реката и се протега до пред селото Разловци. Тој исто така се одликува со тесно 
корито (10-20м широчина) со кривулест тек со стрмни страни. Ерозивното 
проширување кај с. Разловци, низ кое тече р. Брегалница, е долго околу 5 км и 
широко пред селото околу 500 м, а под него околу 800 м. Речниот тек овде нема 
едноставно корито, тука водата се разлева по целата широчина, формирајќи 
вирови на одделни места. Со оглед на тоа што по текот на реката е формирана 
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мала и мошне интересна клисура постојат можности за изградба на брана во 
Разловското поле. Овде всушност реката е врежена во една гранитна греда чии 
кањонски страни имаат височина од околу 100 м.6 
 
Ратевската Река е најголема притока на р. Брегалница во ова подрачје. Таа 
извира на надморска висина од 1150 м, а се влева во р. Брегалница под Берово, 
на кота од 803 м. Има должина од 24 км со вкупен пад од 747 м, а просечен од 
31,1%. Дренира сливна површина од 138 км2, при што средната височина има 
вредност од 1088 м, а средниот пад од 11.3%. Обемот на вододелницата 
изнесува 55 км, а коефициентот на развиеноста на истата изнесува 1,32. 
Пошуменоста на сливот изнесува околу 15%, од вкупната површина. 
 
Покрај Ратевска Река како главна притока, други помали притоки на реката 
Брегалница се: Пехчевска Река, Умленска Река, Каменица и Џаволи, кои 
гравитираат кон Малешевско-Пијанечката Котлина. Од струмичкиот слив, 
поголеми реки се Циронската Река и Безгаштевска Река, кои гравитираат кон 
Струмичкото поле.  
 
Хидрографски објект од значење за општината е и Беровското Езеро. Тоа е 
вештачко езеро, со бетонска брана висока 53 метри и претставува хидрографски 
туристички објект. Се наоѓа на 986 метри надморска височина. Изградено е во 
1970 година, на Ратевска Река, на  месноста наречена Лаки, а оддалечено е 7 км 
од Берово. Должината му е 2,5 км, а средната широчина 0,5 км. Површината на 
езерото изнесува 0,57 км2. 

 
Нивото на подземните води покрај речното корито изнесува 3-5,0 м, а во 
алувијалната рамнина 8-14 м. Други проучувања за видот на подземните води не 
се правени. На територијата на општината има повеќе од 120 извори, со вкупна 
издашност од 140 лит/сек. Побогати извори се регистрирани на терените со 
надморска височина поголема од 1.000 м.  
 

Минерали и руди 
 

За развојните можности на општината особено значајни се минералните 
суровини и рудите, за кои во минатото се спроведени истражувања и е 
констатирано дека нивната експлоатација е економски оправдана. Такви се 
случаите со каолинските глини, погодни за производство на керамички и 
огноотпорни производи, кварцот, кој наполно одговара за подготвување на 
огноотпорен материјал, јагленот, железото и други рудни појави, кои се 
делумно активни, а поголемиот дел се сé уште само потенцијално атрактивни 
ресурси за натамошно истражување и активирање. 
 
Во реонот на с. Мачево и на с. Будинарци постои СиО2 (горски кристал) кој во 
светот се користи како украсен камен во јувелирството.  
 
 

                                                 
6 Шумскиот фонд и дрвната индустрија во Малеш - потенцијали и насоки за нивно 
унапредување. 
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ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА НА ПРИРОДНА И ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 

 
Локалниот акционен план за животната средина (ЛЕАП) за Општина Берово е 
донесен во Декември 2003 година и има цел да се справи не само со проблемите 
со животната средина, туку и со прашањата поврзани со одржливото користење 
на ресурсите, како и со социјалните и економските прашања.  
 
Создавањето и спроведувањето на ЛЕАП е знак дека локалната власт ги презема 
одговорноста и грижата за животната средина, создава долгорочна одржлива 
корист на природните ресурси во границите на општината и ги решава 
локалните приоритети за заштита на животната средина. 
 
Согласно поставените приоритети, во процесот на имплементација, досега се 
преземени акции за решавање на проблемите со водата за пиење и со отпадни 
води, како и за дел од предвидените активности за подобрување на состојбата со 
цврстиот отпад, за заштита на шумите и за едукација на граѓаните за подигање 
на јавната свест. 
 

Квалитет на воздухот 
 
Основна карактеристика на природниот воздух е да не содржи токсични 
материи и прашина који се штетни за човекот. Загадување на урбаната средина 
произлегува во глобала од следниве состојби. Присуство на производни погони, 
со несовремени технолошки процеси коиосетно ја загадуваат животнатта 
средина, во однос на воздухот, почвата и водата. Ваквиот воздух е богат со 
штетни гасови, тврди и течни материи, односно разнивидови јагленоводи, 
сулфурни соединенија, олово, саѓи, разлчни метали и аеросоли.Во 
аерозагаденоста се манефестира со ширење на непријатни миризби во 
околината како и со присуство на огромен број на бактерии по см3 што може 
дапредизвика инфективни заболување кај населението во зоната на влијание 
наобјектите. 
 
Според податоците од табелата кои се добиени од Управата за 
хидрометереолошки работи, и сознанието дека во општина Берово нема тешка 
индустрија, во општината не се идентификувани извори на аерозагаденост кои 
се алармантни. Значи можеме загадувањето на воздухот да го третираме како 
ниско ризичен проблем.7 
 

Квалитет на водата 
 
Контрола на квалитетот на водата во градот со населените места од општината, 
е во надлежност на ЈЗО Републички завод за здравствена заштита од Скопје кој 
врши перманентна комплетна физичко-хемиска, радиолошка и анализа на 
пестициди. ЈЗО Завод за здравствена заштита Кочани врши хемиска анализа на 

                                                 
7 Локален Еколошки Акционен План, Берово, Декември 2003год. 
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површинските води и следење на состојбата на водоснадбување и квалитет на 
вода за пиење. Секојдневна контрола се врши во лабораторијата во филтер 
станицата, а на секои 15 дена водата се контолира од Завод за здавствена 
заштита од Кочани. Во с. Ратево, с.Двориште водата се испитува еднаш 
месечно. Овие села се снабдуваат со вода за пиење од сопствени капацитети 
 
Според извештаите од ЈЗО за санитарно-хигиенската состојба на површинските 
води за период 01.01.2000год.-31.10.2003год. на земени 68 мостри 66.18%  се 
физичко-хемиски неисправни, а од вкупно 50 мостри 68% се бактериолошки 
неисправни. Како главани проблеми кои се идентификувани и поврзани со 
водоснабдувањете се: загуби на вода, диви приклучоци, застарена мрежа, 
недоволен резервоарски простор и др. Врз основа на анализите кои се 
направени идентификувани се два главни еколошки проблем поврзани со водата 
во општина Берово и тоа: 
 
1. Релативно слабиот квалитет и квантитет на водата за пиење и дотраена 
разводна мрежа; 
2. Дезинфекцијата на водата има минимално влијание на микро флората и 
фауна.8 
 
Главни извори кои ги предизвикуваат двата претходно наведени типови на 
еколошки проблем се: 
1.   Фекална канализација од дивоизградената викенд зона; 
2.   Загадување на површинските води од Рибникот на Клепалска река; 
3.  Застарена водоводна мрежа (мали профили, без изолација, појава на корозија 
и инкрустрација); 
4.   Неадекватен материјал на цевките (азбест цемент); 
5.   Отсуство на подземен катастар на инсталациите; 
6.   Загуби на вода (диви приклучоци, застарена мрежа. 
 
Треба да напоменеме дека во последните години има определен напредок во 
оваа област – со проектот Урбан водоснабдителен и санитарен систем 
направена е доградба на нов резервар, сменет е активниот јаглен, набавена е 
нова лабараторија и изградена е станица за отпадни води во близина на с. 
Мачево. 

Отпадни води 
 
Постојат повеќе главни проблеми со кои се соочува Општината во 
одведувањето на отпадните води. Во општина, градот Берово е 90% покриен, но 
недоволна покриеноста со канализациона мрежа има во селските населби кои не 
се поврзани. Исто така често доаѓа до запушување на одредени краци од 
канализационата мрежа во Берово кои се јавуваат како тесни грла, па затоа 
понекогаш доаѓа до хаварии и се бара цистерни од други градови за 
прочистување. Проблем во градот е се уште нерешената или нефункционирање 
на атмосферската канализација (атмосферска канализација е изградена на 
главната улица Маршал Тито и Плоштадот, како и на дел од улицата 23 Август -

                                                 
8 Локален Еколошки Акционен План, Берово, Декември 2003год. 
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од пазарот до ромското маало). Во непосредна близина на Беровско езеро е 
изградена неурбанизирана викенд населба кои немаат иградена канализациона 
мрежа туку користат сопствени јами кои се во сливното подрачје на езерото. 
Иако не постои секундарна мрежа, изграден е еден крак и пречистителна 
станица под круната на езерото, каде што е вклучен и комплексот Аурора. 
Наскоро се очекува изградба на втората фаза и продолжување/изградба на 
главен колектор, меѓутоа сепак дел од викендиците ќе остабат на користење 
сопствени јами. Меѓутоа останува неопходно изградба на колекторски систем 
кој ќе ги изведе отпадните води надвор од езерото.  
 
Како главни акции кои би требало да се преземат во иднина со цел решавање на 
постојните проблеми за подобрување на одведувањето и третманот на 
отпадните вoди се: 
1.  Доизградба на селските канализации; 
2. Изградба нa пречистителни станици за отпадни води; 
3.  Доизградба на атмосферската канализација во градот; 
4. Изведба на канализациска мрежа во викенд зона околу Беровско езеро и 
изградба на мини пречистителна станица; 
5.  Санација на постоечката фекална канализација во градот; 
6.  Континуирано следење и контрола на квалитетот на отпадните води.9 

 

Управување со отпад 
  

Во градот Берово цврстиот комунален отпад организирано се собира од страна 
на ЈПКР Услуга, со возилата со кои располага и тоа околу 16.435м3/год. Од 2009 
год. цврс отпад се собира и во с. Русиново, с. Будинарци, с. Владимирово, с. 
Смојмирово, с. Ратево, Беровското Езеро (во летниот период) и повремено од 
викенд населбите Абланица и Суви Лаки. Во дел од селските населби, пак, 
отпадот  се собира  од самото  население, на различни начини, и тоа доведува до 
создавање на диви депонии. Годишната количина на цврст отпад во градот 
изнесува 19.283м3, односно 2,86м3/жител. Остатокот од отпадот е градежен шут 
и отпад од бела техника за домаќинствата кој, исто така, се депонира на 
постојната депонија, но и на дивите депонии од страна на граѓаните кои имаат 
обврска тој вид на отпад да го одложуваат на постојната депонија. 

 
Општината има депонија за изумрени животни која ја користи Малеш Бреза 
(поранешен ЗИК Малеш), нема депонија за медицински отпад меѓутоа 
Здравниот дом има организиран транспорт и собирање на медицинскиот отпад 
од лиценцирана фирма, која ја користат и ПЗУ.  Градот располага со 
привремена градска депонија наречена „Иљадин Валог”, која е лоцирана во 
месноста Увин Валог, во непосредна близина на градот, односно на околу 3 км 
од него.  

 
Привремената депонија не ги задоволува минималните санитарни стандарди и 
прописи. Нема никаква инфраструктура (вода, електрична енергија), нема 
средства за дезинфекција, јама за пцовисани животни и др. Отпадот се трупа без 
никаков третман (само се нивелира и се затрупува со земја и песок). 

                                                 
9 Локален Еколошки Акционен План, Берово, Декември 2003год. 
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Индустрискиот отпад се депонира на истата локација (Увин Валог и во диви 
депонии). 

 

 

Заштита на почвите 
 
Географско-килматски услови во општината Берово го одредуваат карактерот 
на земјоделско-сточарско стопанство. Употребата на агрохмиски сретства и 
мелиоративни системи во земјоделието дава поизразени економски ефекти, но 
од друга страна нивната прекумерна употреба има низа негативни ефекти. 
Имено, примената на хемиски материи во процесот на земјоделско 
производство, преносот и депонирањето на отровни материи и влијанието на 
загадениот воздух и води кои се применуваат за наводнување, имаат влијание 
врз хемискиот состав на почвата. Промената на хемискиот состав негативно се 
одразува врз нејзините еколошки и економски вредности. Хемиското 
загадување на земјиштето се реперкуира врз квалитетот и продуктивноста на 
почвата, квалитетот и кванитетот на производството и индиректно врз 
квалитетот на водите и воздухот. 
 
Причини за деградирање на почвениот слој освен ерозивните процеси, 
уништување на шумскиот фонд и оголување на земјиштето, повремени поплави 
од реката Брегалница, која е само на 2км од својот тек е регулирана со корито, 
се и промените во физичко-хемиската структура на почвите под влијание на 
прекумерна и несоодветна употреба на агрохемиски сретства, како и со 
таложење на седименти од загадениот воздух. 
 
Мерките за заштита на земјоделското земјиште се различни зависно од изворот 
и начинот на загадување, така на пример загадувањето од агрохемикалиите 
успешно се контролира со строга употреба и висока едукација на земјоделските 
производители и воведување на систем на контрола на почвата и зем. 
производи од контаминации со штетни материи и употреба на агрохемикалии. 
Загадувањата од индустријата преку вода, почва, воздух и сл. се разрешува со 
вградување со исправни системи за пречистување на ефлуентите и контрола од 
надлежни и компетентни државни органи за заштита на животна средина. 
Значајно поголемо внимание треба да се посвети на домашните суровини за 
фертиригација на почвата од два аспекта: економски и еколошки. Во контекст 
на тоа е и системот на рециклажи, компостирања, полуферментирања на 
органски отпадни материи. Со оглед на веќе постојните и можни планирани 
сточарски фарми во општината, постои можноста од зголемување на отпадот од 
сточарско производство и преработки. 
 
За спречување на штетните влијанија на хемиските препарати и вештачки 
ѓубрива врз животната средина се препорачува ориентација кон примена на 
биотехнологии, односно употреба на био-пестициди и органски ѓубрива за 
добивање на еколошки чисти и здрави производи. 
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Заштита на шумите 
 
Шумите имаат стопанско и економско значење (производство на дрвна маса и 
финални производи), овозможуваат заштита од ерозија, спречување на штетни 
последици од загаден воздух, поплави, производство на секундарни производи 
(печурки, бобинки и др), влијаат врз развој на туризмот, ловот и рекреацијата. 
Значајни се за одржување на биодиверзитетот, особено некои видови дивеч кои 
се заштитени. Уништувањето на полезаштитните појаси значи нарушен животен 
простор на многу видови инсекти, габи, растенија, птици, влекачи. Шумите се 
модификатори на климатските карактеристики преку микроклиматските 
промени кои може да го предизвикуваат, така да нивното уништување доведува 
и до влошување на микроклиматските услови. Шумите имаат позитивно 
влијание врз здравјето на човекот, животната средина и воопшто квалитетот на 
живеењето. 
 
Природните услови кои владеат на овој простор условиле појава на шуми од 
бука, шуми од бука-плоскач-јасика како и развој на белиот бор, црниот бор, 
дуглазијата, шуми од даб плоскач и даб цер, шуми од бел бор. Ерозивните 
процеси немаат голем интензитет кој би имал штетно влијаније на просторот. 
Главни еколошки проблеми кои се идентификувани на подрачјето на општина 
Берово поврзани со шумите се: 
 
1. Оштетување на шумите главно поради елементарни непогоди, снегот и 
ветерот, пожари и болести, 
2.  Сушење на дабот и јасикатапоради природни фактори и инсектиподкорници, 
3. Сечење и уништување на шумите главно поради законско и незаконско 
сечење на шуми и спаша на стока во млада шума. 
 
За заштита на шумските појаси во Општината како исклучително значаен 
екосистем, се препорачуваат следните акции: 
 
1. Заштита од пожари-превентивни мерки: воспитни, информативни 
пропагандни мерки и пресупресивни мерки, 
2.    Заштита од растителни болести и штетници се: одстранување на заболените 
нападнати стебла, нивно извезување, спалување или третирање со хемиски 
средства, штетни инсекти и габни заболувања,  
3.   Заштита на земјата од ерозија се препорачува да не се нарушува склопот на 
насади под граница која гарантира заштита на површинска и линиска ерозија, 
4. Заштита од добиток и дивеч, на насадите кои се во тек на обновување.10 
 

                                                 
10 Локален Еколошки Акционен План, Берово, Декември 2003год. 
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Природно наследство 
 
Човекот како дел од природата и главен протагонист во процесите на нејзината 
трансформација, не може да се откаже од своето право на делување и 
прилагодување на природата за задоволување на своите потреби. За таа цел 
мора да се воспоставува на одредени рамки и насоки на неговото делување, 
заштитата на природните вредности при изработката на просторни и 
урбанистичките планови во сите нивоа и фази на планирање и донесување. 
 
Како главни еколошки проблеми кои се идентификувани во подрачјето на 
природното наследство се следниве: 
 
1. Реализација на планската документација, 
2. Бесправна градба, 
3. Загадување од индустриските капацитети, 
4. Загадување од сообраќајниотсистем. 
 
Главни извори кои ги предизвикуваат претходно утврдените проблеми се: 
 
1. Непочитување на законска регулативе и планската документација 
2.  Недоволно финансиски средства за реализација на плановите 
3.  Лошо функционирање и корумпираност на инспекциските служби 
4.  Отсуство на третман на отпадни технолошки воид и користење на застарени 
технологии 
5.  Недоволна проточност на сообраќајниците, застареност на моторните возила 
и недоволно јавни површини за паркирање. 
 
Како акции кои би требало да се преземат во иднина со цел подобрување на 
еколошката сотојба во делот на влијанието на човекот се: 
 
1.   Доследна реализација на решенијата и насоките од урбанистичките планови, 
2. Функционирање на градежните инспекциските служби во доменот на 
реализација на техничката документација за градба, 
3.  Мерки за спречување на бесправната изградба на објекти, 
4. Вградување на даночни олеснувања за индустриските претпријатија чии 
програми базираат на еколошки чисти технологии, рециклажа користење на 
обновливи енергенси, 
5.  Стимулирање на набавка на еколошки моторни возила, 
6.  Изградба на паркинг простори во централното градско подрачје, 
7.  Изработка на стратегија за зголемување на јавни зелените површини, и нивно 
уредување и заштита. 11 
 
 

                                                 
11 Локален Еколошки Акционен План, Берово, Декември 2003год. 
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НАСЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИИ 
 
Последни податоци за попис на население во Р.Македонија на кои може да се 
повикаме е пописот од 2002год. До моментот на изработка на профилот на 
општина Берово не може да се обезбедат понови податоци за одредени 
категории. Податоци од понов датум се користени само за оние статистички 
категории за кои Заводот за статистика на Р.Македонија ја има обновено 
евиденцијата. 
 
Според податоците од пописот на населението во 2002 година, Берово имало 
13.941 жители. Според процената за 2011 год. направена од заводот за 
статистика на Р.Македонија со состојба 30.06.2011 год. Берово има 13337 
жител. Со тоа, Берово спаѓа меѓу помалите општини во Р Македонија. Како што 
може да се види од Табелата за бројот на населението по населени места  според 
пописите 1921‡2002 година, бројот на жители континуирано се зголемувал од 
1921 до 1991 година, а потоа од 1991-2011год. опаѓа со просечна годишна 
стапка од -0,41%. Во однос на претходниот попис од 2002 година нивниот број е 
намален за 604 лица, или за 4.33%. 
 
Табела 5.7 Број на население по населени места според пописите од 1921 до 
2002год.  

  

 
Притоа, карактеристично е дека само во градот Берово, во меѓупописниот 
период 1994-2002год., бројот на населението е зголемен за 250 лица, или за 
3,6%, што во најголем дел се должи на миграцијата село-град, а во сите 
населени места има намалување, со тоа што најголем пад е регистриран во 
Владимирово, од 22,5% од 1991 до 2002. Според последните податоци од 
заводот за статистика за 2011 год. во Берово од други општини се доселиле 63 
граѓани (главно заради склучени бракови и/или семејни причини) а се одселиле 
83 граѓани (најмногу заради склучени бракови) а миграционото салдо изнесува - 
20 лица. 

 
Населените места во општината се од збиен тип, со оддалеченост од 3 до 15 км 
од општинскиот центар, со исклучок на село Двориште, кое се наоѓа во близина 
на македонско-бугарската граница и е оддалечено 21 км од Берово.  

