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1. Опис на регионот

СИПР опфаќа шест општини на крајниот североисточен дел на Република
Македонија(Липково, Куманово, Старо Нагоричане, Кратово, Ранковце и Крива
Паланка) и се протега долж границите со Косово, Србија и Бугарија, односно
сливното подрачје на реките Пчиња и Крива Река. Вкупната површина на
регионот изнесува 2310 км2, и 172.787 жители односно околу 9% од вкупната
територијата и вкупниот број на население на Република Македонија.

Официјалните податоци кои укажуваат на степенот на економски раззвој и
благосостојба на жителите, СИПР го лоцираат на периферијата по однос на
другите региони, додека според официјалните методи, критериуми и
индикатори за класификација СИПР е класифициран како најнеразвиен
плански регион во Република Македонија .

Ваквата класификација и фактичка состојба на регионот јасно укажува дека
неговата преобразба во регион со одржлив економски развој, постојан
економски раст и конкурентност, регион со надминати социо-економски разлики
во развојот на општините во регионот, не може да се постигне без
синхронизирани и меѓусебно интегрирании акции и инвестиции во
подобрувањето на инфраструктурата и човечките ресурси, привлекувањето на
домашни и странски инвестиции во индустријата, земјоделието и услугите,
заштитата на животната средина и искористувањето на потенцијалите на
руралниот развој и туризмот, и изградба на ефикасна современа социјална
инфраструктура и услуги. Ефикасноста на погоре набележаните акции е можна
само со взаемна и меѓусебно поврзана примена на три стратегии:
инвестициона, стимулативна и стратегија на поддршка.

2. Опис на нарачателот

Центарот за развој на Северо Источниот плански регион (ЦРИПР) е
формиран согласно Законот за рамномерен регионален развој во Декември
2008 година. Седиштето на Центарот согласно Законот е во единицата на
локална самоуправа со најголем број на жители, во случајот Куманово.

Центарот за развој на Североисточниот плански регион (ЦРИПР) е
регионален и меѓувладин центар за координација со основна задача
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забрзување на развојот на регионот и намалување на интрарегионалните
диспаритети.

3. Подрачје на Студијата

Природните убавини, еколошки чистиот амбиент и поволната клима се
одлични предуслови за бујна вегетација, па посетителите ќе можат да уживаат
во недопрените убавини на Осоговските Планини.

Осоговието е простор со високи амбиентални и пејсажни вредности,
богатство на биодиверзитетот и особена природна убавина.

На надморска височина од 1.870 метри се наоѓа еден од најубавите врвови
на Осоговските Планини, со преубави скијачки патеки, забавен парк и ловечка
куќичка со вкупен капацитет од 300 легла. Во неговата околина има пријатни
места за одмор и рекреација и мал спортски терен. Местото е познато по
живописните прошетки до познатите места покрај самиот врв Калин Камен,
како што се езерата на Калин Камен, месноста Влашки колиби и Влашка
мандра. Од Калин Камен погледот се отвора кон рамнината со езерото,
детскиот забавен парк, ловечката куќичка, буковата шума и ливадите над кои
се извишува единствената карпа, која кривопаланчани со векови ја викаат
Калин Камен.

Месноста Калин Камен во првата половина на XIX век била позната влашка
населба, значајна по одгледувањето ситен добиток, а квалитетот на овците,
пастрмата и на волната ги заживеал кривопаланечките трговските врски кон
Цариград и Солун. Во тоа време Крива Паланка станала силна транзитна точка
и за стоките што оделе преку неа од други области на Балканот. Влашките
овци, кашкавал, сирење, масло, волна и јамболии најмногу биле застапени на
пазарите во Солун и во Скопје. Власите, традиционално, секоја година на 28
август дарувале по 200 овци и јагниња на манастирот Св. Јоаким Осоговски по
повод неговиот празник. По Втората светска војна сите Власи се иселиле од
Калин Камен во рамничарските села на Свети Николе, Штип и Куманово, од
кога месноста се развива во туристичка атракција. Од влашката населба на
Калин Камен денес има само по некој камен на места каде некогаш имало куќи,
а насекаде може да се најдат заборавени грнци, бардачиња и садови што се
користеле во населбата.

За да се создаде можност за побрз развој на туризмот на Спортско
рекреативниот туристички центар Калин Камен, потребно е да се подобри
постојната и да се изгради нова техничка инфраструктура од најразличен вид.
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Иако локалитетот Калин Камен е атрактивен, денеска е недоволно развиен,
иако располага со компаративни предности за прераснување на овој локалитет
во препознатливо место.

По долги години запуштање во 2000 година Општина Крива Паланка реши
да го заштити Калин Камен и да им овозможи на туристите полесно да стигнат
до месноста. Советот донесе одлука за урбанизација на Калин Камен како
рекреативен центар. Со донација од Европската унија, на само неколку
километри од манастирот "Св. Јоаким Осоговски" изграден е забавен парк за
да можат туристите да се рекреираат кога ќе дојдат на Калин Камен.

Со цел туризмот да стане двигател на вкупниот економски развој, треба
зачувување на постојната материјална база, ревитализација на истата,
изградба на нови објекти, на техничка и туристичка инфраструктура и развој на
одредени активности како трговска мрежа, услужни објекти, културни настани и
спортско-рекреативни содржини.

Крајна цел на целокупната урбанистичка и друга документација, на сите
студии и други документи изготвени за овој локалитет е Спортско-
рекреативниот туристички центар Калин Камен да стане повеќенаменски
планински туристички центар кој ќе им овозможи на посетителите простор за
одмор и богата и разновидна рекреација .

4. Цели на Студијата

Иако во скоро сите локални и регионални развојни и стратегиски документи
е споменат потенцијалот на овој локалитет до денеска не е направена
сеопфатна анализа на неговите потенцијали, врз која би можеле да се
дефинираат насоките за развој на зимскиот туризам.