Населено 
место 

 Број на жители во годините на попис 
1921 1948 1953 1961 1971 1981 1991 1994*) 2002 

 Малешевија 13939 19.017 20.438 20.048 19.949 20.227 20.395 19.829 19.458 
  Општина 

Берово 10045 13.062 14.153 14.048 14.194 14.368 14.543 14.179 13.941 

  Берово 2.507 3.619 4.176 4.288 5.092 6.070 6.869 6.752 7.002 
Будинарци  538 839 861 881 857 783 723 714 681 

 Владимирово 1.300 1.965 1.896 1.790 1.473 1.290 1.110 1.043 861 
 Двориште 487 1.162 1.339 1.318 1.182 955 854 825 757 

 Мачево 178 329 322 297 276 260 208 216 206 
 Митрашинци 886 1.118 1.245 1.149 1.054 965 863 794 729 

 Ратево 893 1.259 1.267 1.229 1.145 1.060 941 910 844 
 Русиново 1.307 2.044 2.251 2.242 2.288 2.173 2.149 2.100 2.095 

 Смојмирово 533 727 796 854 827 812 826 825 765 
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Во 2011 година се регистрирани 97 живородени лица (7.2 на 1.000 жители), 
додека, пак, во истата година, се регистрирани 146 умрени лица (10,9 на 1.000 
жители). Како резултат на овие бројки, природниот прираст во 2011 година има 
негативен тренд и изнесува - 6.5 %. Со 23,31 жители на еден километар, 
општината се вбројува меѓу ретко населените општини во Р Македонија. 
  
Според бројот на склучените бракови (75 во 2011) од 5.6% на 1,000 жители и 
според бројот на разведени бракови од 0,5% (7 во 2011), општината е под 
републичкиот просек (респективно 7.2% и 0,9%).  

 
 Просечната старост на населението според податоците на Заводот за статистика 
на Р.Македонија за 2011год. година, изнесува 39,93 години,  учеството на 
младото население до 20-годишна возраст изнесува 2718 лица или 20.37%, на 
возраст од 20 до 30 години се 2037 лице односно 15.27%, од 30 до 40 години се 
1809 лица или 13.56%.  Населението на возраст од 40 до 50 години изнесува 
1882 лица или 14.11%,  додека населението на возраст од 50 до 60 е 2057 лица 
или 15.42%, а останатиот дел со 60 и повеќе години учествува со 2834 лица или 
21.24%. Со коефициент на демографска старост од 1.04 општината има ранг 6, и 
со тоа се вбројува меѓу општините со длабока демографска старост. 
Структурата на населението по пол за општина Берово е 6726 мажи или 50,4% и 
6611 жени или 49.5% од вкупното население.  
 
За бројот на домаќинства и национална припадност се земаат податоците од 
последниот попис од 2002год. Согласно податоците од последниот попис 
Општината Берово има вкупно 4.706 домаќинства, со просечен број од 3,1 
членови по домаќинство. 

 
Според националната припадност, како што е прикажано во графиконот, 
Македонците се доминантни, со 96%, 3% се Роми, а 1% останати. 
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ЕКОНОМИЈА 
 

Од релативно мало, неразвиено и периферно подрачје, општина Берово, во 
шеесеттите и во седумдесеттите години од минатиот век, доживеа интензивен 
пораст, со стапки на општествениот производ од над 20% (повисоки од 
републичките стапки), повисок пораст на вработеноста во однос на 
републичкиот просек и со изразени структурни промени. Така, направена е 
фундаментална смена меѓу земјоделството и индустријата, а остварен е 
забележлив прогрес и во градежништвото и во сообраќајот.  

 
Општата оценка за овој период беше дека не се целосно активирани 
потенцијалите во земјоделството, дека треба да се продолжи со индустрискиот 
развиток со нови квалитети и дека треба да се развиваат терцијарните дејности, 
пред сé туризмот, како и сервисите и занаетчиството. 

 
Во почетокот на деведесеттите години од минатиот век (почетниот период на 
транзицијата), според податоците за општествениот производ во 1995 година, 
индустријата и рударството во оваа општина учествуваат со 43%, 
земјоделството и рибарството со 21%, шумарството со 6,7%, градежништвото 
со 7%, сообраќајот и врските со 7,4%, трговијата со 10%, угостителството и 
туризмот со 1,5%, занаетчиството и личните услуги со 1,6% и сите останати 
области со 1,8%. 

 
Денес, во недостиг на локални економски статистики, груби оценки можат да се 
прават само врз основа на компарации на основните економски показатели во 
однос на националната економија и на регионот на кој му припаѓа општината. 
Така, просечната стапка на раст на БДП за периодот 1998‡2002 за Републиката 
изнесува само 5,2%, а за регионот во кој припаѓа општината (источниот регион) 
растот изнесува само 1,9%.  

  
Според поновите податоци од Заводот за статистика, подолу во табелата се 
прикажани споредебни податоци за бруто домашниот призвод по глава жител 
на ниво на Р.Македонија и источниот регион. Според податоците може да се 
забележи дека источниот регион постојано е под просекот на републичко ниво. 
Охрабрува можеби фактот што разликата е најмала во 2010 год. и изнесува 4476 
денари со очекување таквата разлика да се намалува и во наредните години. 
 
Табела бр.5.8 Бруто домашен производ на Источниот регион и 
Р.Македонија              

Во денари 
 

Година Р.Македонија Источен регион 
2008 201 147 173 815 
2009 200 293 170 486 
2010 211 246 206 770 

Извор:Завод за статистика на Р.Македонија 
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Според развојниот индекс кој изнесува 0.67 нивото на развој на источниот 
регион е пониско во однос на просечниот развој на република Македонија. Во 
споредба со останатите региони источниот регион се наоѓа на претпоследното 
седмо место и е само пред северо-источниот регион. Поегзактни анализи за 
локалната економија можат да се вршат само врз база на податоците за бројот 
на деловните субјекти според видот и секторите на дејност и според податоците 
за вработеноста во општината.  
 
Многу значаен проект кој треба да допринесе кон унапредување на економската 
активност на општина Берово е воспоставувањето на бизнис инкубатор на 
територијата на општина Берово. Овој инкубатор како иницијатива е поддржан 
од фондовите на Европската унија и се работи во соработка со општината 
Струмјани, Р.Бугарија во вид на меѓугранична соработка. 
 

Анализа на бизнис климата на општина Берово 
 
Врз основа на податоците кои се добиени од истражување на пазарот за 
воспоставување на бизнис инкубаторот во Берово може да заклучиме дека е 
посебно загрижувачки што многу мал дел од населението смета дека во Берово 
има многу добра клима за започнување на бизнис. Од друга страна, околу една 
третина, или 8 пати повеќе, сметаат дека условите за започнување на бизнис во 
овај период се лоши. Најголем дел, или околу 60% од граѓните сметаат дека 
климата за зaпочнување на бизнис во Берово е добра или просечна.  

 
Многу поголем процент од лицата кои што имаат сопствена фирма сметаат дека 
бизнис климата во Берово е лоша, споредено со оние што не поседуваат фирма 
но планират да основаат. Исто така, ниту еден од бизнисмените не смета дека 
бизнис климата за основање на компанија е многу добра.  
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Постојат многу фактори од различна природа кои што ја задушуваат бизнис 
климата во Берово, но како најголема пречка е наведен тешкиот пристап до 
финансиски средства. Потоа следува неефикасната државна администрација и 
лошата инфраструктура во Берово. На четвртото место е рангирана несоодветно 
едуцирната работна сила, и после неа следува корупцијата. Останатите фактори 
кои ја задушуваат бизнис климата во општина Берово може да се видат на 
графиконот подолу.  
 

 
Р.Македонија сеуште имаат слаба претприемничка иницијатива и отсуство на 
креаитвност и преземање на ризик или пак условите за водење бизнис се 
значително тешки како резултат на недоволна финансика и друга 
институционална поддршка.   
 

Број и структура на деловните субјекти 
 
Економската структура на општина Берово, според големината и секторите на 
дејност, е претставена во следниве две табели: 
Табела бр.5.9 Структура на претпријатијата по големина во општина 
Берово 

Берово 
2011 

Вкупно Микро мали средни големи 
430 291 138 1 - 

% 100% 67.67% 32.09% 0.2% 0% 
  Извор: Завод за статистика на Р.М. 

Што ја задушува бизнис климата?  
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Според големината можеме да заклучиме дека во општината Берово доминираат 
микро претпријатијата со 67.67% од вкупниот број на регистрирани 
претпријатија кои вработуваат најмногу до 9 вработени. Втори по број се 
малите претпријатија со 32.09% кои вработуваат најмногу до 49 вработени, 
потоа средни претпријатија кои учествуваат со 0.2% а кои вработуваат до 249 
вработени. Неприсуството на големи претпријатија во општина Берово и малото 
учество на средни претпријатија укажува на тоа дека развојот во општина 
Берово главно се темели на малиот и среден бизнис.  

  
Според податоците за претпријатиајта по сектори на дејност може да се 
забележи де во општина Берово доминираат претпријатија кои работат во 
секторот трговија на големо и мало и тоа со 34.6% проценти, потоа следува 
преработувачката индустрија со 14.8%, потоа објекти за сместување и сервисни 
дејности со храна со 9.5%, транспортот и складирањето со 8.6%, други услужни 
дејности со 7.2%, земјоделството, шумарството и рибарството со 6.5% и 
останатитие со помалку од 5%.   
 
Табела бр. 5.10 Структура на претпријатија по сектори на дејност во 
општина Берово 2011год. 
 
Име на дејноста број % Име на дејноста број % 
Земјоделство, шумарство 
и рибарство 28 6.5% 

Информации и 
комуникации 7 1.62% 

Рударство и вадење на 
камен 1 0.2% 

Стручни, научни и 
технички дејности 18 4,18% 

Преработувачка 
индустрија 64 14.8% 

Административни и 
помошни услужни 
дејности 4 0,9% 

Снабдување со вода; 
отстранување на отпадни 
води, управување со 
отпад; санација на 
околината 1 0.2% 

Јавна управа и одбрана; 
задолжително социјално 
осигурување 

2 0,4% 
Градежништво 15 3.5% Образование 6 1,3% 
Трговија на големо и 
трговија на мало; 
поправка на моторни 
возила и мотоцикли 149 34.6% 

Дејности на здравствена и 
социјална заштита 

21 4,8% 

Транспорт и складирање 
37 8.6% 

Уметност, забава и 
рекреација 5 1,2% 

Објекти за сместување и 
сервисни дејности со 
храна 41 9.5% 

Други услужни дејности 
31 7,2% 

Вкупно 430 (100%) 
Извор: Завод за статистика на Р.М 

 
Според демографијата на претпријатијата прикажана во горната табела може да 
се заклучи дека во оштината Берово најголемиот број од деловните субјекти 
работат во секторот трговија и услуги, преработувачката индустрија, транспорт 
и складирање и земјоделството, рибарството и шумарството. Земајќи ја во 
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предвид географската локација на Берово како и климатските и природните 
услови ваквата секеторската застапеност на деловните субјекти е за очекување.  

 
Сите овие дејности се логично поврзани и се надополнуваат меѓусебно во една 
интегрирана целина. Најголем дел од деловните субјекти нудат услуги кои се 
поврзани со туризмот и угостителството и производство на здрава храна. 
Трговијата со најголемо учество ги обезбедува сите потребни производи за 
ефективно функционирање на локалната економија во општината а во исто 
време ги испорачува готовите производи надвор од општината.Земјоделието, 
сточарството и рибарството помагаат во создавање квалитетни суровини за 
производство на храна а и за задоволување на сопствените потреби.  

Вработеност и невработеност 
 
Доминантни социјални проблеми во општината се сиромаштијата и 
невработеноста. Стапката на невработеност изнесува 31.9%, каде од вкупно 
2.681 невработено лице, 1.114 (41,6%) се жени. Невработеноста на младото 
население на возраст од 15 до 24 години изнесува 67,3%. Источниот регион, на 
кој припаѓа општината Берово има далеку пониска стапка на невработеност со 
17% а исто така и стапката на вработеност во овој регион е повисока во однос на 
Берово и изнесува 49.4%12.  

 
Друга карактеристика на невработеноста во општината е долгорочната 
невработеност. Од вкупниот број невработени лица, 31,5% чекаат на 
вработување осум и повеќе години. Најголем дел од невработените лица се 
неквалификувани работници (41,4%), со средна стручна спрема се 26,9%, 
додека најмал дел (9,7%) се лица со вишо и со високо образование. 

 
Стапката на вработеноста во општината изнесува 41.5%. Структурата на 
вработеноста по дејности односно индустриски сектори покажува дека најголем 
дел од населението работи во индустријата со (43,1%), потоа секторот услуги 
исто така е многу значаен со 36,7% од вкупниот број вработени, а потоа доаѓа 
земјоделството како трет сектор во кој се ангажираат 20% од вработените. 
Најголем дел од вработените лица се во градот, со оглед на лоцираноста на 
индустриските капацитети и јавните установи. Структурата на невработеноста 
според возрасни групи е прикажана во следната табела: 

 
Табела бр. 5.11 Структура на невработеност по возрасни групи 
 
Возраст во години Број на невработени  Процент (%) 

20-29 575 21.4% 
30-39 644 24% 
40-49 617 23% 
50-59 599 22.3% 
60- 193 7.2% 

                                                 
12 a) Студија за сиромаштија и социајлна исклученост во Р.Македонија:Локални социјални 
проблеми и потреби, Скопје, Институт за човекови права „Лудвиг Болцман“ – БИМ-ФВ, Скопје, 
Март 2011 
b) Регионите во Р.Македонина 2012, Завод за статистика ISSN 1857- 6141  
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Извор: Студија за сиромаштија и социајлна исклученост во Р.Македонија:Локални социјални 
проблеми и потреби, Скопје, Институт за човекови права „Лудвиг Болцман” – БИМ-ФВ, Скопје, Март 2011 

 
Според податоците во табелата може да се забележи дека нема поголеми 
отстапувања во однос на годините и бројот на невработеноста односно стапката 
на невработеноста по возрасни групи покажува релативно еднаква 
дистрибуција. 

 
Според процените на локалниот Центар за вработување, како најзагрозена 
категорија граѓани од аспект на вработувањето се посочуваат лицата кои 
завршиле високо образование. Кај нив постои согласност и интерес да се 
вработат и на работни места за кои е предвиден понизок степен на образование 
и за работи што се помалку платени. Во однос на корисниците на услуги од 
социјална заштита, потребно е да се разгледаат можностите за стимулирање на 
нивно вработување преку законски мерки за поволни услови и директна 
поддршка (плаќање придонеси за подолг временски период). Побарувачката на 
работна сила е мала и не може да придонесе за значително намалување на 
невработеноста. Генерално, присутни се сите профили и кадри за кои 
работодавците искажале потреба. Сепак, неповолна е старосната структура 
(поради големиот удел на постарата, средовечна работна сила), како и половата 
структура (поголем е бројот на невработени мажи, а поголема е побарувачката 
за женска работна сила)13. 

 

Опис на поважните економски сектори 
 
Врз основа на анализа на економската активност на општината Берово 
идентификувани се неколку клучни сектори. Доминантен сектор во општината е 
трговијата на големо и мало и преработувачката индустрија (текстилната и 
дрвнопреработувачката), потоа туризмот и земјо-делството и градежништвото. 
Како главни носечки економски сектори во Берово се: 

• Текстилна индустрија 
• Дрвна индустрија 
• Градежна индустрија 
• Прехранбена индустрија 
• Занаетчиство 
• Трговија 
• Транспортни услуги 
• Финансиски и други услуги 
• Земјоделство 
• Сточарство 
• Туризам и угостителство 

 
 
 

                                                 
13 Студија за сиромаштија и социајлна исклученост во Р.Македонија:Локални социјални 
проблеми и потреби, Скопје, Институт за човекови права „Лудвиг Болцман“ – БИМ-ФВ, Скопје, 
Март 2011 
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Текстилната индустрија 
 
Текстилната индустрија вработува најмногу луѓе во општината Берово. Во овој 
сектор се регистрирани околу 10 фирми, кои вработуваат околу 700 луѓе, што е 
18% од вкупниот број на вработени. Од некогашните 4 капацитети, кои 
вработуваа повеќе од 1.200 луѓе,  само две успешно го завршија процесот на 
приватизацијата, додека останатите отидоа во стечај или под ликвидација. Од 
активните фирми,  сопствено производство има „Алкалоид” АД ‡ сирови боени 
и белени  материјали, санитетски материјали, ХТЗ облека, постелнина за 
здравството и други позамантериски производи, како и „Матекс” дооел ‡ 
ќебиња и други волнени производи, а останатите работат лон систем ‡ 
конфекциски производи: џинс, работна облека, кошули и друга лесна 
конфекција. Производите се пласираат, главно, на пазарите на ЕУ и во 
соседните земји, а мал дел (околу 20%) на домашниот пазар. Падот во овој 
сектор е резултат, главно, на заострената конкуренција на пазарот и на евтините 
производи од Кина.  

 

Дрвна индустрија 
 
За стопанисување со шумите во државна сопственост (72% од шумите) 
одговорно е ЈП Македонски шуми ‡ „Малешево”, а покрај основната, има и 
други секундарни дејности. Со шумите во приватна сопственост (28%) 
стопанисуваат самите сопственици. До 90-тите години од минатиот век во 
дрвната индустрија постоеше еден голем капацитет кој пред приватизацијата 
вработуваше повеќе од 500 луѓе. Меѓутоа денес оваа фирма е во стечај и не 
придонесув за вработеноста во оваа сфера. Со примарна преработка на дрвото 
се занимаваат околу 30-тина помали фирми (доминантно во Берово, а 
останатите во селските населби),нивниот  број постојано се менува имајќи ги 
предвид спецификите на овој пазар Нивните полупроизводи се наменети, 
главно, за  домашниот пазар, а мал дел се извезува во соседните земји. Покрај 
таквите капацитети, има и други фирми кои се занимаваат со трговија на дрво, 
односно на огревно дрво, со тенденција за продажба и користење на дрвната 
маса надвор од општината. Таквите фирми имаат променлива бројка и во 
општината ги ома приближно околу 10. 
Општо, можеме да кажеме дека сортиментната структура на етатот е поволна 
бидејќи трупците и техничкото дрво со мали димензии во вкупниот етат 
учествуваат со 35,1%. 
 

 
Табела бр. 5.7 Структура на шумите по форма на одгледување 

 
Општина Прираст Етат Сортиментска структура на етатот 

Трупци Тех.дрво 
мали 
дим.(бука) 

Обло 
дрво 
(бор) 

Огрев Отпадок 
бука бор 

Берово 93.054 40.300 7.800 1.700 2.200 2.000 22.000 4.600 
Извор: Шумскиот фонд и дрвната индустрија во Малеш - потенцијали и насоки за 
нивно унапредување 
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Вкупниот годишен сечив етат изнесува 60.300 м3 бруто дрвна маса, или околу 
48,0% од годишниот прираст, или 0,85% од вкупната дрвна маса на уредените 
шуми.Од останатата вегетација, регионот е карактеристичен со присуство на 
планински лековити билки, шумски плодови: печурки, малини, капини, шумски 
јагоди и сл.  
 
Главен проблем во овој сектор е сивата економија и одливот на необработена 
дрвна маса надвор од општината. Развојот на оваа гранка, со оглед на 
потенцијалите и на традицијата, е детектиран како приоритетен, во што многу 
може да помогне остварената соработка со Финска. 

 

Градежна индустрија 
 
Денес во градежништвото на територијата на општина Берово опстојуваат 6 
фирми, од кои еден дел произлегоа од некогашната единица на Пелагонија во 
Берово. На територијата егзистираат две фирми кои се занимаваат со 
проектирање. Во минатото, во овој сектор беа вработени повеќе од 300 луѓе, но 
со процецот на транзиција оваа бројка се намали на 145. Фирмите се 
ориентирани, главно, на  високоградба, пред сé, на станбени и на деловни 
објекти во општината и во соседните општини, а мал дел настапуваат на пазарот 
во соседните земји.  

 

Прехрамбена индустрија 
 

Во моментот, во општина Берово во прехранбениот сектор активни се 7 фирми 
кои произведуваат или преработуваат млеко и млечни производи, печурки, 
свињи, леб и бели печива. Во овој сектор е ангажирана работна сила од 92 лица. 
Производството во прехранбената индустрија е наменето, пред сé, за 
локалениот пазар, а млечните производи постепено се пробиваат на пазарите во 
регионот и пошироко во земјата, а само мал дел е наменет за извоз. Главно, тоа 
се релативно нови фирми и семејни бизниси. Во 2005 година, Здружението на 
одгледувачи на овци ‡ Берово основа кооператива чија главна цел беше 
организиран настап на странските пазари на сирењето и на јагнето од 
Малешевијата и обезбедување репроматеријали за членовите по поволни цени. 
Малешевијата и Берово претставуваат зелена точка во земјата и пошироко, а тоа 
значи чиста, здрава и зачувана околина која нуди еколошки производи со 
посебен традиционален начин на производство и со одличен квалитет. Сé 
повеќе се наметнува посебноста на малешевското сирење, јагне, компир, 
шумските плодови, како специфични и препознатливи за регионот, а нивната 
бараност на пазарите во земјата се истакнува како регионален бренд, со 
потенцијал за развој на препознатлив имиџ. 
 
Големиот агрокомбинат и единствената голема фирма во овој сектор од 
минатиот систем, во процесот на транзиција отидоа во стечај. Во 2006 година 
агрокомбинатот, после стечајната постапка, е купен од мешовита македонско-
словенечка фирма, со интенција за модернизација на компанијата и ставање во 
функција и на погонот за производство на ракија. 
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Потенцијалите за развој на оваа гранка не се доволно искористени и се значаен 
сегмент од идните развојни активности. 

 

Занаетчиство 
 
Во општина Берово со самостојно вршење на занаетчиска дејност се занимаваат 
околу 50 лица, додека околу 250 лица имаат регистрирано приватни фирми за 
вршење на разни дејности. Резбарско-копаничарскиот занает традиционално се 
пренесува и се одржува до денес. Резбите се продаваат претежно во земјата, но 
често и надвор од неа. Тоа најчесто оди преку однапред договорени нарачки, со 
одбрани мотиви и стилови на резби. Развојот на сточарството овозможил развој 
на различни занаети: влачарскиот, ткајачкиот, валевичарскиот кои, за жал, во 
последните години се во изумирање. Занаетчиството како специфична гранка се 
пренесува од колено на колено и преку секојдневна обука, но сé помалку луѓе го 
наоѓаат својот ангажман во оваа област која, за жал, со новите технологии го 
губи своето значење и економската оправданост, а со тоа и интересот на 
младите генерации за работа и за изучување на занаетчиството. Традиционално 
се изработуваат волнени килими, народни носии, подни простирки со народни 
мотиви и сл., кои се продаваат на туристите во Берово, во специјализирани 
продавници во поголемите градови во Македонија и во САД. Одделни 
домаќинства сé уште ги негуваат овие занаети. 

 
Неколку здруженија за изработка на ракотворби на традиционалните народни 
мотиви им даваат современа димензија, адаптирана за потребите на пазарот, 
што истовремено е и можност за самовработување и за зголемување на 
семејниот буџет.  
 

Трговија 

Во областа на терцијарниот сектор, трговската дејност се врши преку 78 
продавници, со продажен простор од 1.020 м2 (во просек по 13 м2), во кои се 
вработени околу 126 лица.  

По распаѓањето на големите општествени трговски фирми во деведесеттите 
години на минатиот век, најпрвин се појавија голем број мали трговски фирми. 
Дел од нив, во текот на 2000‡2005 година, го окрупнија деловниот простор и 
обемот на активностите, така што денес имаме 3-5 крупни трговски фирми со 
синџир на продавници во Општина Берово и пошироко. 
  

Транспортни услуги 
 
По трансформацијата на големото транспортно претпријатие АТШ Берово, чија 
дејност беше транспорт на патници и стока, произлезе едно претпријатие за 
превоз на патници и неколку помали превозници на стоки. Три фирми се 
занимаваат со линиски превоз на патници на релациите Берово‡Скопје и 
Берово‡Струмица, а во летната сезона и Берово‡Охрид и, по потреба, со превоз 
до туристичките дестинации во земјата и во странство. Во локалниот транспорт 
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учествуваат лиценцирани такси возила за локален превоз и десетина комби 
возила.   

Финансиски и други услуги 
 
Во Берово свои филијали имаат 2 од поголемите банки во Македонија: 
Стопанска банка АД Скопје Уни банка, со вкупно 15 вработени, (кон кои може 
да се додаде и Поштенска банка како трета ) кои обезедуваат услуги за физички 
и правни лица. Покрај наведените банки во Берово свои банкомати и маат и 
други две поголеми банки НЛБ Тутунска Банка и Комерцијална Банка АД 
Скопје.  
Македонски пошти имаат централна пошта во Берово и истурени пошти во 4 
поголеми села. 
 
Регистрирани се две фирми за давање на компјутерски услуги и за обука на 
компјутери, една приватна школа за јазици и два центра за обука за компјутери 
и за јазици за граѓаните. Во еден циклус можат да се обучат околу 50 лица за 
компјутери и исто толку за странски јазици.  
 
Услуги и совети во областа на земјоделството дава Агенцијата за поттикнување 
на индивидуалното земјоделство. На територијата на општината активни се три 
адвокатски и две нотарски канцеларии, додека пак сé уште нема бизнис 
консултантски услуги. 

Земјоделство 
 
Вкупната земјоделска површина на територијата на општина Берово, изнесува 
43529 хектари, при што 13354 хектари изнесува вкупната обработлива 
површина. Од вкупната обработлива површина 7730 хектари претставува 
површина која е под ораници и бавчи, 1485 хектари под овоштарници, 4139 
хектари под ливади додека 0 хектари под лозја. Најголем дел од земјоделската 
површина во општина Берово е под пасишта и тоа 30175 хектари. Ваквата 
структура на обработливата површина изразена во проценти е прикажана на 
графиконот подолу. 
 

Структура на земјоделското земјиште 
 

   
 Извор: Завод за статистика, Статистички преглед, Полјоделство, овоштарство и 
лозарство 2011год.   
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69% 

Series1; 
Ораници и 

бавчи; 
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Series1; 
Овоштарни
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3% 

Series1; 
Ливади ; 

9,50%; 10% 

Series1; 
Лозја; 0%; 

0% 
Пасишта 

Ораници и бавчи 

Овоштарници 

Ливади  

Лозја 
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Доколку се погледне структурата на житнитие култури кои се одлгедуваат во 
општината Берово може да се забележи дека најголема површина од дури 870 
хектари е засеана со рж. Исто така и производството на рж е следствено 
најголемо кое изразено во тони изнесува 2162т или 2529 кг. по хектар. На второ 
место се наоѓа пченицата со засеана површина од 372 хектари и производство 
од 748т или 2167кг. по хектар. На трето место по приоритет е јачменот со 
засеани 152 хектари и производство од 208т или 1387кг. по хектар. Потоа овесот 
со 130 хектари засеана површина и производство од 141т или 1081кг. по хектар, 
пченка со засеани 110 хектари и производство од 278 т или 2523 кг. по хектар. 
Пченката покажува дека има поголем принос во однос на овесот, односно со 
засеана помала површина остварува поголемо производство.  
 
Структура на засеани и ожнеани површини под житни култури и принос 
2011год.  
 

 
 
Извор: Завод за статистика, Статистички преглед, Полјоделство, овоштарство и лозарство 
2011год.   
 
Доколку се погледне структурата на индустриските растенија во општина 
Берово може да се забележи дека сончогледот како култура доминира во однос 
на тутунот односно под сончоглед се засеани 31 хектар додека тутунот на само 
10 хектари земјиште. Вкупното производство на сончоглед изнесува 62 тони 
или 1994 кг. по хектар додека производството на тутун изнесува 9 тони вкупно 
или 860кг. по хектар.   
 

Структурата на индустриските растенија 2011год. 
 

 
Извор: Завод за статистика, Статистички преглед, Полјоделство, овоштарство и лозарство 
2011год.   
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Структурата на производство на градинарските растенија покажува дека 
најголема површина е насадена под компир од 1119 хектари а производството 
на компир во 2011год. било 9575т. или 8557кг. по хектар. Понатаму по обем на 
производство следат зелката со 336т. или 11587кг. по хектар, домати 84т. или 
3630 кг. по хектар, гравот 70т. или 772 кг. по хектар, кромид 69т. или 136кг. по 
хектар, пиперки 14 т. или 947 кг. по хектар и лукот 8т. или 889кг. по хектар. 
Зелката пак е градинарско растение кое има најголем принос по хектар и тоа од 
11587кг. по хектар. Во Берово не постојат површини засадени под краставици, 
грашок зрно, леќа и бостан како градинарски култури. Односот помеѓу 
градинарските култури е прикажан и на графиконот бр.     
 

Структура на производство на градинарски растенија 2011год.  
 

 
Извор: Завод за статистика, Статистички преглед, Полјоделство, овоштарство и лозарство 
2011год.   

 
Според податоците на заводот за статистика за 2011 год. во Берово како 
фуражни растенија се одгледуваат луцерката на површина од 177хектари и обем 
на производство од 759т. или 4285кг. по хектар. Граорот се одлгедува на 10 
хектари со вкупно производство од 36т. или 3600кг. по хектар. Добиточната 
репка се одгледува на површина од 11хектари и производство од 89т. или 9889 
кг. по хектар. Производството на сено се одвива на површини како пасишта и 
ливади. Во општина Берово 4139 хектари е површина под ливади од која се 
произведува 11380т. сено или 2749 кг. по хектар. Под пасишта се наоѓа 
површина од 30175 хектари на кои се произведува 17652 т. сено или 585кг. по 
хектар.  
 

Структура на производство на овошје општина Берово 2011год.  
 

Вид на овошје Цреши Вишни Јаболка Круша Слива Ореви Дуњи 
Вкупен број на 
стебла 1260 1961 42900 4330 160941 420 70 

Број на родни 
стебла 1175 8291 41850 4280 137741 305 70 

Хектари на 
ожнеана 
култура; 

Компир; 1119 

Хектари на 
ожнеана 
култура; 

Кромид; 22 

Хектари на 
ожнеана 

култура; Лук; 9 

Хектари на 
ожнеана 

култура; Грав; 
90 

Хектари на 
ожнеана 

култура; Зелка; 
29 

Хектари на 
ожнеана 
култура; 

Домати; 23 

Хектари на 
ожнеана 
култура; 

Пиперки; 15 

Производство 
по килограм на 

хектар; 
Компир; 8557 

Производство 
по килограм на 

хектар; 
Кромид; 136 

Производство 
по килограм на 

хектар; Лук; 
889 

Производство 
по килограм на 

хектар; Грав; 
772 

Производство 
по килограм на 
хектар; Зелка; 

11587 

Производство 
по килограм на 

хектар; 
Домати; 3630 Производство 

по килограм на 
хектар; 

Пиперки; 947 

Хектари на засеана 
култура 

Хектари на ожнеана 
култура 

Вкупно производство во 
тони 

Производство по 
килограм на хектар 
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Вкупно 
производство  
во тони 

37 43 409 32 825 8 0 

Производство 
килограм по стебло 32 5 10 7 6 27 6 

 Извор: Завод за статистика, Статистички преглед, Полјоделство, овоштарство и 
лозарство 2011год.   

 
Во општина Берово најголем обем на производство се остварува во сливи и тоа 
825т а исто така најголемиот број на стебла се сливите со 160941 стебло. На 
второ место по обем на производство е јаболката со 409т. потоа вишната 43т. 
црешата 37т. крушата 32т. ореви 8т. и дуњата 0т. По бројот на стеблата 
редоследот е истоветен.  
 
Земјоделството е важен дел од општинската економија, со ангажирање на околу 
20% од населението, а истовремено и важен извор на храна и сигурност за 
другите жители на општината.  
 
Евидентна е незаинтересираноста на младите за оваа гранка и, како резултат на 
тоа, луѓето што активно се занимаваат со земјоделство се претежно возрасни, со 
низок степен на образование. Не може да се анализира просечна големина на 
фармите затоа што имотите се расцепкани и не станува збор за класична фарма 
во која целокупниот имот е сконцентриран на едно место. Најголемиот процент 
од земјоделско-овоштарското производство се врши во приватниот сектор. 
Основниот проблем се откупот и пласманот на овие производи. 
 

Сточарство 
 
Според податоците на Агенцијата за храна и ветеринарство на Р.Македонија  во 
2012год. на подрачјето на општина Берово се регистрирани  20.432 грла овци и 
2.241 грла говеда. Во споредба со последниот податок со кој располагаме од 
2005год. бројот на говедата и овците на територијата на општина Берово се 
намалил и тоа за 289 грла говеда и за 68 грла овци респективно. 
 
Ако пак се споредат бројките од  50.000 овци и 10.000 говеда и извозот на  
35.000 јагниња на пазарите на поранешна Југославија, во Европската унија и во 
земјите на Блискиот Исток, кои беа состојба на почетокот на 2000 година, се 
забележува драстичен пад на оваа гранка.  
 
Со одгледување на свињи се занимава свињарската фирма во село Смојмирово 
Жито Малеш, со капацитет од 18.000 свињи во еден турнус. Оваа свињарска 
фирма сега е во сопственост на фармата „Жито-Вардар” од Велес. Покрај неа, 
во општината се евидентирани помали сточарски фарми кои одгледуваат свињи, 
крави, кози и овци.  
 
Падот на производството во оваа гранка е резултат, пред сé, на неповолните 
услови за одгледување на добиток и на ниската откупна цена, како и на 
неможноста на произведувачите и на преработувачите да ја зајакнат својата 
улога на пазарот и да се соочат со сé поострите пазарни услови. Напорите на 
одгледувачите на овци се насочени кон продажба на беровското сирење на 



 

 38 

домашниот и на странските пазари, како препознатлив бренд и со гаранција за 
квалитетот и за географското потекло.  
Генерален проблем во секторот на земјоделството и сточарството е 
неорганизираноста на земјоделците и на сточарите. Земјоделството и 
сточарството не се атрактивни за младите во општината и со нив претежно се 
занимаваат сé повозрасни луѓе. 

 

Туризам и угостителство 
 
Малешевијата располага со огромен туристички потенцијал кој сé уште не е  
искористен, иако во последните години се забележува подем во овој сектор. 
Гостите во Берово и во околните туристички населби престојуваат најмногу за 
викенд, посебно за новогодишните, за велигденските и за првомајските 
празници, а за време на летниот период се задржуваат просечно по 4-7 дена. 
Најголем број од посетителите се домашни туристи, но во последните 2 години 
и бројот на странските туристи е во пораст (претежно странци на мисија во 
Македонија, како и организирани тури на Холандски туристи). Гостите најголем 
интерес покажуваат за чистиот воздух, мирната и тивка околина и можностите 
за одмор и релаксација, вклучувајќи ги и прошетките во планина, но не е мал ни 
бројот на оние кои доаѓаат во Берово поради здравствени причини. Околу 20 
фирми се активни во секторот на туризам и угостителство, со 125 вработени и 
околу 100 сезонски работници. Овој сектор е во експанзија во последните 
години и има перспективи за иден развој.  

Берово располага со 5 угостителски објекти кои имаат капацитет од 97 соби и 
238 легла. Овие угостителски објекти вработуваат 43 вработени. Бидејќи 
податоците се од 2008 год. кога е извршен последен попис на угостителството 
од страна на заводот за статистика на Р.Македонија не е земен во предвид 
комплексот Аурора. Кога ќе се земат во предвид капацитетот за сместување на 
приватните викендички кои имаат капацитет на околу 200 легла заедно со 120 
те легла кои ги има капацитетот Аурора тогаш можеме да кажеме дека Берово 
располага со капацитет за сместување од некаде 550 легла. Постојат и неколку 
потенцијални капацитети кои работат со прекини и кои треба да се рактивираат 
како што се: 1) Рекреативниот центар „Малешево” на Беровското Езеро, со 
капацитет од 60 легла во бунгалови и 240 легла во детското одморалиште 2) 
Хотелот „Македонија” во центарот на Берово кој има 60 легла, меѓутоа, 
моментално не е во функција 3) Мотелот „Ловен Дом” на шумското стопанство 
„Малешево”, со 4 апартмани.  
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Број на домашни и странски туристи и број на ноќевања за 2012год. 
 

 
Извор:Завод за статистика на Р.Македонија 2012год  
 

Врз основа на последните податоци од заводот за статистика во 2012 год. во 
Берово престојувале вкупно 5033 туристи од кои 3078 домашни и 971 странски. 
Домашните туристи оствариле поголем број на ноќевања и тоа 4087 додека 
странските 2188 ноќевања или вкупно заедно 6275 ноќевања.  

Особено интересот за престојување во Берово го подигна ресортот и спа-
центарот „Аурора”кој располага со 120 легла со висока категорија. Комплексот 
Аурора претставува уникатна архитектонска градба, изграден од природни 
материјали, со употреба на вулкански камен и дрво, оплеменет со различни 
видови на растенија кои го претвараат во прекрасна ботаничка градина. 
Ресортот располага и со голем базен од 180м2 , спа центар, тениски терен а нуди 
и голем број други активности за релаксација како што се рибарење, јавање на 
коњи, планинарење, возење на велосипеди во природа и сл. Исто така голем 
интерес предизвикува и Хотелот „Манастир”, со 25 легла, кој функционира од 
2004 г., е сé поинтересно место за престој, како на домашните така и на 
странските туристи. ВИП Хотелот Берово кој располага со 12 апартмани исто 
така претставува значаен туристички капацитет за сместување. 

Приватните викендички околу Беровско Езеро, излетничкото место „Абланица” 
во непосредна близина на Берово, како и туристичката населба „Суви Лаки”, на 
25 км од градот, се исто така дел од туристичките предизвици. Во јули 2004 
година со работа започна и Туристички информативен пункт, кој дава 
информации за сместувачките капацитети и за други локални атракции, како и 
промоција на локалните традиционални производи (сирење, мед, природни 
сокови и други преработки на шумско овошје) и на традиционалните 
ракотворби изработени од волна, ткаени, плетени и др. Општината има 
донесено стратегија за развој на еко- туризмот во 2005 год. која сега е во 
реализација а која треба да придонесе за унапредување на туризмот во општина 
Берово. 

  

Број на туристи 

Број на ноќевања 
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ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Патишта 
 
Берово се наоѓа во источниот дел на Република Македонија и е поврзан со 
сообраќајниот систем на државата само со системите на патна мрежа и на 
меѓуградскиот сообраќај на патници. 
 
Општината Берово е поврзана со два регионални патни правци кон 
внатрешноста на Република Македонија со: 

− Р-527 - Кочани-Виница-Берово-Клепало (граничен премин); 
− Р-523 - Делчево-Пехчево-Берово-Струмица; 
− Р-524 - Берово-Клепало (граница Р. Бугарија);  
− регионалниот патен правец Р-603 - Берово-Подареш-Радовиш е во фаза на 

проектирање. 

 
Одржувањето на регионалните патишта е во надлежност на ЈП Македонија пат 
и моментално скоро на сите регионални патишта е потребна реконструкција. 
Сите селски населби од општината се поврзани со градот Берово, со 
асфалтирани локални патишта. Локалните патишта имаат вкупна должина од 36 
км и 109,94 ха, од кои 14% се неасфалтирани земјени патишта.   
 
Уличната мрежа во Берово има должина од  26,5 км, со површина од 156.500 м2, 
од кои 62,7% се асфалтирани, 8,4% се коцка, 1,1% се тампонирани, 11,7% се 
земјени и 16,1% се непробиени. Проблем за движењето на пешаците 
претставуваат неизградените тротоари на поголемиот дел од градските улици. 
Евидентен е недостаток на соодветен паркинг-простор за моторните возила. 
 
За опслужување на моторните возила со погонско гориво се користат 3 
бензиски пумпи на територијата за општина Берово.  
 

Железнички и аеродромски врски 
Најблиската железничка станица е на 50 км од Берово и се наоѓа во Кочани. 
Железничкиот транспорт во источниот дел на земјата е во стагнација. Берово 
има скоро централна поставеност во однос на околните аеродроми: 170 км од 
Скопје, 162 км од Солун и 165 км од Софија. Најблиското пристаниште е во 
Солун.   
 

Енергетика 
   
Снабдувањето со електрична енергија во општината се врши од 
електроенергетскиот систем на Република Македонија. Вкупната должина на 
општинската електрична мрежа изнесува 327.015 км; од тоа 35 КВ е 42,49 км, 10 
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кв воздушна 135,89 км и подземна 13,635 км, и од 0,4 КВ воздушна 130,50 км и 
подземна 4,5 км. 
 

Водоснабдување 
 

Јавното претпријатие ЈПКР „Услуга” снабдува 8 селски населби(Смојмирово, 
Мачево, Робово, Умлена, Будинарци, Владимирово, Митрашинци и Русиново) и 
градот Берово со вода за пиење, односно 90% од населението.  Селата Двориште 
и  Ратево имаат сопствени и независни водоснабдителни системи на изворска 
вода. Исто така, јавното претпријатие снабдува 14% од општина Пехчево со 
вода за пиење. Изворот за водоснабдување е со зафаќање  на површински води 
од акумулацијата Беровско Езеро. 
 
 Дел од проблемите со водоснабдувањето се решени со доградбата на нов 
резервар (1200m3), заменет е активниот јаглен, набавена е нова лабараторија, 
оптимизиран е процесот на преработка на водата и изградена е станица за 
отпадни води во близина на с. Мачево14. 
 

Канализација 
 
Собирањето и одведувањето на отпадните води во општината е решено во 
градот Берово и делумно во 3 селски населби (во најголемата селска насеба 
Русиново). Собирањето се врши преку канализациона мрежа и собирни 
колектори, од кои понатаму водата се испушта во реката, без пречистување. 
Основна слабост на постојниот канализационен систем е проблемот со мали 
профили на одделни места, со што се предизвикуваат тесни грла и затнувања.  
Напредок преставува изградбата на пречистителната станица(2009/2010), како и 
доизградба на канализациониот систем во селските населби. Целта на 
изградбата на ПСОВ е заштита на течението на река Брегалница од загадување 
со отпадните води од домаќинствата и од индустријата во регионот на 
општините Берово и Пехчево со што се промовира одржливиот развој на 
регионот15. Канализационата мрежа има вкупна должина од 21 км, а должината 
на главниот колектор изнесува 6 км. 
Атмосферската канализација е реализирана само во 25% од планираното и 
претставува сериозен проблем, особено за време на поројните дождови.  
Според донесениот ЛЕАП за општина Берово до 2010 се планирани изградба на 
атмосферска канализација и доизградба и осовременување на фекалната 
канализација.   
 

Домување и погодности 
 
Општина Берово има 6.735 станбени единици. Од нив 97,3% се приклучени на 
јавниот водовод, 68,2% на јавната канализација, само 1,8% имаат парно греење 
и 65,9% имаат бања со клозет. 
                                                 
14 Види подетално: http://www.jpkruslugaberovo.com.mk//documents/ppt/proizvodstvo_voda.pdf  
15 Види: http://www.jpkruslugaberovo.com.mk//documents/ppt/precistitelna_stanica_otpadni_vodi.pdf  

http://www.jpkruslugaberovo.com.mk/documents/ppt/proizvodstvo_voda.pdf
http://www.jpkruslugaberovo.com.mk/documents/ppt/precistitelna_stanica_otpadni_vodi.pdf
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Анализата на елементите на стандардот на домување во општината (број на 
станови, станбена површина по жител, просечна големина на станови, материјал 
на градба, опременост со инсталации) укажува на констатации на задоволителен 
стандард на домување. Од областа на просторното и урбанистичко планирање, 
изготвената документација датира од 1990‡2000 година и неопходно е 
докомплетирање и ажурирање, со цел да се стави под контрола изградбата, а со 
тоа и да се заштитат деловите со природна убавина.  
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СОЦИЈАЛЕН ПРОФИЛ 
 

Образование 
 
Образованието е клучна детерминанта на развојот. Образовната структура на 
населението е следна: 

1) 20% од  населението има неоформено основно образование (тоа се 
претежно возрасни луѓе над 65 години и луѓе кои се здобиле со 
дополнителни стручни вештини); 

2) 33% од населението има основно образование; 
3) најголем дел, 36% од населението, има средно образование; 
4) 4% од населението има виша подготовка; 
5) 6% има високо образование.  

 
За предучилишно воспитување и образование се грижи централната Општинска 
јавна установа за деца Детска градинка „23 Август”, која е и единствената во 
градот. Установата ја посетуваат деца од 9-месечна возраст до 7-годишна 
возраст. Бројот на машки и женски деца во интервал од 2008-2010 година кои 
биле згрижени во градинки е прикажан на графиконот подолу. Може да се 
забележи дека вкупниот број на деца згрижени во детска градинка во Берово е 
во опаѓање главно како резултат на смалениот наталитет.  
 
 
Графикон бр. Број на деца згрижени во детски градинки по години во Берово 

 
 

 
 
Бројот на вработени по години во детските градинки во периодот 2008-2010 во 
општина Берово е прикажан на графиконот подолу: 
 

Series1; 2008 
Вкупно; 241 

Series1; 2008 
Женски; 129 Series1; 2008 

Машки; 112 

Series1; 2009 
Вкупно; 231 

Series1; 2009 
Женски; 105 

Series1; 2009 
Машки; 126 

Series1; 2010 
Вкупно; 208 

Series1; 2010 
Женски; 109 

Series1; 2010 
Машки; 99 
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Од децата на возраст од 7 до 14 години, 97,4% посетуваат училиште. Стапката 
на писменост е 98,9%. На територијата на Општина Берово има две основни 
училишта, од кои едното има и 7 подрачни училишта. Бројот на наставници во 
општина Берово во основни училишта е во благ пораст во последните 5 години. 
 

 
 
 
Бројот на ученици во основни училишта во општина Берово е во постојано 
опаѓање главно како резултат на намалениот наталитет и миграцијата на 
населенито..  
 

 
 
Во  двете основни училишта се вработени вкупно 121 наставник (или 1 
наставник на 9 ученици  во просек), со тоа што дел од наставниците имаат 

Вкупно вработени во детски градинки 
Берово 2008-2010 

Број на 
наставници; 
2007/2008; 

100 

Број на 
наставници; 
2008/2009; 

107 

Број на 
наставници; 
2009/2010; 

110 

Број на 
наставници; 
2010/2011; 

110 

Број на 
наставници; 
2011/2012; 

112 

Број на наставници во основни училишта Берово 
период 2007-2012 

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Број на ученици во основни училишта во 
Берово период 2007/2012 

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012
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нецелосно работно време.  УСО Ацо Русковски ‡ Берово е единственото средно 
училиште на територијата на општините Берово и Пехчево. 
  

 
 
 
 
 
Бројот на наставници во средното училиште во Берово во 2012год. е 45 или 
просечно 1 наставник на 9 ученици. Бројот на наставниците во средното 
училиште е во благо опаѓање и во последните пет години просечно се 
намалувал по 1 наставник во година.  Бројот на ученици запишани во средното 
училиште во општина Берово во 2102год. изнесувал 426 ученици. Овој број е во 
постојано опаѓање и доколку се направи споредба со 2007 година бројот се 
намалил за 325 ученици. Тоа се должи на демографските карактеристики во 
општината која, заедно со Општина Пехчево, го сочинува 100% бројот на 
учениците во УСО Ацо Русковски. 
 
 

Здравство и социјална грижа 

Здравство 
 

 Здравствените услуги на граѓаните ги обезбедува Здравствениот дом Берово, 12 
приватни лекарски ординации кои произлегоа од Здравствениот дом  и две 
приватни здравствени организации кои работат подолго време. Активни се 5 
стоматолошки ординации во Берово, кои се приватизирани со реформите за 
приватизација на стоматолошката дејност и кои се одвоија од ЈЗО. Исто така, од 
пооддамна работат уште три приватни стоматолошки ординации. На 
територијата на Општина Берово работат и 4 приватни аптеки во Берово и 1 во 
с. Русиново. Во моментот постојат амбуланти во 6 селски населби, во кои 
работат по една медицинска сестра и во кои еднаш неделно оди лекар, додека во 
с. Русиново има 2 медицински сестри и трипати во неделата оди лекар. Но со 
новата приватизација се укинуваат работните места за медицинските сестри во 
селските населби. Во моментот сé уште нема заинтересирани лекари за 
обезбедување на здравствени услуги во селските населби и сите се 
сконцентрирани во Берово.  
 

Број на наставници  во Средни училишта во 
општина Берово 

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012
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Фондот за здравствено осигурување обезбедува остварување на правото од 
задолжително здравствено осигурување за 13.941 лица.  Најблиските болници се 
во Кочани и во Струмица ‡ на одалеченост од 50 км од Берово ‡ додека за 
посериозни операции пациентите се носат во Штип (90 км) и во Скопје (180 км). 
Освен во итни случаи, кога транспортот се обезбедува со болничко возило, 
пациентите се обврзани самите да си го организираат транспортот до 
посочената дестинација.  
 

Социјална заштита 
 
Следната табела дава слика за состојбата во однос на социјалната заштита во 
општина Берово. Податоците покажуваат дека, за разлика од општиот тренд во 
државата, во периодот 1998‡2002 година, бројот на примателите на парична 
помош, по скоро сите основи, се намалува.  
 
Табела за приматели на парична помош по разни основи за општините Берово и 

Пехчево: 
 

Основ Социјална 
парична 
помош 

Детски 
додаток 

Опрему- 
вање на 
новороде
но дете 

Малолетни 
корисници 
на социјална 
заштита 

Додаток 
за туѓа 
нега 

Корис-
ници на 
пензија 

Невработ
ени 
корисни-
ци на 
паричен 
надомест 

Примател
и  на 
пензија 

1998 1.850 1.205 124 117 224 3.076 605 3.076 
2002 1.481 881 90 111 390 3.112 596 3.221 

 
 
Опременоста со опрема и со возила ги задоволува потребите. За лица со 
посебни потреби е отворен Дневен центар, во кој се ангажирани стручни лица. 
Потребно е да се отвори канцеларија СОС за згрижување на жртви на  семејното 
насилство.  

 

Заштита и спасување на граѓаните 
 
Заштитата и спасувањето на граѓаните, животните, растенијата и материјалните 
добра ја вршат Подрачното одделение за заштита и спасување, Општинските 
специјализирани единици и ПП бригада која опфаќа поширок дијапазон на 
заштита од НХБ средства, земјотреси, пожари, поплави, рушевини, епидемии, 
епизотии, епифитотии, лизгање на земјиште, неексплодирани убојни средства и 
од други несреќи. 
 
Во ПП единица и во општинските  специјализирани единици вработени се  14 
лица. 
 
Просторните услови во кои се сместени Одделението за заштита и спасување и 
ПП единицата не ги задоволуваат критериумите за една ваква единица. 
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Култура и спорт 
 

Домот на културата „Димитар Беровски” е единствената институција од таков 
вид во Општина Берово, и е центар и главен двигател на сите случувања од 
областа на културно-забавниот живот во општината. Во рамките на Домот на 
културата функционираат библиотека, музеј и градско кино кое е во незавидна 
ситуација. Со законот за децентрализација Домот на културата „Димитар 
Беровски”, заедно со библиотеката, се под ингеренции на локалните власти. 
Домот на културата не е рационално искористен и адаптиран за потребите на 
граѓаните, особено библиотеката, која треба да биде во улога на културен 
центар на граѓаните. Вкупниот книжен фонд изнесува 28.839 книги и 
модернизацијата на библиотеката е еден од општинските приоритети. 

На територијата на Општина Берово постојат повеќе спортски капацитети: 
градски фудбалски стадион, спортска сала (во склоп на гимназијата Ацо 
Русковски) терени за ракомет и за кошарка, забавни паркови, тениско 
игралиште, како и терени за рекреација, кои се релативно одржани, но секоја 
година забот на времето ги оштетува. Организираниот  спорт не е многу развиен 
на општинско ниво, како резултат на недостаток на интерес и на финансиски 
средства. За заживување на екипните спортови на затворен терен, покрај салата, 
ќе биде потребно повторно обезбедување и организирање на финансиски и 
човечки ресурси.  Постојат само два организирани клубови. Тоа се ФК „Малеш”  
и КК „Јованчо Дракалски”.  
  

Граѓански сектор 
 

На територијата на општина Берово, според податоците од Основниот суд 
Берово, вкупно се регистрирани 65 здруженија на граѓани, но поголем дел од 
нив не се активни. Граѓанското организирање е присутно во сите сектори: 
земјоделство, животна средина, туризам, култура и спорт, хуманитарни и 
здравствени организации, техника, ракотворби и граѓанско општество.  Повеќе 
меѓународни организации  досега обезбедиле  тренинг и обука за НВО во 
општина Берово. 

 

Медиуми 
 

Во општина Берово постојат една јавна радиостаница, која е во процес на 
трансформација, и две приватни комерцијални радиостаници. Македонската 
телевизија (државна ТВ) има локален репортер, додека главните настани се 
покриени од регионални репортери од другите национални станици и весници. 
Информирањето за локални настани, комерцијални и социјални активности не е 
застапено доволно. 
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АНАЛИЗА НА ФИСКАЛНИОТ КАПАЦИТЕТ НА 
ОПШТИНА БЕРОВО 

 
 
 
ВОВЕД 
 
Во оваа студија се врши мерење и анализа на фискалниот капацитет на 
Општина Берово за потребите на донесување на Стратегијата за локален 
економски развој-ЛЕР. Мерење на фискален капацитет е процес чија егзактност 
на крајниот резултат е силно корелирана со потребата од релевантни податоци 
за сите општини. Во оваа студија ќе извршиме споредбено мерење на 
фискалниот капацитет преку методата на прибрани и планирани приходи како и 
споредба со просеЧно прибрани приходи на ниво на локална власт во Република 
Македонија.  
 
Сопствени приходи се локални даноци, надоместоци и такси кои се утврдени со 
закон. Самостојноста на општините може да се мери според износот на 
собраните средства од сопствените извори на приходи. Колку се поголеми 
приходите од сопствените извори, толку е помала зависноста на општината од 
централната власт. 
 
 
 
ПОИМ ЗА ФИСКАЛЕН КАПАЦИТЕТ 
 
Фискалниот капацитет се дефинира како потенцијална способност на единиците 
на локалната самоуправа да собираат приходи од сопствени извори со цел да 
платат определен пакет на јавни добра и услуги. Фискалниот капацитет е важен 
фактор при утврдување на меѓувладините трансфери и грантовите за 
воедначување. Во рамките на ЛЕР стратегијата пресметката на фискалниот 
капацитет е од значење за да може да се определат границите до каде може да се 
финансираат проектите од сопствени приходи, до каде може општината да се 
задолжува и индиректно е од значење за утврдување на кредитоспособноста на 
општината како и утврдување на финансиската и фискалната зависност од 
централната власт.  Како последно, но не помалку важно е дека фискалниот 
капацитет е важна компонента и во мерење на фискалниот напор на една 
општина во прибирање на сопствените приходи.  
 
Постојат повеќе техники со кои може да се пресмета фискалниот капацитет на 
локалната самоуправа Чија употреба најмногу зависи од достапност на 
податоци. Но, може да се каже дека најмногу се употребуваат следниве техники: 

• прибрани сопствени приходи, 
• планирани сопствени приходи, 
• БДП на единица локална самоуправа, 
• репрезентативен даночен систем и 
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• репрезентативен даночен систем кој се користи во анализи преку 
економетриски регресии. 

 
1.1. Сопствени приходи 

 
За да го оцениме фискалниот капацитет можеме да ги користиме сопствените 
даночни приходи за општината: 
-персоналниот данок на доход 
-даноците на имот 
-данок од трансфер на имот 
-данок на подарок и наследство 
-комуналните такси и 
-такси и дозволи за вршење на дејност 
 

1.2. Бруто домашен производ по жител и репрезентативен даночен систем 
 
Според овој метод на проценка, фискалниот капацитет се пресметува преку 
вкупната додадена вредност остварена во општината и преку ефективната 
даночна стапка. Ова е посеопфатен метод но изискува поголем обем на 
релевантни податоци. Во овој момент употребата на овој метод ќе бара доста 
време и поголем обем на податоци без можност да се утврди дека ќе се добијат 
релеватни податоци поготово што податоци за БДП по општини не постојат.  
 
1.3. Репрезентативен даночен систем кој се користи во регресивни анализи 

 
Со оваа техника се оценува ефектот на големината на даночната основа на 
локалната самоуправа за собирање даноци применувајќи го методот на 
регресија преку најмали квадрати. 
 
Секој од горенаведените методи има свои предности и слабости. Факт е дека 
изборот на методот со кој ќе се врши проценка на фискалниот капацитет зависи 
од расположливите податоци. Квалитетна анализа на фискалниот капацитет 
мора да се потпира на колку што е можно точни и детални податоци. 
 
 
 
АНАЛИЗА НА ФИСКАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА 
ОПШТИНА БЕРОВО 
 
 
Имајќи го во предвид горе кажаното  во оваа анализа на фискалниот капацитет 
на општината Берово е употребена техниката на собирање на сопствени 
приходи. При тоа, релевантни варијабли за мерење на фискалниот капацитет се: 

1. Даночните приходи 
-персоналниот данок на доход 
-даноците на имот 
-комуналните такси 
-таксите и дозволите за вршење на дејност 

            2. Демографските податоци 
                (број на население во општината) 
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2.1. Персонален данок на доход 

 
Приходите по жител ги мерат вкупните остварени приходи од лицата со 
постојано место на живеење во регионот односно општината без оглед каде ги 
остваруваат тие приходи. Оттука, овој податок ја покажува економската моќ на 
жителите на регионот односно општината.  
 
Обврзници за плаќање на персоналниот данок на доход во општината се: 
-физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност и се регистрирани 
согласно со Законот за занаетчиска дејност (100% од вкупно наплатениот данок 
оди како приход на општината) 
-лични примања од плати на физички лица со постојано живеалиште или 
престојувалиште во општината (3% од вкупно наплатениот данок од лицата со 
живеалиште на територијата на општината е приход на општината).16 
 
Табела бр.1        Прибрани приходи по основ на персоналниот данок на доход 
во општина Берово за периодот 2009-2011 година во денари 
 

Персонален данок на доход       2009                       2010              2011 2012 2013 
Данок од плати на вработени 
лица кај корисниците и 
единките корисници од Буџетот 
на РМ и ЕЛС 

397.113 415.466 442.918 447.531 440.391 

Данок на плати на вработените 
во трговски друштва, ЈП и др. 

470.446 507.005 501.584 529.541 577.584 

Данок од доход од физички 
лица кои се занимаваат со 
занаетчиство 

    2.182   14.223   36.615 21.890 2.174 

Данок од доход од физички 
лица кои се заниваат со 
занаетчиство-паушали 

  51.271   72.448   74.845 122.321 76.699 

ВКУПНО: 921.012 1.009.121 1.055.962 1.121.283 1.096.848 
Извор:Општина Берово. 
 
Според оваа табела може да се согледа реализацијата на приходи за периодот 
2009-2013 година и може да согледаме дека приходите од персоналниот данок 
од доход се со нагорен раст (со намалување во 2013 година). 
 
Невработеноста во општината е релативно висока и изнесувала 30,4% (попис од 
2002 година), но сепак била пониска од стапката на невработеност за 
Македонија 38,1% (попис од 2002 година). Според последните податоци од 
Агенцијата за вработување на РМ17 во Берово бројот на невработени е 1.566 
лица во февруари 2014 година. Во истиот месец во РМ бројот на невработени 
изнесувал 119.787 лица18.   
 

                                                 
16 Ministerstvo za finansii, Sektor za buxeti i fondovi br.07-27575/1 Skopje 29.09.2005 godina 
17 Види: https://www.avrm.gov.mk/avrm.public.web/PublicReports/PublicReports.aspx.  
18 Види: 
http://www.avrm.gov.mk/content/Statisticki%20podatoci/March%202014/Nevraboteni022014.pdf.  

https://www.avrm.gov.mk/avrm.public.web/PublicReports/PublicReports.aspx
http://www.avrm.gov.mk/content/Statisticki%20podatoci/March%202014/Nevraboteni022014.pdf
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Ако претпоставиме дека сите работоспособни лица во општината се вработени 
тогаш приходите од персоналниот данок на доход би се зголемиле, а со тоа би 
се зголемил и фискалниот капацитет на општината.  
 
Оценка е дека во слуЧај на полна вработеност (стапка на невработеност да се 
сведе на 0%) во општина Берово моЖе да се соберат и до 2,8 милиони денари 
по основ на персонален данок на доход. Затоа е битно општина Берово да 
направи се што е во нејзина моќ да обезбеди клима за развој на бизнисите. 
Особено е битно да се насоЧи кон создавање на клима за микро и малите 
претпријатија кои ги има во најголем број од вкупно регистрираните активни 
деловни субјекти (291 микро и 138 мали од вкупно 430 активни деловни 
субјекти во Берово согласно ДрЖавниот завод за статистика).  
 
Табела бр.2     Проекција на прибран персонален данок на доход при полна 
вработеност во денари 
 

Персонален данок на доход 2009                   2010 2011 2012 2013 
Персонален данок на доход 
на вработените 

921.012 1.009.121 1.055.962 1.121.283 1.096.848 

Персонален данок на доход 
при полна вработеност 2.108.485 2.310.197 2.417.429 2.775.297 2.511.030 

Извор:Државен завод за статистика, пресметки на ЦЕА. 
 
 

2.2. Данок на имот 
 
Предмет на оданочување со данокот на имот е недвижниот имот и тоа: 
земјиштето, станбените згради или станови, деловните згради и деловните 
простории, административните згради и административните простории, 
зградите и становите за одмор и рекреација, и другите градежни објекти. 
 
Обврзници за плаќање на данокот на имот се: 
-сопствениците на имотот кој е предмет на оданочување(правни или физички 
лица) 
-корисникот на имотот(правно или физичко лице) во случај сопственикот да е 
непознат или недостапен за оданочување. 
-плодоуживател. 
 
Основа на данокот на имот е пазарната вредност на недвижниот имот кој е 
предмет на оданочување. Пазарната вредност се утврдува според 
Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот, 
пропишана од Владата на Република Македонија. 
 
Во Законот за данок на имот висината на даночната стапка е дадена, не како 
фиксна, од страна Собранието на Република Македонија, туку како рамковна 
стапка во висина од 0,10% до 0,20%. Советот на општината Берово со одлука, ја 
определил висината на даночната стапка да изнесува 0,1% од пазарната 
вредност на имотот. 
  
Општината Берово за периодот  2009-2013 година го има облоЖено и прибрано 
следниот данок на имот прикаЖан како на следната табела. 
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Табела број 3. ОблоЖен и прибран данок на имот во општина Берово во 
периодот 2009-2011 година во денари. 
 

   2009 ГОДИНА   
ИЗДАДЕНИ 
РЕШЕНИЈА 

ВКУПНО ЗАДОЛЖЕНА 
СУМА 

ПЛАТЕНО 

ФИЗИЧКИ ЛИЦА 2.604 1.421.146,50 1.863.238,00 
ПРАВНИ ЛИЦА 38 315.203,50 309.762,50 

ВКУПНО 2.642 1.736.350,00 2.173.000,50 
     
   2010 ГОДИНА  

ИЗДАДЕНИ 
РЕШЕНИЈА 

ВКУПНО ЗАДОЛЖЕНА 
СУМА 

ПЛАТЕНО 

ФИЗИЧКИ ЛИЦА 3.530 1.641.918,00 1.802.756,00 
ПРАВНИ ЛИЦА 40 315.843,00 288.812,50 

ВКУПНО 3.570 1.957.761,00 2.091.568,50 
     

   2011 ГОДИНА  
ИЗДАДЕНИ 
РЕШЕНИЈА 

ВКУПНО ЗАДОЛЖЕНА 
СУМА 

ПЛАТЕНО 

ФИЗИЧКИ ЛИЦА 3.866 1.741.461,50 1.921.729,00 
ПРАВНИ ЛИЦА 39 320.419,00 283.831,00 

ВКУПНО 3.905 2.061.880,50 2.205.560,00 
    
  2012 година  

ИЗДАДЕНИ 
РЕШЕНИЈА 

ВКУПНО ЗАДОЛЖЕНА 
СУМА 

ПЛАТЕНО 

ФИЗИЧКИ ЛИЦА 4.261,00 2.747.703,00 2.079.350,00 
ПРАВНИ ЛИЦА 43 560.440,00 415.453,00 

ВКУПНО 4.304,00 3.308.143,00 2.494.803,00 
    
  2013 година   

ИЗДАДЕНИ 
РЕШЕНИЈА 

ВКУПНО ЗАДОЛЖЕНА 
СУМА 

ПЛАТЕНО 

ФИЗИЧКИ ЛИЦА 4.279,00 2.967.037,00 2.646.836,00 
ПРАВНИ ЛИЦА 47 727.650,00 563.479,00 

ВКУПНО 4.326,00 3.694.687,00 3.210.315,00 
Извор Општина Берово 
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Според оваа табела може да се согледа позитивниот тренд на движење на 
задолжувањето и наплатата на данокот на имот како и јасниот тренд на 
зголемен број на даноЧни обврзници - физиЧки лица и правни лица. МоЖеме да 
видиме дека физиЧките лица редовно плаќаат повеќе од задолЖувањето за 2009-
2011 година, а правните лица редовно плаќаат помалку од задолЖувањето. 
Понатаму моЖе да се забелеЖи и дека бројот на правни лица е десетина пати 
помал од бројот на активни деловни субјекти регистрирани согласно 
статистиЧкиот годишник каде за 2011 година тој број изнесува 430 активни 
деловни субјекти. Ова јасно укаЖува дека општина Берово треба повеќе 
внимание да насоЧи кон правните лица како плаќаЧи на данок на имот.  Отука 
моЖе да оЧекуваме по основ на данок на имот во Берово да се соберат околу 
3.7 милиони денари.  
 
 

2.3. Данок на наследство и подарок 
 
Предмет на оданочување со данок на наследство и подарок е: 
-недвижниот имот кој наследниците го наследуваат врз основа на Законот за 
наследување, односно договорот за подарок 
-готовите пари, паричните побарувања, хартиите од вредност и друг подвижен 
имот ако пазарната вредност на наследството, односно подарокот е повисока од 
износот на едногодишна просечна плата. 
 
Даночни обврзници можат да бидат физички и правни лица кои наследуваат 
имот или примаат подароци. Даночна основа е пазарната вредност на 
наследениот имот, односно пазарната вредност на примениот подарок. Според 
Законот за данок на имот висината на даночната стапка за наследство и подарок 
може да биде: 
-од 2%-3%  од втор наследен ред 
-од 4%-5% од трет наследен ред. 
 
Советот на општина Берово донел одлука даночната стапка да изнесува  3% за 
наследници на имот од втор наследен ред, односно 5% за наследство од трет 
наследен ред. 
 
Табела бр. 4.     Данок на наследство и подарок за периодот 2009-2013 во денари 
 

Данок на наследство и 
подарок 

2009                   2010 2011 2012 2013 

Данок на наследство и 
подарок 

439.411 181.916 317.192 388.868 447.103 

Извор: Трезор на министертство за финансии и општина Берово. 
 
 

2.4. Данок на промет на недвижности и права 
 

Предмет на оданочување со данокот на промет на недвижности е остварениот 
промет на недвижностите: згради, станови, земјиште и др. Обврзници за 
плаќање на данокот на промет се физички и правни лица купувачи, односно 
продавачи на недвижноста. Даночна основа при купопродажбата, односно 
преносот е пазарната вредност на недвижноста во моментот на настанувањето 
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на обврската која се утврдува според Методологијата за утврдување на 
пазарната вредност. Во општината Берово има формирано комисија од 3 члена 
кои ја утврдуваат истата. 
 
Според Законот за данок на промет на недвижности висината на даночната 
стапка  изнесува од 2%-4%. Советот на општината Берово донел одлука 
даночната стапка да изнесува 3%. Со цел да ги зголеми приходите од данокот на 
имот општината формира комисија кои вршат нова проценка на целокупниот 
недвижен имот на целата територија на општината во однос на пријавената 
површина на даночните обврзници.  
 
Табела бр. 5     Прибрани приходи по основ на данок на промет на недвижности 
и права и камати за доцнење во плаќање на даноци на имот во општина Берово 
за периодот 2009-2013 во денари 
 
Даноци на имот     2009   2010                 2011               2012 2013 
Данок на промет 
на недвижности и 
права 

1.599.624 3.487.092 2.376.241 3.102.054 3.593.186 

Камата за 
доцнење во 
плаќање на 
даноци на имот 

   103.025   96.587    77.652 61.406 32.825 

               
ВКУПНО: 

1.702.649 3.583.679 2.453.893 3.163.460 3.626.011 

Извор:Општина Берово 
 
Според табелата може да се согледа пораст на приходите добиени од данокот на 
промет на недвижности и права во 2010 година за повеќе од 100% што се долЖи 
на поголемиот број на купопродажби во истата година. За оценка на фискалниот 
капацитет ќе го земеме во предвид моЖното прибирање на данок на имот од 3,6 
милиони денари по основ на данок на промет на недвижности и права како за 
2013 година. Од тука моЖе да се оЧекува во Берово да се приберат и до 4 
милиони денари по основ на даноците на промет на недвижности и права.  
 
 

2.5. Комунални такси 
 
Како предмет на оданочување, согласно со Законот за комунални такси се 
јавуваат правата, предметите и услугите од јавен интерес за кои се воспоставува 
обврска за плаќање на комунални такси, и тоа за: 
-секоја фирма, односно назив на деловна просторија 
-користење на просторот пред деловни објекти за вршење на дејност 
-истакнување на реклами на јавни места 
-користење на улиците со патнички, товарни и други возила 
-користење и одржување на јавно осветлување 
 
Како субјекти односно обврзници за плаќање на комуналната такса, Законот го 
предвидува секое физичко и правно лице кое ги користи горенаведените права, 
предмети и услуги определени како предмет на оданочување. 
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Табела бр. 6.   Прибрани приходи по основ на комунални такси во општина 
Берово за периодот 2009-2013 година во денари 
 

Комунални 
такси 

2009 2010 2011 2012 2013 

Комунални 
такси 10.179.201 14.810.417 11.861.800 13.307.761 13.692.788 

Извор:Општина Берово 
 
Комуналните такси се плаќаат во годишен износ или сразмерно за времето на 
користење на просторот. Според тарифата за комунални такси што ја донел 
советот на општината Берово комуналните такси изнесуваат: 
 

- комунална такса за истакнување на фирма:  

o За деловни простории на физички лица кои вршат дејност 2.000 
денари 

o За деловни простории на физички лица кои вршат дејност ,а 
данокот го плаќаат во паушален износ 500 денари 

o Деловни простории на трговски друштва 6.000 денари а за нивни 
деловни единици 2.000 денари 

o Деловни простории на правни лица од комунланите дејности 
3.000 денари 

o Деловни простории на трговските друштва и правни лица како и 
откупните пунктови кои дејствуваат повремено 2.000 денари 

 
− комунална такса за користење на улици со патнички и други возила:  

o За патнички возила до 1000 м3                             50 денари 
o За патнички возила од 1000 до 1300 м3               80 денари 
o За возила од 1300 до 1500 м3                              100 денари 
o За возила од 1500 до 1800 м3                              200 денари 
o За возила над 1800 м3                                          300 денари 
o За товарни возила по тон носивост                    100 денари 
o За автобуси и др.возила за превоз                     500 денари 
o За специјални возила                                           50 денари 
o За сите видови моторцикли                                 50 денари 

 
− комунална такса за јавно осветлување зависи од видот на потрошувачот, 

и тоа:  
o До 0,4 КВ   по 25кв/ч 
o 0,4 КВ     по 50 кв/ч 
o 10 КВ    по 100 кв/ч 
o 35 КВ    по 150 кв/ч 
o 110 КВ по 300 кв/ч по цена за јавно осветлување за секое броило 

за мерење на ел.енергија 
 
За истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места се плаќа такса 
и тоа: 
- до седум дена 600 денари 
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- до 30 дена од 1.000 денари 
- до една година од 12.000 денари 
 
За користење на музика во јавни локали 
- годишно 4.000 денари 
 
Користење на просторот пред деловните простории за вршење на 
дејност 
- 5 денари по м2 дневно, 
 
МоЖе да заклуЧиме од табелата, дека во општина Берово може по основ на 
комунални такси да се соберат најмалку 15 милиони денари.  
 

2.6. Такси и дозволи за вршење на дејност 
 
Со законот за административни такси (ЗАТ) е пропишано плаќање на 
административни такси за списите и дејствата во управните работи кај органите 
на државната управа, органите на општината и општинската администрација. Со 
измените во ЗАТ, а во согласност со процесот на децентрализација на власта се 
определува кои видови на административни такси ќе се плаќаат за списите и 
дејствијата кои се преземаат од страна на органите на општината и општинската 
администрација. Како таксен обврзник се дефинира лице по чие барање 
постапката се покренува односно се вршат дејствија предвидени со таксената 
тарифа. Таксата се плаќа во моментот на настанувањето на таксената обврска. 
Во надлежност на општината се и градежните такси и тоа за акт со кој се 
одобрувааат услови за градба на градежни објекти од локално значење. 
 
Табела бр.  7.   Прибрани приходи по основ на административни такси во 
општина Берово за периодот 2009-2013 година во денари 
 
Административни 
такси 

2009 2010 2011 2012 2013 

Административни такси    341.815     261.428     326.678 419.975 531.780 
Извор:Општина Берово 
 
За оценка на фискалниот капацитет ќе го земеме во предвид максималниот 
износ од сите години, а тоа е за 2013 година од 540 илјади денари 
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ПРЕСМЕТКА НА ФИСКАЛНИОТ КАПАЦИТЕТ 
 
Анализирајќи ги податоците од табелата број 8 може да се заклучи дека 
сопствените приходи собрани од општината Берово во 2011 година се помали 
од 2010 година. Ова пред се се долЖи на намалени приходи од надоместокот за 
уредување на градеЖно земјиште како и од други приЧини дискутирани погоре 
во текстот.  
 
Табела бр. 8     Сопствени приходи на општина Берово во денари 
 
Сопствени 
приходи 

2009 2010 2011 2012 2013 

Персонален 
данок на доход 921.012 1.009.121 1.055.962 1.121.283 1.096.848 

Данок на имот, 
наследство, 
подарок, промет 
на недвижности и 
права и камати за 
доцнење 

         
4.315.060       

       
5.857.163       

         
4.976.644       6.860.471 7.283.429 

Комунални такси        
10.179.20

1       

     
14.810.41

7       

       
11.861.80

0       

13.307.76
1 

13.692.78
8 

Административн
и такси 

            
341.815       

          
261.428       

            
326.678       419.975 531.780 

        
ВКУПНО: 

             
15.757.08

8       

             
21.938.12

9       

             
18.221.08

4       

21.709.49
0 

22.604.84
5 

Извор:Општина Берово 
 
На следната Табела 9 е прикаЖана оценката на моЖниот фискален капацитет за 
општина Берово согласно дискусијата од погоре.  
 
Табела бр. 9     Сопствени приходи на општина Берово 
 
Сопствени приходи Фискален 

капацитет  
во денари 

Персонален данок на доход 2.800.000 
Данок на имот, наследство, подарок, промет на недвижности и права 8,100,000 
Комунални такси 15,000,000 
Административни такси 540,000 
        
ВКУПНО: 

26,440,000 

Извор:Оценка на ЦЕА 
 
На следната табела се прикаЖани неколку индикатори вкупно за локалната 
власт во Република Македонија, а кои се однесуваат за 2010 година. За вкупно 
население во Република Македонија е земен бројот од пописот во 2002 година 
од 2,022,547 Жители.  
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Табела 10.  Собрани приходи вкупно за сите ЕЛС во Република Македонија за 
2011 година во денари  
 

Опис  2011 година По глава 
на Жител 

711 данок од доход, од добивка и од капитална добивка 216.254.253 107 
713 данок на имот 2.171.679.079 1,073 
717 данок на специфиЧни услуги 4.446.814.126 2,199 
722 глоби, судски и административни такси 156.041.786 77 

 Извор:Трезор на министерство за финансии 
 
Од Табела 11 моЖе да видиме колку секој Жител од Македонија во просек 
генерирал данок од доход, даноци од имот, комунални (данок на специфиЧни 
услуги) даноци и административни такси. Ако ја примениме истата пропорција 
за 13,941 Жител колку што има Берово тогаш ќе добиеме дека општина Берово 
би требало да генерира приходи како во Табела 10. 
 
Табела 11. Оценка на прибрани приходи за општина Берово при ист просеЧен 
принос по глава на Жител како за просекот по глава на Жител за Република 
Македонија 
 

Опис  Во денари за 
2011 година 

По глава 
на Жител 

711 данок од доход, од добивка и од капитална 
добивка 

                 
1.491.687       107 

713 данок на имот                
14.958.693    1,073 

717 данок на специфиЧни услуги                
30.656.259 2,199 

722 глоби, судски и административни такси                      
1.073.457       77 

Вкупно  48.180.096  
Извор:Пресметки на ЦЕА 
 
Од споредба на Табела 9 со Табела 11 моЖе да видиме дека Општина Берово 
моЖе да прибира повеќе данок на имот ако го споредиме прибраниот приход по 
основ на даноци од имот во Берово со просекот што се прибира по глава на 
Жител вкупно во сите општини во Република Македонија. Ова веќе го 
констатиравме и од диускусијата погоре преку анализата на правните лица како 
даноЧни обврзници за данок на имот. Исто така моЖе да заклуЧиме и дека 
просеЧните приходи од комунални и административни такси се пониски во 
општина Берово по глава на Жител скоро за половина од она што е прибрано 
просеЧно по глава на Жител во Република Македонија од сите останати 
општини. Во врска со данокот од доход споредено со просекот за Македонија 
моЖеме да видиме дека иако невработеноста е на пониско ниво од просекот за 
Република Македонија сепак во Берово се прибира помалку приход од данок на 
доход (1,055,962 денари) ако се спореди со просекот по глава на Жител за 
Република Македонија (1,491,687 денари). 
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ЗАКЛУЧОК 
 
Фискалниот капацитет на општината Берово е пресметан со анализа на 
сопствените приходи на општината: 
 -персоналниот данок на доход 
 -даноците на имот 
 -комуналните такси 
 -таксите и дозволите за вршење на дејност 
 
а, притоа се користени  тековните приходи собрани со просечен фискален 
напор, како и со анализа на дополнителни статистиЧки податоци. 
 
Од добиените резултати може да се заклучи дека фискалниот капацитет на 
општина Берово моЖе да изнесува околу 26 милиони денари.  
 
Направена е и компаративна анализа на прибраните сопствени приходи во 
општина Берово по глава на Жител со просеЧно прибрани приходи по глава на 
Жител во Република Македонија. Во тој слуЧај фискалниот капацитет би 
требало да биде околу 48 милиони денари.  
 
ЗаклуЧок е дека општина Берово моЖе да го зголеми напорот за прибирање на 
приходи од данок од имот кај правните лица како и да го зајакне прибирањето 
на приходи по основ на комунални такси.  
 
Понатаму, со зголемување на економската активност и со имплементација на 
акциониот план од стратегијата за локален економски развој моЖе да се оЧекува 
и поголема економска активност која моЖе да доведе до повеќе работни места и 
повеќе приходи и по основ на данок од доход и од комунални такси. 
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ПРОГРАМСКИ ДЕЛ ОД СТРАТЕГИЈАТА ЗА 
ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА 

БЕРОВО 
Следниот дел од Стратегијата дава слика за тековната сосотјб во Општина 
Берово во избраните 4 области, визијата за истите и преглед на целите, 
програмите и проектите за остварување на визијата. 
 
Брзите промени и кризите што се случуваат во светски рамки, а посебно во 
Европската Унија недозволуваат прецизно и детално планирање на обемот и 
големината на програмите и проектите. Големата зависност и поврзаност со 
светските трендови, а посебно со состојбите во Европската Унија многу брзо ги 
пренесува негативните економските трендови во Македонија и со тоа во 
Општина Берово.  
 

МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЛОКЛАЛНА 
ЕКОНОМИЈА 

SWOT анализа 
 
 
ПРЕДНОСТИ 
 

 
СЛАБОСТИ 

Производство на квалитетни 
овошни  и градинариски производи 

Недостаток на патна и железнзичка 
инфраструктура  

Голем шумски фонд  за дрвна 
преработка 

Недостаток на квалификувана 
работна сила 

Препознатливост на Општина 
Берово како туристичка дестинација 

Одлив на образована и 
квалификувана работна сила 

Традиција во земјоделството и 
сточарството 

Високи транспортни трошоци 

Препознатливост на прехрамбените 
производи од регионот како 
квалитетни и еколошки 

Мал туристички капацитет (број на 
легла)  

Добар имиџ и препознатливост на 
општината како еколошки 
чиста/незагадена околина 

Небрендирани производи 

Природни ресурси (шуми и шумски 
плодови) 

Отсуство на претприемачки дух 

Отварање на бизнис инкубатор Отсуство на бизнис вештини 
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Поволна клима и чист воздух 
(висока концентрација на кислород во 
воздухот) 

Дислокација на дирекциите на ЕВН 
и Телеком 

 Непостоење на стратегија за 
привлекување на СДИ 

 Неразвиен капацитет на 
невладиниот сектор за поддршка на 
развојот на МСП и локалната 
економија 

 Неорганизиран настап на бизнис 
секторот 

 Слабиот капацитет на компаниите 
за постигнување на високите 
стандарди за извоз на странските 
пазари, претежно ЕУ 

 Непостоење на граничен премин 
кон Република Бугарија 

 
МОЖНОСТИ  
 

 
ЗАКАНИ 

Донесување урбанистички план за 
стопанските зони 

Неповолни услови за кредитирање 

Подобрување на капацитетот на 
општината за управување со 
државното градежно земјиште 

Опустошење на шумите (најмногу 
на Белиот Бор) поради болести и 
бесправна сеча 

Постоење на невработен високо 
образован кадар 

Зголемување на трошоците за 
енергија 

Користење на средства од IPA 
фондовите 

Одлив на стручен кадар 

Користење на IPARD и национална 
програма за поддршка на 
земјоделството и руралниот развој 

Незаинтересираност за студирање 
на дисперзираните студии во Берово 

Градење и создавање на 
партнерства на Општина Берово со 
други општини од ЕУ , за 
претставување на бизнис понудата на 
О. Берово 

Мала иницијатива на регионот за 
заеднички пристап при 
привлекувањето на инвеститори и 
поттикнување на соработката 

Можност за отварање на граничен 
премин и со тоа зголемување на 
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Визија: До 2015 г. Општина Берово ќе изгради средина што ќе биде 
атрактивна дестинација за инвестици со брзорастечки компании и 
претприемничко однесување. 

 

ЦЕЛИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
 
СТРАТЕШКИ 
ЦЕЛИ 

РАЗВОЈНИ 
ЦЕЛИ 

ПРОГРАМИ ПРОЕКТИ 

С. 1. 
Зголемување 
на 
вработеноста 
преку 
креирање нови 
работни места 
и отворање 
нови бизниси 
(бизнис 
инкубатор) 

С1Р1 
Намалување на 
невработеноста 
за 5% – 7% за 
период од 5 
години 

Поддршка на развојот 
на бизнис секторот 

Обезбедување на 
поволни просторни 
услови во Бизнис 
инкубаторот 

С1Р2 Креирање 
на 150 нови 
работни места за 
период од 3 
години 

Обезбедување на 
стручна помош за 
отворање и развој на 
бизниси во Бизнис 
инкубаторот 
 
Отварање на 
Канцеларија за 
изработка на ЕУ проекти  

С1Р3 Креирање 
на 200 нови 
работни места за 
период од 5 
години 
 
С1Р4 Отворање 
на 10 нови 
бизниси 
годишно 
С1Р5 Поголема 
информираност 
на домашните и 
странските 

Унапредување на 
бизнис амбиентот во 
Општина Берово  

Управување со 
градежното земјиште 
Креирање на маркетинг 
план на О. Берово 

меѓугранична соработка 

Искористување на обновливи 
извори (Биомаса, сончева топлинска 
енергија, изградба на мали 
хидроцентрали) 

 

Искористување шумските отпади за 
добивање на енергија 

  

Формирање на кооперативи помеќу 
компаниите од земјоделскиот сектор. 
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инвеститори за 
можностите и 
поволностите 
што ги нуди 
Општина 
Берово. 

Подобрување на 
ефикасност и 
ефективност на 
бизнис услугите 

Подобрување на 
услугите од Катастар, 
УЈП и Министерство за 
земјоделие 

С. 2. Развој на 
МСП 

С2Р1 
Зголемување на 
бизнис 
вештините.  

Реализирање на 6 
тематски обуки 
годишно 

Обуки за планирање и 
развој 
Обуки за маркетинг 
Обуки за менаџирање со 
човечки ресурси. 

С2Р2 
Подобрување на 
комуникацијата,  
свесноста и 
едуцираноста на 
бизнисмените и 
претприемачите 

Поттикнување на 
претприемништвото 
преку Промоција на 
поволностите за 
отворање на бизниси. 

Локална кампања 
зголемување на 
претприемачкиот дух. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С. 3 Поддршка 
на 

земјоделството 
и руралниот 

развој 

 
 
 
 
С.3Р1 Инвестиции 
на земјоделските 
стопанства со цел 
нивно 
преструктуирање 
и  
надградба за 
достигнување на 
стандардите на 
Европската Унија  

 
 
 
Земјоделско 
производство во  
овоштарство, 
градинарство,  
одгледување на млечен 
добиток за примарно 
производство на 
сурово млеко и  
одгледување на 
добиток и живина за 
тов за производство на 
месо  

Обновување и 
модернизација на 
овошни насади.  

Изградба и/или 
реконструкција на  
објекти за одгледување 
на молзни крави, овци и 
кози. 
Изградба и/или 
реконструкција на 
објектите за 
одгледување на свињи. 

Воспоставување на нови 
живинарски капацитети 
за одгледување на 
бројлери и  
модернизација на 
постоечки. 

С.3Р2 Преработка 
и маркетинг на 
земјоделските и 
рибните  
производи со 
нивно 
преструктуирање 
и надградба за 
достигнување 
стандардите на  

Земјоделско-
прехрамбениот сектор 
со преработка на 
овошје и зеленчук, 
преработка на млеко и 
млечни производи и  
производи од месо  

Воспоставување и 
модернизирање на 
откупни центри за 
овошје и зеленчук.  

Модернизирање на 
производствените 
технологии во 
капацитетите за  
преработка на овошје и 
зеленчук.  
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Европската Унија Изградба и обновување 
на објекти за 
воспоставување и  
модернизирање на 
собирни центри за 
млеко.  
Модернизирање и 
технолошкото 
осовременување на 
специјализирани  
капацитети за млечни 
производи  

Модернизирање и 
технолошко 
осовременување на 
постоечките кланични 
капацитети за говеда, 
свињи, овци/јагниња и 
живина.  
Преструктуирање на 
производните 
капацитети за 
преработка на месо. 

С.3Р3 
Диверзификација 
и развој на 
руралните 
економски 
активности 

Поддршка и развој на 
микро и мали 
претпријатијата во  
руралните средини за 
преработка на храна, 
не-прехрамбени 
произвдствени 
активности,  
воспоставување на 
алтернативни 
земјоделски 
производствени 
системи на 
земјоделски  
стопанства и 
обезбедување на 
земјоделски услуги, 
занаетчиство и рурален 
туризам. 

Развој на мали 
капацитети за 
преработка на храна.  
Развој на не-
прехрамбени 
производствени 
активности. 

Воспоставување и 
модернизација на 
откупни центри за 
шумски производи. 

Промоција на 
традиционални занаети. 

Поддршка за 
обезбедување на 
руралните услуги 
(неземјоделски).  

Воведување на 
алтернативни 
земјоделски 
производствени систем. 
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Воспоставување и 
модернизација на 
приватните ветеринарни 
услуги.  

Изградба/реконструкција 
и модернизација на 
објекти за рурален 
туризам. 
Изградба/реконструкција 
и модернизација на 
капацитети за 
сместување на отворено. 

   

Планирање на нови 
стопански зони   

   

Изградаба на 
инфруструктура во 
зоните за мало 
стопанство и лесна 
индустрија (Градска зона 
за мало стопанство и 
зона за лесна 
индустрија) 

   

Поттикнување на нови 
насади кои се барани на 
ЕУ пазари 

   

Изработка на страгеија 
за привлекување на 
инвестиции 

 
 
 
 
 

ТУРИЗАМ 

SWOT анализа 
 

 
ПРЕДНОСТИ  

 
СЛАБОСТИ  

Препознатливост на Берово како 
туристички регион  

Недостаток на сместувачки 
капацитети за настани (посебно на 
хотелско сместување) 
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Фукционални електронски 
туристички портали 

Недоволна медимуска 
покриеност на регионот на 
национално и интернационално 
ниво 

Негрижа за традиционалната 
архитектура  

Подбрена туристички изглед и 
инфраструктура во општина Берово 

Непостоење на туристички 
информативен пункт 

Континуирана изградба на 
сместувачки капацитети 

Слаба инфраструктура во 
туристичките населби 

Традиционална Малешевска кујна Немање на туристички водич за 
општина Берово 

Гостопримливост на жителите Немање вештини за понуда на 
туристички услуги 

Афирмирани локални производи Слаба активност на здружнијата 
за развој на туризмот 

Производство на квалитетни 
земјоделски/прехрамбени производи  

Мала понуда на туристички 
содржини 

Негување на традицијата и на 
културното наследство преку 
организирање  настани ( 
Традиционални верски собири: 
Илинден и Богородица) 

Немање брошура-водич за 
сместувачки капацитети и понуда на 
туристички услуги 

Саем на локални производи  Недостаток на образовани и 
стручни кадри 

Иработка на традиционални 
ракотворби 

Недоволна едуцираност на сите 
субјекти инволвирани во туризмот 
(угостители, сопственици и сл.) 

 Слаба промоција на 
археолошките локалитети 

 Недоволна категоризација на 
сместувачките капацитети (до 20 
легла)  

 Неорганизрање на тури за 
туристи 

 Слаба сигнализација за 
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туристичките капацитети (патокази) 

 Недоволна осветленост на влезот 
на Берово 

 Недоволно лоцирање и 
отстранување на рушевините  

 Реконструкција и реставрација со 
автентична архитектура 

 Незаинтересираност на жителите 
за привлекување и задржување на 
туристи 

  

 
МОЖНОСТИ  
 

 
ЗАКАНИ  

Добри природни ресурси (шуми, 
вода, еколошка средина, воздух)  

Одлив на млад образуван кадар  

 Организација на рели со џипови 
(кое се организираше во минатото) 

Слаба промоција на регионот од 
страна на централните органи на 
власта. 

Искористување на фондовите (ЕУ 
фондови) за развој на туристичкиот 
сектор 

Незаинтересираност на 
надлежните институции за патна 
инфраструктура до општината и 
туристичките капацитети 

Можност за археолошки 
истражувања 

Изумирање на занаечиството и 
изработката на традиционалните 
производи 

Промоција на Беровоо како 
деситинација за конгресен и 
семинарски туризам  

Влошување на состојбата со 
традиционална архитектура 

Побрзо и полесно обезбедување на 
дозволи за реставрирање на културни 
објекти  

Неотворање на граничниот 
премин Клепало. 

Организирање и учествување на 
национални и меѓународни 
манифестации (културни, 
информативни, спортски....)  

 

 

 



 

 68 

 
 
Визија: До 2015 година Општина Берово ќе претставува светски позната 
туристичка дестинација за алтернативен туризам, со голем број на 
сместувачки капацитети и содржини за селски, етно, авантуристички и 
други видови на туризам.  

 
 
 

ЦЕЛИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
 

СТРАТЕШКИ 
ЦЕЛИ 

РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ ПРОГРАМИ ПРОЕКТИ 

С. 1. Подобрување 
на квалитетот на 
туристичката 
понуда 
 

 
 
 
 
 
С.1.Р. 1. 
Подобрување на 
туристичката 

 
 
 
Збогатување на 
туристичките 
содржини 

Изработка на план за 
развој на туризмот во О. 
Берово 
Отворање на туристички 
информативен пункт 
Креирање на активности 
за туристите  - Кула за 
наблјудување на Беровско 

Добри климатски услови за време на 
летниот период (поледни температури) 

 

Богата историја со верски и 
културни објекти 

 

Урбанизација на туристичката 
област околу вештачкото езеро 

 

Традиционално одржување на 
настани за производи и ракотворби 

 

Збогатување на туристичката понуда 
со културни настани 

 

Развој на селски туризам и 
алтернативни форми на туризам 

 

Соработка со тур оператори, и 
туристички агенции од земјата и 
странство 

 

Подобрување на културно/забавниот 
/спортскиот живот  

 

Организирање на туристичка понуда 
за Спортски лов и риболов 

 



 

 69 

инфраструктурата 
 

езеро 
Изградба на Етно село во 
Берово. 
Бачила и ресторани во 
туристичките населби. 
Изградба на Ски-центар за 
развој на зимскиот 
туризам и збогатена 
туристичка понуда  
Изградба на пешачки и 
велосипедски патеки на 
Беровско езеро 
Обележување и 
сигнализација на 
туристички локалитети 

С.1.Р. 2. 
Подигнување на 
свесноста кај 
населението во 
општината за 
важноста на 
развојот на 
туризмот 
 

Важноста и 
придобивките од 
туристите во 
Општина Берово 

Имплементација на 
кампања за соодветен 
третман на туристите. 
 Обука за проекти од 
ИПАРД  

С. 2. Зголемување 
на бројот и 
квалитетот 
туристички 
капацитети  
 

С.2.Р.1. Поддршка 
за отворање на 1000 
нови легла во 
приватни 
капацитети  
 Развој на 

туристичкиот 
сектор 

Обезбедување на 
инфраструктурни 
поволности за градба на 
нови капацитети. 

С.2.Р.2. Поддршка 
за отворање на 300 
нови легла во 
хотели од кои 200  
луксузни со 5 
ѕвезди. 
  

С. 3.   Зачувување 
на објектите од 
културно, 
историско значење  
и археолошките 
наследства. 

С.3.Р. 1. Развој на 
културно 
историскиот 
туризам во Берово.   
 

Возобновување и 
промоција на 
културно 
историските 
споменици. 

Реставрација на културно 
историските споменици. 

Започнување со 
археолошки истражувања. 
Културно туристилко 
лето. 
 
Етно плоштад Фестивал 
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СОЦИЈАЛА И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ (ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, 
КУЛТУРА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И НВО) 

 

SWOT анализа 
 

 
ПРЕДНОСТИ 

 
СЛАБОСТИ 

Добар систем за примарна здравствена 
заштита 

Застарена и недоволна медицинска 
опрема. 

 Ниско ниво на социјални проблеми: 
алкохол, дрога, малолетничка 
деликвенција 

Непостоење на систем за грижа за 
стари лица. 

Добар основен јавен образовен 
систем, инфраструктура, кадар. 

Немање на формално и неформално 
образование за возрасни. 

Активни НВОи во сферата на обуката 
и образованието. 

Недостаток на финансии за 
модернизација во образованието. 

Организирање на настани за негување 
на традицијата и на културното 
наследство. 

Ограничен број на опции на младите за 
средно образование. 

Интегрираност на заедниците во 
културниот живот. 

Недостаток на просторни услови: 
спорт, социјални настани и култура. 

Добри проектни постигнувања во 
ИПА програмата за прекугранична 
соработка. 

Ограничено снабдување со 
медицински лекови. 

Квалитетно згрижување на деца од 
претшколска возраст. 

Несоодветни просторни услови и 
опрема на единицата за ПП заштита. 

Високо ниво на лична сигурност, 
ниско ниво на криминал. 

Негрижа за традиционалната 
архитектура. 

Ниско ниво на социјални проблеми: 
алкохол, дрога, малолетничка 
деликвенција 

Недоволна развиеност на НВО и на 
граѓанскиот сектор. 

 Недоволна информираност за 
потенцијалните донатори, и низок 
капацитет за аплицирање. 

 Несоодветни услови на градската 
библиотека. 
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 Недостаток на информации и на 
интерес за културни и за социјални 
настани 

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ 

Можност за изработка на планови за 
ревитализација на градското јадро. 

Укинување на итна медицинска помош 
– краткорочно. 

Искористување на фондовите на ЕУ 
од страна на граѓанскиот сектор. 

Укинување на здравствените пунктови 
во населените места. 

Зголемување на прекуграничната 
соработка и меѓуопштинската 
соработка. 

Стареење на населението - негативна 
стапка на прираст. 

Формирање на граѓански културен 
информативен центар - функционална 
библиотека 

Одлив на млади кадри - емиграција на 
младите. 

Организирање и учествување на 
национални и меѓународни 
манифестации (културни, 

информативни, спортски....) 

Ниска меѓусебна доверба кај локалното 
население. 

Отварање на приватни 
специјализирани ординации 
(користејќи ги поволностите на 
локацијата и климата во општината) 

Заминување на младите во други 
градови за оформување на средно 
образование 

 
 
Визија: Општина Берово ќе обезбедува поквалитетн живот за своите 
жители преку подобрување на образованието, подобруваљње на 
здравствената заштита, заштита на загрозените лица, збогатување на 
културно-забавен-спортски живот и ефикасна достава на сите останати 
услуги. 
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ЦЕЛИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
 
СТРАТЕШКИ 
ЦЕЛИ 

РАЗВОЈНИ 
ЦЕЛИ 

ПРОГРАМИ ПРОЕКТИ 

С.1. 
Подобрување 
на квалитетот 
на 
образованието 
во Општина 
Берово 
 

С.1.Р.1. 
Намалување 
на социјално 
загрозени 
случаеви 
преку 
неформално 
образование 
 (до 2015 
година, со 
опфат на 
20% од 
постоечките 
загрозени 
случаеви.) 
 

Програми за 
преквалификациј
а и вработување 
на социјално 
загрозени групи  

Воведување на обуки 
социјално загрозените 
лица за областите каде 
што има дефицитарни 
кадри. 

  
   
С.1.Р.2. 
Средно и 
основно 
образование 
во тек со 
современите 
трендови  

Воведување на 
нови струки во 
средното 
образование 

Функционална 
туристичко-
угостителска струка во 
средно образование  

Подобрување на 
условите во 
основните и 
средните 
училишта 

Реновирање на 
училиштата - 
Инсталирање на 
централно парно греење 
во Митрашинци , 
Владимирово, 
Русиново, Ратево  
Изградба и 
реконструкција на 
детска градинка во с. 
Русиново  
Организирање на 3 
настани (спортски, 
културен и научен) 

Меѓународна соработка 
и разменување на 
искуства (1 во основното 
и 2 во средно 
образование) 

С.2. Ефикасни 
јавни 
институции кои 
нудат 

С.2.Р.1. 
Доближувањ
е на услугите 
до граѓаните. 

Подобрување на 
пристапност на 
лицата со 
посебни потреби   

Изградба на пристапни 
рампи кај институциите 
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пристапни, 
квалитетни и 
достапни јавни 
услуги 
 

 Изградба на дом за 
згрижување на стари 
лица  

Подобрување на 
квалитетот на 
доставата на 
услуги 

Организирање на обуки 
(најмалку една годишно 
по институција) за 
подобрување на 
квалитетот на јавните 
услуги 

Едукација на 
граѓаните за 
полесно и 
побрзо 
добивање на 
услугите 

Организирање на форум 
за едукација на граѓаните 
за јавните услуги 

С.2.Р.2. 
Зголемена 
достапност 
на услугите 
преку 
интернет  

Е-услуги Изработка на 
функционални веб 
страни и портали  

С. 3.  
 Подобру
вање на 
здравјето на 
жителите во 
Општина 
Берово 

С.3.Р.1. 
Специјализира
на, модерна, 
пристапна 
здравствена 
услуга 

 

Секундарно 
здравство 

Воведување на 
специјалистички 
услуги.   
 

Примарно 
здравство 

Подобрување/воведува
ње на примарно 
здравство во сите 
населени места. 
Организирање на итна 
медицинска помош. 

С. 4.  Богат и 
квалитетен 
културно-
забавен-
спортски живот 
 
 

С.4.Р.1. 
Подобрување 
на културно 
забавниот 
живот во 
Општина 
Берово. 

Модернизирање 
на условите за 
културно 
забавен живот 

Реконструкција на 
домот на културата на 
Општина во Берово во 
мулти функционален 
центар до 2015. 
Реконструкција на 
културните домови во 
населените места до 
2015 година.  

  

Театар 
Посета на најмалку две 
театарски групи 
годишно 

С.4.Р.2. 
Подобрување 
на 
спортскиот 
живот во 
Општина 

Подобрување на 
условите за 
организирање на 
спортски 
активности. 

Изграден спортски 
комплекс со базен во 
склоп на гимназијата до 
2015. 

Организирање Функционални 5 



 

 74 

Берово. на спортски 
клубови 

спортски клубови до 
2015. 

   
Изградба на мини 
маалски спортски 
игралишта  

   

Реконструкција, 
опремување и 
осветлување на 
спортски центар Стара 
гимназија   

   

Изградба на детски 
игралишта во селските 
населби Смојмирово, 
Русиново, 
Митрашинци, 
Будинарци и ромското 
маало и две локации во 
Берово  

С. 5.   Изграден 
капацитет на 
граѓанскиот 
сектор кој 
учествува во 
јавните 
дејности  

С.5.Р.1. 
Засилени 
капацитети 
на 
невладините 
за 
реализација 
на големи 
проекти 

Тренинзи 

 Организирање на 4 
обуки годишно за 
изградба на 
капацитетите на 
граѓанскиот сектор   
 

Партнерство со 
граѓанскиот 
сектор 

Учество на Општина 
Берово во подготовка  и 
имплементација на 
најмалку 3 проекти 
годишно со граѓанскиот 
сектор. 

С.5.Р.2. 
Активно 
вклучување 
на 
граѓанскиот 
сектор. 

Финансиска 
поддршка 

   Продолжување на 
финансиската поддршка 
на проекти на 
невладиниот сектор, 
минимум 1 повик 
годишно. 
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ИНФРАСТРУКТУРА 

SWOT анализа 
 

 
ПРЕДНОСТИ 

 
СЛАБОСТИ 

Добра покриеност со патна мрежа на 
градските и приградските населени 
места 

Застарена и некомплетна 
урбанистичка документација  

Инфраструктура  за граничен премин 
Клепало  

Нефункционален систем за 
наводнување 

Концентрирани и добро 
организирани населени места, 
инфраструктурно поврзано со Берово 
(Берово+ 8 населби)  

Непостоење на канализационен 
систем за 4 села.  

Солидно водоснабдување од 
регионален водовод  

Непостоење на централен систем за 
греење (дрвото како гориво за 
затоплување).  

Целосна електрификација  Постоење на диви депонии во 
околните села. 

Целосна покриеност со 
телекомуникациска мрежа  

Непостоење на стандардна депонија 
и систем за управување со цврстиот 
отпад . 

Покриеност на локално и на 
национално ниво со јавен патен 
превоз. 

Неконтролиран развој на 
туристичките населби 

Добар основен систем за одведување 
на отпадна вода и пречистителна 
станица . 

Ниска искористеност на природните 
водни ресурси 

 Неискористеност на сончевата 
енергија.  

 Одалечност на услугите за поддршка 
на функционирањето на електричната 
и телекомуникациската 
инфраструктура 

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ 

Отворање на граничен премин кон 
Бугарија 

Слаба грижа за регионалните 
патишта од страна на надлежните 
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државни институции  

 Искористеност на дрвната биомаса 
за топлинска енергија. 

Немање на ингеренции врз 
регионалната  инфраструктура  

Искористување на фондовите на ЕУ 
за инфраструктурни проекти.  

Загадување на водата за пиење од 
неконтролираниот развој на 
туристички населби.  

Вклучување на општината во 
процесот за изградба на  
регионалниот систем за управување 
со цврст отпад  

Се намалува нивото на води (исто 
така се намалува и нивото на врнежи) 

Гасификација на општината  

 

Визија: До 2015 година Општина Берово ќе претставува целсно 
урбанизирана населба со изградена соодветна инфраструктура што ќе го 
поддржи развојот на туризмот и локалната економија, и искористување на 
обновливи извори на енергија.  
 

ЦЕЛИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
 
 

СТРАТЕШКИ 
ЦЕЛИ 

РАЗВОЈНИ 
ЦЕЛИ 

ПРОГРАМИ ПРОЕКТИ 

С.1. 
Подобрување на 
урбаното 
живеење во 
Општина 
Берово. 
   
 

С.1.Р.1. 
Подобрување 
на просторното 
планирање. 

Урбанизација 
на урбаните, 
руралните и 
туристичките 
населени 
места 

Измена и дополнување 
на ДУП за Берово (2014-
2019) 
Изработка на 
урбанистички планови и 
документација за 
руралните населени 
места  и туристичките 
населби.  
( Русиново, Ратево, 
Владимирово, 
Смојмирово, Мачево, 
Будинарци, 
Митрашинци, Двориште 
, Абланица, Обозна )  
Граничен премин, 
Туристичка развојна 
зона Беровско Езеро, 
Зони за мали сточарски 
капацитети  
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Изработка на подземен 
катастар 

  

Уредување и 
проширување на 
градските гробишта и 
изградба на градска 
капела 

  

Дислокација на 
постојната и изградба на 
нова современа и 
модерна автобуска 
станица  

С.1.Р.2. 
Подобрување 
на 
управувањето 
со имотите и 
планирање на 
развојот 

Зголемување 
на пристапот 
до просторни 
информации. 

Воспоставување на 
функционален ГИС на 
територијата на цела 
општина (до 2015). 

 
  Изработка на современ 

градски пазар  

 

  Реализација на програма 
за управување со 
неизградено градежно 
земјиште сопственост на 
РМ 

С.2.Започнување 
со производство 
на енергија и 
ефикасно 
искористување 
на истата 
 

С.2.Р.1. 
Искористување 
на природните 
ресурси и 
обновливите 
извори на 
енергија што 
ги поседува 
Малешевијата 

Производство 
и 
дистрибуција 
на енергија . 

Изработка на студија за 
производство на енергија 
од биомаси (дрвен отпад, 
ветерници, сончеви 
колектори-
фотоволтаични централи)   
 
Изработка на студија за 
изградба на централен 
систем и  грејна 
инфраструктура 

  
Изработка на 
инфраструктура за 
природен гас (плин) 

С.2.Р.2. 
Зголемување 
на ефикасноста 
во 
користењето 
на енергијата 
во јавните 

Енергетска 
ефикасност 

Проекти од енергетска 
ефикасност  
-Топ изолација на 
надворешни ѕидови и  
кров,  Замена на прозори 
и врати,  Термостатски 
вентили во општинската 
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објекти.  зграда.  
-Реконструкција на дел 
од кров,  Модернизација 
на осветлување, замена 
на столарија и 
термостатски вентили за  
ОСУ „Ацо Русковски“ 
-  Топлинска изолација 
на кров и  топлинска 
изолација на надворешни 
ѕидови за ОУ ,Никола 
Петров Русински 
с.Русиново 
- топлинска изолација на 
надворешни и на кров за 
сите Подрачни училишта  
-  Топлинска изолација 
на кров и зидови,  
Модернизација на 
осветлување,  
Автоматска регулација и  
Замена на прозори и 
врати во објектите на 
ОЈУДГ 23 Август во 
Берово, Русиново, 
Митрашинци и 
Будинарци. 
- Изолација на таван на 
подрум,  Замена на 
прозори и врати,  
Топлинска изолација на 
кров за Музеј на град 
Берово 
-Модернизација на 
осветлување во спортска 
сала Македноски 
бранители Берово 
-Замена на улично 
осветлување во 
општината со ЕЕ 
светилки 

 
  Основање на фонд за 

стимулација на системи 
за ЕЕ 

С.3. Одржливо 
управување со 
водните ресурси 
 

Производство 
на 
хидроенергија  

Производство 
на 
електрична 
енергија од 
водата 

Изработка на проект за 
мини хидро централи 
(Беровско Езеро – 2014)  
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С.3.Р.1. 
Заштита на 
водите во 
Општина 
Берово 

 
 
 
 
 
 
Собирање и 
прочистување 
на отпадните 
води 

Изградба на колекторски 
системи (Владимирово, 
Смојмирово и  
пречистителни станица. 
(Митрашинци, Ратево, 
Будинарци, Мачево и 
Двориште, Суви лаки, 
Абланица, Обозна) 
Изведба на секундарна  
канализациска мрежа во 
руралните подрачја. 
Доизградба на главен 
колектор и секундарна  
канализациска мрежа во 
туристичка населба  
Беровско езеро. 
Доизградба на 
атмосферската 
канализација во градот; 
(23 Август, Неретва 
Страшо Пинџур, Моша 
Пијаде, Борис Кидриќ, 

Рационално 
користење на 
водата за 
пиење 

Мониторинг, анализа и 
преземање активности за 
продолжување на 
животниот век на 
Беровското езеро 
Редовно одржување на 
водоводниот систем. 
Чистење и регулација на 
природни канали. 
Замена на азбесните 
водоводни цевки (улица -
Неретва, Дамјан Груев, 
Карпош, с.Смојмирово, 
с.Русиново, 
с.Владимирово ) 
Приклучување на Ратево 
во регионалниот систем 
за водоснабдување  
Изградба на систем за 
водоснабдување во 
с.Двориште  
Заштита на 
површинските води од 
рибните стопанства 

  
Изградба на 
водоснабдителен систем 
на Беровско езеро  
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С. 4. 
Подобрување на 
патната 
инфраструктура 
  
 

С.4.Р.1. 
Континуирано 
одржување и 
развивање на 
патната мрежа 

Улици и 
патишта 

Доградба и 
реконструкција на пат 
Берово – Клепало   
 
Доградба и 
реконструкција на 
локален пат Берово-
Абланица, 1 Мај, 
Маршал Тито, Моша 
Пијаде, Димитар Влахов, 
улица во населба 
Брдославица Ширината , 
Јане Сандански и Јуовец, 
Будинарци, 
Владимирово, Ратево -
Мишовска маала, 
Русиново, с. Двориште –
Добрилачка маала и 
изградба на мост, 
Смојмирово- изградба на 
мост  
 
Изградба на плоштад во 
с.Русиново (Никола 
Петров Русински)  
Изградба на пазар во с. 
Русиново  
Изградба на хидранти во 
Берово и селските 
населби  
Одржување на патна 
инфраструктура во 
Градот реконструкција 
на улиците: Даме Груев, 
М.Тито, од ЈПКР, 
Страшо Пинџур, 
Ленинова, Неретва, 
Карпош, Бел Камен,11 
Октомври, Ѓуро Ѓакович, 
Туристичка  
Подобрување на патната 
сигнализација     

   
Изградба на кружен тек 
на влезот на регионален 
пат Берово- Струмица  
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Изградба на тротоари на 
ул. Дамјан Груев, 
Страшо Пинџур, 11 
Октомври, пред 
стамбените згради во 
градот, Борис Кидрич и 
доградба на Моша 
Пијаде.  

   
Доизградба на кеј на 
река Брегалница во 
градот Берово  

С. 5 Берово да 
остане 
еколошки здрав 
и чист регион. 

С.5.Р.1. 
Заштита на 
животната 
средина во 
Општина 
Берово. 

Управување 
со цврст 
отпад. 

Изработка на локален 
акционен еколошки план 
(до крај на 2015) 

 Отворање на депонија и 
затворање на дивите 
депонии. 
Селекција на отпадот и 
рециклирање/ 
преработка  
Превентивни мерки за 
заштита од пожари 
(воспитни, 
информативни 
пропагандни мерки и 
пресупресивни) 
Даночни олеснувања за 
индустриските 
претпријатија чии 
програми базираат на 
еколошки чисти 
технологии, рециклажа, 
и користење на 
обновливи енергенси. 



 

  

ДИНАМИКА НА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ 
 

 

Проект19 Почеток 
на 

проектот 

Време за 
имплемента

ција на 
проектот 

Проценета 
вредност на 

проектот 

Динамика на финансирање 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Локална економија 

       
  

Обезбедување на поволни  
услови за функционирање 
во Бизнис инкубаторот. 2014 6 години 3.600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 
Обезбедување на стручна 
помош за отворање и 
развој на бизниси во 
Бизнис инкубаторот. 2014 4 години 2.400.000 600.000 600.000 600.000 600.000   
Отварање на Канцеларија 
за изработка на ЕУ проекти 2015 5 година 2.340.000  540.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
Управување со градежното 
земјиште. 2014 6 години 2.160.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 
Креирање на маркетинг 
план на О. Берово. 2014 2 години 300.000 0 150.000 150.000 0 0 0 
Подобрување на услугите 
од Катастар, УЈП и 
Министерство за 
земјоделие 2014 3 години 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 

                                                 
19Селекцијата на проектите, начинот на нивно имплементирање и начинот на финансирање е направен во консултации со надлежните од Општина Берово и ЛЕР тимот(Марин 
Демировски, Димовски Ванчо, Славчо Муртовски, Зоран Нешкевски и Качувачка Елен и др.). Состанокот е одржан на ден 19.06.2014 год. во просториите на Општина Берово.  
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Обуки за планирање и 
развој. 2015 1 година 60.000 0 60.000 0 0 0 0 
Обуки за маркетинг. 2016 1 година 60.000 0 0 60.000 0 0 0 

Обуки за менаџирање со 
човечки ресурси. 2016 1 година 60.000 0 0 60.000 0 0 0 
Локална кампања 
зголемување на 
претприемачкиот дух. 2014 2 години 200.000 0 100.000 100.000 0 0 0 
Промоција на 
поволностите за отворање 
на бизниси. 2017 1 година 900.000 0 0 0 900.000   
Обновување и 
модернизација на овошни 
насади.  2014 6 години 30.000.000 5.0000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
Изградба и/или 
реконструкција на  
објекти за одгледување на 
молзни крави, овци и кози. 2014 6 години 15.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
Изградба и/или 
реконструкција на 
објектите за одгледување 
на свињи. 2014 6 години 12.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Воспоставување на нови 
живинарски капацитети за 
одгледување на бројлери и  
модернизација на 
постоечки. 2014 6 години 12.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Воспоставување и 
модернизирање на откупни 
центри за овошје и 
зеленчук.  2015 2 година 6.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 
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Модернизирање на 
производствените 
технологии во 
капацитетите за  
преработка на овошје и 
зеленчук.  2017 2 година 6.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 
Изградба и обновување на 
објекти за воспоставување 
и  
модернизирање на собирни 
центри за млеко.  2017 2 година 6.000.000 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 
Модернизирање и 
технолошкото 
осовременување на 
специјализирани  
капацитети за млечни 
производи  2015 2 година 6.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 
Модернизирање и 
технолошко 
осовременување на 
постоечките кланични 
капацитети за говеда, 
свињи, овци/јагниња и 
живина.  2016 2 година 6.000.000 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 
Преструктуирање на 
производните капацитети 
за преработка на месо. 2016 2 година 6.000.000 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 
Развој на мали капацитети 
за преработка на храна.  2018 2 година 6.000.000 0 0 0  3.000.000 3.000.000 
Развој на не-прехрамбени 
производствени 
активности. 2017 2 година 6.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 



 

 85 

Воспоставување и 
модернизација на откупни 
центри за шумски 
производи.  2 година 6.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 
Промоција на 
традиционални занаети. 2014 6 години 360.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
Поддршка за промоција на 
содржини за рурален 
туризам.  2014 6 години 720.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 
Воведување на 
алтернативни земјоделски 
производствени систем. 2018 2 години 2.000.000 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 
Воспоставување и 
модернизација на 
приватните ветеринарни 
услуги.  2015 5 години 3.000.000 0 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 
Изградба/реконструкција и 
модернизација на објекти 
за рурален туризам. 2014 6 години 

72.000.000.
000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 

Изградба/реконструкција и 
модернизација на 
капацитети за сместување 
на отворено. 2017 2 години 6.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 
Планирање на нови 
стопански зони   2014 6 година 6.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Изградаба на 
инфруструктура во зоните 
за мало стопанство и лесна 
индустрија (Градска зона 
за мало стопанство и зона 
за лесна индустрија) 2017 2 години 3.600.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 
Поттикнување на нови 2016 2 години 4.000.000 0 0 2.000.000 0 2.000.000 0 
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насади кои се барани на ЕУ 
пазари 
Изработка на страгеија за 
привлекување на 
инвестиции 2016 1 година 240.000 0 0 240.000 0 0 0 
Туризам 

  
       

Изработка на план за развој 
на туризмот во О. Берово. 2015 1 година 600.000 0 600.000 0 0 0 0 
Отворање на туристички 
информативен пункт. 2014 6 години 2.400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

Креирање на активности за 
туристит 2014 6 години 7.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
Изградба на Кула за 
наблјудување на Беровско 
езеро 2016 1 година 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 
Бачила и угостителски 
објекти во туристичките 
населби. 2014 3 години 8.000.000 2.500.000 2.500.000 0 3.000.000 0 0 
Изградба на Ски-центар за 
развој на зимскиот туризам 
и збогатена туристичка 
понуда  2015 1 година 36.600.000 0 36.600.000 0 0 0 0 
Изградба на пешачки и 
велосипедски патеки на 
Беровско езеро 2014 5 години 5.000.000 3.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 
Обележување и 
сигнализација на 
туристички локалитети 2015 2 години 360.000 0 180.000 0 0 180.000 0 
Имплементација на 
кампања за соодветен 
третман на туристите.  2014 2 години 600.000 300.000 0 0 300.000   
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Обука за проекти од 
ИПАРД 2014 2 години 120.000 60.000 0 0 0 60.000 0 

Обезбедување на 
инфраструктура  за градба 
на нови капацитети. 2015 3 години 18.000.000 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 
Реставрација на културно 
историските споменици. 2017 2 години 2.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 
Започнување со 
археолошки истражувања. 2018 3 години 3.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
  

  
       

Јавни дејности 
  

       
  

  
       

Воведување на обуки 
социјално загрозените лица 
за областите каде што има 
дефицитарни кадри. 2016 4 години 300.000 0 0 100.000 100.000 50.000 50.000 
Функционална туристичко-
угостителска струка во 
средно образование од 
2014 година. 2015 5 години 500.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
Реновирање на училиштата 
- Инсталирање на 
централно парно греење во 
Митрашинци , 
Владимирово, Русиново, 
Ратево 2014 4 години 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 
Изградба и реконструкција 
на детска градинка во с. 2014 3 години 13.000.000 5.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0 0 
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Русиново 

Организирање на 3 настани 
(спортски, културен и 
научен). 2014 3 години 10.200.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 

Меѓународна соработка и 
разменување на искуства (1 
во основното и 2 во средно 
образование). 2014 6 години 1.200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Изградба на пристапни 
рампи кај институциите. 2014 6 години 360.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Изградба на дом за 
згрижување на стари лица 2014 1 години 12.600.000 0 0 0 0 0 0 
Организирање на обуки 
(најмалку една годишно по 
институција) за 
подобрување на квалитетот 
на јавните услуги. 2014 6 години 360.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Организирање на форум за 
едукација на граѓаните за 
јавните услуги. 2017 1 година 60.000 0 0 0 60.000 0 0 
Изработка на 
функционални веб страни и 
портали.  2014 2 години 200.000 100.000 0 0 100.000 0 0 
Воведување на 
специјалистички услуги.   2015 3 години 2.400.000 0 1.200.000 600.000 600.000 0 0 
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Подобрување/воведување 
на примарно здравство во 
сите населени места. 2017 2 години 6.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 
Реконструкција на домот 
на културата на Општина 
во Берово во мулти 
функционален центар до 
2015. 2015 6 години 18.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Реконструкција на 
културните домови во 
населените места.  2016 2 години 4.800.000 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 

Изграден спортски 
комплекс со базен во склоп 
на гимназијата . 2018 2 години 10.000.000 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 
Функционални 5 спортски 
клубови до 2017. 2014 4 години 900.000 300.000 200.000 200.000 200.000 0 0 

Изградба на мини 
спортски игралишта  

2015 2 години 6.000.000 0 3.000.000 0 0 3.000.000 0 
Реконструкција, 
опремување и 
осветлување на спортски 
центар Стара гимназија   

2015 1 година 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 
Изградба на детски 
игралишта во селските 
населби Смојмирово, 
Русиново, Митрашинци, 

2015 5 години 4.270.000 0 610.000 610.000 610.000 1.220.000 1.220.000 
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Будинарци и ромското 
маало и две локации во 
Берово  

 Организирање на 4 обуки 
годишно за изградба на 
капацитетите на 
граѓанскиот сектор.   2015 4 години 960.000 0 240.000 240.000 240.000 240.000 0 
Учество на Општина 
Берово во подготовка  и 
имплементација на 
најмалку 3 проекти 
годишно со граѓанскиот 
сектор. 2015 6 години 12.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Продолжување на 
финансиската поддршка на 
проекти на невладиниот 
сектор, минимум 1 повик 
годишно. 2014 6 години 1.800.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 
  

  
       

Инфраструктура  
  

       
Измена и дополнување на 
ДУП за Берово (2014-
2019). 2014 6 години 2.400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
Изработка на 
урбанистички планови и 
документација за 
руралните населени 
места  и туристичките 
населби.  2014 6 години 3.400.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 400.000 
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( Русиново, Ратево, 
Владимирово, 
Смојмирово, Мачево, 
Будинарци, 
Митрашинци, Двориште 
, Абланица, Обозна )  
Граничен премин, 
Туристичка развојна 
зона Беровско Езеро, 
Зони за мали сточарски 
капацитети 
Изработка на подземен 
катастар. 2016 2 години 1.000.000 0 0 500.000 500.000 0 0 
Уредување и проширување 
на градските гробишта и 
изградба на градска капела 2014 5 години 12.000.000 8.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 
Дислокација на постојната 
и изградба на нова 
современа и модерна 
автобуска станица  2018 1 година 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000 0 
Воспоставување на 
функционален ГИС на 
територијата на цела 
општина. 2016 1 година 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 0 
Изработка на студија за 
производство на енергија 
од биомаси (дрвен отпад). 
 
 2016 2 години 250.000 0 0 100.00 150.000 0 0 
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Изработка на студија за 
изградба на централен 
систем и  грејна 
инфраструктура. 2016 2 години 600.000 0 0 300.000 0 0 0 
Изработка на 
инфраструктура за 
природен гас (плин) 2019 1 години 15.000.000 0 0 0 0 0 15.000.000 
Проекти за подобрување 
на енергетската 
ефикасност:  
Топ изолација на надворешни 
ѕидови и  кров,  Замена на 
прозори и врати,  
Термостатски вентили во 
општинската зграда.  
-Реконструкција на дел од 
кров,  Модернизација на 
осветлување, замена на 
столарија и термостатски 
вентили за  ОСУ „Ацо 
Русковски“ 
-  Топлинска изолација на 
кров и  топлинска изолација 
на надворешни ѕидови за ОУ 
,Никола Петров Русински 
с.Русиново 
- топлинска изолација на 
надворешни и на кров за сите 
Подрачни училишта  
-  Топлинска изолација на 
кров и зидови,  
Модернизација на 
осветлување,  Автоматска 
регулација и  Замена на 2014 6 година 30.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
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прозори и врати во објектите 
на ОЈУДГ 23 Август во 
Берово, Русиново, 
Митрашинци и Будинарци. 
- Изолација на таван на 
подрум,  Замена на прозори и 
врати,  Топлинска изолација 
на кров за Музеј на град 
Берово 
-Модернизација на 
осветлување во спортска сала 
Македноски бранители 
Берово 
-Замена на улично 
осветлување во општината со 
ЕЕ светилки 
Итн. 
Изработка на проект за 
мини хидро централи 
(Беровско Езеро).  2018 2 години 5.000.000 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000 
Изградба на колекторски 
системи (Владимирово, 
Смојмирово и  
пречистителни станица. 
(Митрашинци, Ратево, 
Будинарци, Мачево и 
Двориште, Суви лаки, 
Абланица, Обозна) 2014 6 години 366.000.000 61.000.000 61.000.000 61.000.000 61.000.000 61.000.000 61.000.000 
Изведба на канализациска 
мрежа во руралните 
подрачја. 2014 6 години 30.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
Изведба на канализациска 
мрежа во викенд зона 2015 2 години 10.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 
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околу Беровско езеро. 

Доизградба на 
атмосферската 
канализација во градот; (23 
Август, Неретва Страшо 
Пинџур, Моша Пијаде, 
Борис Кидриќ 2015 5 години 15.000.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
Мониторинг, анализа и 
преземање активности за 
продолжување на 
животниот век на 
Беровското езеро. 2016 2 години 5.000.000 0 0 1.000.000 4.000.000 0 0 
Редовно одржување на 
водоводниот систем. 2014 6 години 3.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 
Замена на азбесните 
водоводни цевки 
(ул.Неретва, Дамјан Груев, 
Карпош, с. Смојмирово, 
Русиново, Владимирово) 2014 4 години 15.000.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 0 0 
Приклучување на Ратево во 
регионалниот систем за 
водоснабдување  2016 2 години 6.000.000 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 
Изградба на систем за 
водоснабдување во 
с.Двориште  2017 2 години 10.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 
Изградба на 
водоснабдителен систем на 
Беровско езеро 2016 2 години 32.000.000 0 0 0 0 20.000.000 12.000.000 
Доградба и реконструкција 
на шумскиот патишта   2014 6 години 4.200.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 
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Реконструкција и 
рехабилитација на патот – 
Берово - Клепало 

2017 2 години 24.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 
Доградба и реконструкција 
на локални патишта: 
Берово-Абланица, улици - 
1 Мај, Маршал Тито, 
Моша Пијаде, Димитар 
Влахов, улица во населба 
Брдославица Ширината, 
Јане Сандански и Јуовец, 
Будинарци, Владимирово, 
Ратево -Мишовска маала, 
с.Русиново, с. Двориште –
Добрилачка маала и 
изградба на мост, 
Смојмирово- изградба на 
мост) 
 2014 6 години 30.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
Изградба на плоштад во 
с.Русиново (Никола 
Петров Русински)  2016 2 години 10.000.000 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 
Изградба на пазар во с. 
Русиново  2016 1 година 1.200.000 0 0 1.200.000 0 0 0 
Изградба на хидранти во 
Берово и селските населби  2015 2 години 3.6 00.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 
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Одржување на патна 
инфраструктура во Градот- 
реконструкција на 
улиците: Даме Груев, 
М.Тито, од ЈПКР, Страшо 
Пинџур, Ленинова, 
Неретва, Карпош, Бел 
Камен,11 Октомври, Ѓуро 
Ѓакович, Туристичка. 2014 6 години 24.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 
Подобрување на патната 
сигнализација     2014 6 години 720.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 
Изградба на кружен тек на 
влезот на регионален пат 
Берово- Струмица  2016 1 година 8.000.000 0 0 8.000.000 0 0 0 
Изградба на тротоари на 
ул. Дамјан Груев, Страшо 
Пинџур, 11 Октомври, 
пред стамбените згради во 
градот, Борис Кидрич и 
доградба на Моша Пијаде.  2014 6 години 12.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Доизградба на кеј на река 
Брегалница во градот 
Берово  2015 1 година 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 
Изработка на локален 
акционен еколошки план.  

2015 1 година 300.000 0 300.000 0 0 0 0 
Изработка на претоварна 
станица во склоп на 
депонијата од источниот 
плански регион. 2017 1 година 2.050.000 0 0 2.050.000 0 0 0 
Изработка на станицаа за 
селекција на отпадот и 2015 1 година 9.000.000 0 0 0 0 9.000.000 0 
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рециклирање/ преработка.  
Превентивни мерки за 
заштита од пожари 
(воспитни, информативни 
пропагандни мерки и 
пресупресивни). 2014 4 години 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 
Даночни олеснувања за 
индустриските 
претпријатија чии 
програми базираат на 
еколошки чисти 
технологии, рециклажа, и 
користење на обновливи 
енергенси. 2016 3 години 1.000.000 0 0 300.000 300.000 400.000 0 

Вкупно (денари) 

 
1.136.400.000 

 
145.500.000 210.370.000 190.550.000 207.400.000 215.430.000 167.150.000 

Структура(%) 100 13 18 17 18 19 15 
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ДИНАМИКА НА ФИНАНСИРАЊЕ 
 
 

 
20 

Проценета 
вредност 

на 
проектот 

Извори на финансирање 

О. Берово 
Централна 

власт Кредити Донации 
ИПА/ИПА

РД 
Приватен 

сектор ЈПП 
Самопридо

нес 
Обезбедување на 
поволни просторни 
услови во Бизнис 
инкубаторот. 3.600.000 2.000.000   1.000.000  600.000  

 Обезбедување на 
стручна помош за 
отворање и развој на 
бизниси во Бизнис 
инкубаторот. 2.400.000 700.000   1.700.000    

 Отварање на 
Канцеларија за 
изработка на ЕУ 
проекти 2.340.000 1.000.000   1.340.000    

 Управување со 
градежното земјиште. 2.160.000    2.160.000    

 Креирање на маркетинг 
план на О. Берово. 300.000 150.000   150.000    

 Подобрување на 
услугите од Катастар, 
УЈП и Министерство за 3.000.000  3.000.000      

 
                                                 
20 Селекцијата на проектите, начинот на нивно имплементирање и начинот на финансирање е направен во консултации со надлежните од Општина Берово и ЛЕР тимот (Марин 
Демировски, Димовски Ванчо, Славчо Муртовски, Зоран Нешкевски и Качувачка Елен и др.). Состанокот е одржан на ден 19.06.2014 год. во просториите на Општина Берово 
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земјоделие 
Обуки за планирање и 
развој. 60.000    60.000    

 Обуки за маркетинг. 60.000    60.000    
 Обуки за менаџирање со 

човечки ресурси. 60.000    60.000    
 Локална кампања 

зголемување на 
претприемачкиот дух. 200.000 100.000   100.000    

 Промоција на 
поволностите за 
отворање на бизниси. 900.000 300.000 600.000      

 Обновување и 
модернизација на 
овошни насади.  30.000.000  10.000.000    20.000.000  

 Изградба и/или 
реконструкција на  
објекти за одгледување 
на молзни крави, овци и 
кози. 15.000.000    7.500.000 7.500.000   

 Изградба и/или 
реконструкција на 
објектите за 
одгледување на свињи. 12.000.000    6.000.000 6.000.000   

 Воспоставување на нови 
живинарски капацитети 
за одгледување на 
бројлери и  
модернизација на 
постоечки. 12.000.000    6.000.000 6.000.000   

 Воспоставување и 6.000.000   2.000.000 2.000.000 2.000.000   
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модернизирање на 
откупни центри за 
овошје и зеленчук.  
Модернизирање на 
производствените 
технологии во 
капацитетите за  
преработка на овошје и 
зеленчук.  6.000.000   2.000.000 2.000.000 2.000.000   

 Изградба и обновување 
на објекти за 
воспоставување и  
модернизирање на 
собирни центри за 
млеко.  6.000.000   2.000.000 2.000.000 2.000.000   

 Воспоставување и 
модернизирање на 
откупни центри за 
овошје и зеленчук.  6.000.000   2.000.000 2.000.000 2.000.000   

 Модернизирање и 
технолошкото 
осовременување на 
специјализирани  
капацитети за млечни 
производи  6.000.000   2.000.000 2.000.000 2.000.000   

 Модернизирање и 
технолошко 
осовременување на 
постоечките кланични 
капацитети за говеда, 
свињи, овци/јагниња и 
живина.  6.000.000   2.000.000 2.000.000 2.000.000   
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Преструктуирање на 
производните 
капацитети за 
преработка на месо. 6.000.000   2.000.000 2.000.000 2.000.000   

 Развој на мали 
капацитети за 
преработка на храна.  6.000.000   2.000.000 2.000.000 2.000.000   

 Развој на не-
прехрамбени 
производствени 
активности. 6.000.000   2.000.000 2.000.000 2.000.000   

 Воспоставување и 
модернизација на 
откупни центри за 
шумски производи. 6.000.000   2.000.000 2.000.000 2.000.000   

 Промоција на 
традиционални занаети. 

360.000 160.000   200.000    
 Поддршка за промоција 

на содржини за рурален 
туризам. 720.000 200.000   400.000  120.000  

 Воведување на 
алтернативни 
земјоделски 
производствени систем. 2.000.000    1.000.000 1.000.000   

 Воспоставување и 
модернизација на 
приватните ветеринарни 
услуги.  3.000.000      3.000.000  
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Изградба/реконструкциј
а и модернизација на 
објекти за рурален 
туризам. 

72.000.000   
16.000.00

0  16.000.000 40.000.000  
 Изградба/реконструкциј

а и модернизација на 
капацитети за 
сместување на отворено. 6.000.000 3.000.000   3.000.000    

 Планирање на нови 
стопански зони   

6.000.000 4.000.000 1.000.000   1.000.000   
 Изградаба на 

инфруструктура во 
зоните за мало 
стопанство и лесна 
индустрија (Градска 
зона за мало стопанство 
и зона за лесна 
индустрија) 3.600.000 2.500.000     1.600.000  

 Поттикнување на нови 
насади кои се барани на 
ЕУ пазари 4.000.000     2.000.000 2.000.000  

 Изработка на страгеија 
за привлекување на 
инвестиции 240.000 240.000       

 

Туризам         
 Изработка на план за 

развој на туризмот во О. 600.000    300.000  300.000  
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Берово. 

Отворање на 
туристички 
информативен пункт. 2.400.000 1.600.000   800.000    

 

Креирање на активности 
за туристите   7.200.000 2.200.000     5.000.000   

Изградба на Кула за 
наблјудување на 
Беровско езеро 1.000.000 300.000   700.000    

 Бачила и угостителски 
објекти во туристичките 
населби. 8.000.000 1.000.000    2.000.000 5.000.000  

 Изградба на Ски-центар 
за развој на зимскиот 
туризам и збогатена 
туристичка понуда  36.600.000 

 
36.600.000 

      Изградба на пешачки и 
велосипедски патеки на 
Беровско езеро 5.000.000 500.000 3.500.000 

 
1.000.000 

    Обележување и 
сигнализација на 
туристички локалитети 

360.000 360.000 
       Имплементација на 

кампања за соодветен 
третман на туристите.  600.000 200.000   400.000   
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Обука за проекти од 
ИПАРД 120.000    120.000   

  Обезбедување на 
инфраструктура за 
градба на нови 
капацитети. 18.000.000 12.000.000   6.000.000   

  Реставрација на 
културно историските 
споменици. 2.000.000 1.200.000   800.000   

  Започнување со 
археолошки 
истражувања. 3.000.000  3.000.000     

  

  
         

Јавни дејности 
         

  
         Воведување на обуки 

социјално загрозените 
лица за областите каде 
што има дефицитарни 
кадри. 300.000 150.000   150.000   

  Функционална 
туристичко-
угостителска струка во 500.000  500.000     
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средно образование од 
2014 година. 
Реновирање на 
училиштата - 
Инсталирање на 
централно парно греење 
во Митрашинци , 
Владимирово, Русиново, 
Ратево 4.000.000 1.000.000 3.000.000     

  Изградба и 
реконструкција на 
детска градинка во с. 
Русиново 13.000.000 4.000.000 9.000.000     

  

Организирање на 3 
настани (спортски, 
културен и научен). 10.200.000 3.000.000 7.200.000     

  Меѓународна соработка 
и разменување на 
искуства (1 во 
основното и 2 во средно 
образование). 1.200.000 600.000   600.000   

  Изградба на пристапни 
рампи кај институциите. 360.000    360.000   

  Изградба на дом за 
згрижување на стари 
лица 12.600.000 3.000.000   9.600.000   

  Организирање на обуки 
(најмалку една годишно 
по институција) за 
подобрување на 360.000 160.000   200.000   
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квалитетот на јавните 
услуги. 
Организирање на форум 
за едукација на 
граѓаните за јавните 
услуги. 60.000 60.000      

  Изработка на 
функционални веб 
страни и портали.  200.000 50.000   150.000   

  Воведување на 
специјалистички услуги.   2.400.000  2.400.000     

  Подобрување/воведува
ње на примарно 
здравство во сите 
населени места. 6.000.000  6.000.000     

  Реконструкција на 
домот на културата на 
Општина во Берово во 
мулти функционален 
центар до 2015. 18.000.000 4.000.000   14.000.000   

  Реконструкција на 
културните домови во 
населените места.  4.800.000 1.000.000   3.800.000   

  Изградба спортски 
комплекс со базен во 
склоп на гимназијата . 10.000.000 500.000      9.500.000 

 Функционални 5 
спортски клубови до 
2017. 900.000 200.000 700.000     

  Изградба на мини 
маалски спортски 6.000.000  6.000.000     
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игралишта  

Реконструкција, 
опремување и 
осветлување на 
спортски центар Стара 
гимназија   1.800.000 400.000   1.400.000   

  Изградба на детски 
игралишта во селските 
населби Смојмирово, 
Русиново, 
Митрашинци, 
Будинарци и ромското 
маало и две локации во 
Берово  4.270.000 1.000.000 2.270.000  1.000.000     

 Организирање на 4 
обуки годишно за 
изградба на 
капацитетите на 
граѓанскиот сектор.   960.000    960.000     
Учество на Општина 
Берово во подготовка  и 
имплементација на 
најмалку 3 проекти 
годишно со граѓанскиот 
сектор. 12.000.000 2.000.000   10.000.000     
Продолжување на 
финансиската поддршка 
на проекти на 
невладиниот сектор, 
минимум 1 повик 
годишно. 1.800.000 1.800.000        
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Инфраструктура           
Измена и дополнување 
на ДУП за Берово 
(2014-2019). 2.400.000 2.400.000        
Изработка на 
урбанистички 
планови и 
документација за 
руралните населени 
места  и туристичките 
населби.  
( Русиново, Ратево, 
Владимирово, 
Смојмирово, Мачево, 
Будинарци, 
Митрашинци, 
Двориште , Абланица, 
Обозна )  
Граничен премин, 
Туристичка развојна 
зона Беровско Езеро, 
Зони за мали 
сточарски капацитети 3.400.000 2.000.000    1.400.000    
Изработка на подземен 
катастар. 1.000.000 300.000   700.000     
Уредување и 
проширување на 
градските гробишта и 12.000.000 12.000.000        
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изградба на градска 
капела 
Дислокација на 
постојната и изградба 
на нова современа и 
модерна автобуска 
станица  7.000.000      7.000.000   
Воспоставување на 
функционален ГИС на 
територијата на цела 
општина. 1.000.000    1.000.000     
Изработка на студија за 
производство на 
енергија од биомаси 
(дрвен отпад). 
 
 250.000 250.000        
Изработка на студија за 
изградба на централен 
систем и  грејна 
инфраструктура. 600.000    600.000     
Изработка на 
инфраструктура за 
природен гас (плин) 15.000.000      15.000.000   
Проекти за 
подобрување на 
енергетската 
ефикасност:  
Топ изолација на 
надворешни ѕидови и  
кров,  Замена на прозори и 
врати,  Термостатски 30.000.000 10.000.000   20.000.000     
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вентили во општинската 
зграда.  
-Реконструкција на дел од 
кров,  Модернизација на 
осветлување, замена на 
столарија и термостатски 
вентили за  ОСУ „Ацо 
Русковски“ 
-  Топлинска изолација на 
кров и  топлинска 
изолација на надворешни 
ѕидови за ОУ ,Никола 
Петров Русински 
с.Русиново 
- топлинска изолација на 
надворешни и на кров за 
сите Подрачни училишта  
-  Топлинска изолација на 
кров и зидови,  
Модернизација на 
осветлување,  Автоматска 
регулација и  Замена на 
прозори и врати во 
објектите на ОЈУДГ 23 
Август во Берово, 
Русиново, Митрашинци и 
Будинарци. 
- Изолација на таван на 
подрум,  Замена на 
прозори и врати,  
Топлинска изолација на 
кров за Музеј на град 
Берово 
-Модернизација на 
осветлување во спортска 
сала Македноски 
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бранители Берово 
-Замена на улично 
осветлување во општината 
со ЕЕ светилки 
Изработка на проект за 
мини хидро централи 
(Беровско Езеро).  5.000.000    1.000.000  4.000.000   
Изградба на 
колекторски системи 
(Владимирово, 
Смојмирово и  
пречистителни станица. 
(Митрашинци, Ратево, 
Будинарци, Мачево и 
Двориште, Суви лаки, 
Абланица, Обозна) 366.000.000 73.200.000 73.200.000  

109.800.00
0 109.800.000    

Изведба на 
канализациска мрежа во 
руралните подрачја. 30.000.000 20.000.000   10.000.000     
Изведба на 
канализациска мрежа во 
викенд зона околу 
Беровско езеро. 10.000.000 3.000.000   7.000.000     
Доизградба на 
атмосферската 
канализација во градот; 
(23 Август, Неретва 
Страшо Пинџур, Моша 
Пијаде, Борис Кидриќ 15.000.000 10.000.000   5.000.000     
Мониторинг, анализа и 
преземање активности 
за продолжување на 5.000.000 1.000.000   4.000.000     
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животниот век на 
Беровското езеро. 
Редовно одржување на 
водоводниот систем. 3.000.000 3.000.000        
Замена на азбесните 
водоводни цевки 
(ул.Неретва, Дамјан 
Груев, Карпош, с. 
Смојмирово, Русиново, 
Владимирово) 15.000.000 7.500.000   7.500.000     
Приклучување на 
Ратево во регионалниот 
систем за 
водоснабдување  6.000.000  6.000.000       
Изградба на систем за 
водоснабдување во 
с.Двориште  10.000.000  10.000.000       
Изградба на 
водоснабдителен 
систем на Беровско 
езеро 32.000.000 6.000.000   26.000.000     
Доградба и 
реконструкција на 
шумски патишта   
 4.200.000 2.100.000   2.100.000     
Реконструкција и 
рехабилитација на 
патот – Берово - 
Клепало 24.000.000  24.000.000       
Доградба и 
реконструкција на 
локални патишта: 30.000.000 15.000.000 15.000.000       
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Берово-Абланица, 
улици - 1 Мај, Маршал 
Тито, Моша Пијаде, 
Димитар Влахов, улица 
во населба Брдославица 
Ширината, Јане 
Сандански и Јуовец, 
Будинарци, 
Владимирово, Ратево -
Мишовска маала, 
с.Русиново, с. 
Двориште –Добрилачка 
маала и изградба на 
мост, Смојмирово- 
изградба на мост) 
 
Изградба на плоштад во 
с.Русиново (Никола 
Петров Русински)  10.000.000 5.000.000 5.000.000       
Изградба на пазар во с. 
Русиново  1.200.000 600.000 600.000       
Изградба на хидранти 
во Берово и селските 
населби  1.600.000    2.000.000     
Одржување на патна 
инфраструктура во 
Градот- реконструкција 
на улиците: Даме Груев, 
М.Тито, од ЈПКР, 
Страшо Пинџур, 
Ленинова, Неретва, 
Карпош, Бел Камен,11 24.000.000 24.000.000        
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Октомври, Ѓуро 
Ѓакович, Туристичка. 
Подобрување на 
патната сигнализација     720.000 720.000        
Изградба на кружен тек 
на влезот на регионален 
пат Берово- Струмица  8.000.000  8.000.000       
Изградба на тротоари 
на ул. Дамјан Груев, 
Страшо Пинџур, 11 
Октомври, пред 
стамбените згради во 
градот, Борис Кидрич и 
доградба на Моша 
Пијаде.  12.000.000 12.000.000        
Доизградба на кеј на 
река Брегалница во 
градот Берово  6.000.000 3.000.000   3.000.000     
Изработка на локален 
акционен еколошки 
план.  

300.000 300.000        
Изработка на 
претоварна станица во 
склоп на депонијата од 
источниот плански 
регион. 2.050.000 500.000   1.550.000     
Изработка на станица за 
селекција на отпадот и 
рециклирање/ 
преработка.  9.000.000    9.000.000     
Превентивни мерки за 40.000    40.000     
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заштита од пожари 
(воспитни, 
информативни 
пропагандни мерки и 
пресупресивни). 
Даночни олеснувања за 
индустриските 
претпријатија чии 
програми базираат на 
еколошки чисти 
технологии, рециклажа, 
и користење на 
обновливи енергенси. 1.000.000 1.000.000        
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