Како природна целина која се протега во две држави, осоговскиот планински
масив зафаќа вкупна површина од 1.535 км2, од кои на Република Македонија
припаѓаат 1.102 км2 или 71,8%, додека на 443 км2 или 28,2% на Република
Бугарија.

Во најмала мерка, проектот треба да се третира како меѓурегионален
бидејќи се простира на територијата на неколку општини од Североисточниот и
Источниот регион, меѓу кои: Кочани, Пробиштип, Македонска Каменица,
Кратово и Крива Паланка.

Студијата треба да даде одговор на следните прашања:
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1. Физичка можност: Дали локалитетот има физичка можност и соодветни
климатски услови да се развие во модерен ски центар?

2. Животна средина: Дали локалитетот може да се развие на начин кој ќе
гарантира заштита на животната средина?

3. Социјален аспект: Дали ски-центарот ќе придонесе кон развој на
регионот, односно дали ќе придонесе кон остварување на зацртаните
цели од социјален аспект?

4. Економски аспект: Дали постои економски оправданост за развој на ски -
центарот од аспект на капитални трошоци и дали има потенцијален
пазар за да може Центарот да се развива?

Основна цел на студијата е дефинирање и синтетизирање на развојните
апекти за зимски туризам на овој локалитет. Со студијата се предвидува да се
изврши евалуација на можностите за негов развој. Истата ќе го дефинира
реонот каде е можен развој на зимскиот туризам, сите технички елементи
неопходни за еден успешен ски-центар, релјефните можности за изградба на
скијачки патеки со соодветна инфраструктура (разни видови жичари, ски -
лифтови), а врз основа на климатските услови ќе се дефинира потребата од
систем за создавање на вештачки снег, неопходната опрема за одржување на
патеките, безбедносни и стандарди за квалитет, институционалната структура
за управување, како и сместувачките и капацитетите за забава. Од економски
аспект ќе се изврши анализа на пазарот, со дефинирање на можниот број на
туристи, односно идентификување на можностите за нивно привлекување. Ќе
се определи економската вредност на локалитетот како скијачки центар преку
дефинирање на пазарните индикатори, потребните инвестициски средства,
бизнис-проекции како и социо-економска анализа на истите.

Во рамките на Студијата ќе се дефинираат и можностите за фазна
реализација на проектот како и опциите за инвестирање, со посебен осврт на
можностите на јавно-приватно партнерство и концесија и со дефинирање на
начините за негова реализација. Ќе се изврши стратешка евалуација на
можностите за профитабилен развој и управување со локалитетот, по што ќе
се дефинираат следните чекори за реализација на развојот на ски-центарот.

Крајна цел на целокупната урбанистичка и друга документација, на сите
студии и други документи изготвени за овој локалитет е Спортско-
рекреативниот туристички центар Калин Камен да стане повеќенаменски
планински туристички центар кој ќе им овозможи на посетителите простор за
одмор и богата и разновидна рекреација.
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Основни цели на студијата:

• Развој на ски-центарот Калин Камен како регионален повеќенаменски
планински туристички центар и тоа како “All year resort” кој ќе нуди
активности во текот на целата година и кој ќе им овозможи на
посетителите простор за одмор и богата и разновидна рекреација;

• Развој на разновидна туристичка инфраструктура;
• Воспоставување одржлив туризам односно реализација на економските

потенцијали со најмало можно влијание врз животната средина (ова
преку развој на заштитени подрачја од аспект на биодиверзитетот,
искористување на обновливи видови енергија, 'позеленување на
настаните" и слично).

• Анализа на можностите за развој на алтернативен туризам односно:

- Планински велосипедизам (патека за возење по удолнина (Downhill) и
угорнина (Uphill), должина на патеката 3 до 5 км по UCI стандарди,
Cross-country планински велосипедизам);

- Планинарство ;

- Спортски туризам (предвидување инфраструктура за набљудување на
спортски натпревари, посета на атракции поврзани за спортот и
активно учество во спортот);

Проширување/поврзување на туристичкиот центар со планинскиот врв
Царев Вр“ (Султан тепе). Осогово припаѓа во групата на високи планини во
Република Македонија бидејќи има 6 врвови кои се издигаат над 2000 м.н.в.
Највисокиот врв Руен (2252 м.н.в.) се наоѓа на самата граница со Бугарија,
додека во централниот дел на масивот доминира Царев Врв или Султан
Тепе (2085 м.н.в.) Други високи врвови се: Мал Руен (2206 м.н.в.), Калин
Камен (2043 м.н.в.), Сокол (2038 м.н.в.) и Петрово Брдо (2013 м.н.в.);

5. Активности за изработка

Изработката на студијата треба да опфати дефинирање на визијата и на
концептот за развој.

Од изготвувачот се очекува да ги реализира следните активности:

 Анализа на карактеристиките на локалитетот:
 Климатски фактори врз основа на расположливите податоци;
 Евалуација на топографските можности (погодности) за создавање на

скијачки патеки во локалитетот Калин Камен;
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 Анализа на постојните и планираните капацитети на локалитетот
(сместување, терцијална дејност и сл);

 Анализа на заинтересираните и засегнатите страни, со партиципативен
пристап

 Анализа на пазарот;

 Анализа на потенцијалите за развој на ски-центарот;

 Анализа на социо-економските фактори;

 Врза основа на  извршените анализи да се:
- дефинира развојна програма со фазна реализација и концепт за

имплементација;
- вид на ски центарот;
- да ја дефинира површината на центарот и да се даде приказ на

просторното лоцирање на ски-центарот, со дефинирање на
топографските карактеристики;

- Дефинираат потенцијалните ски-патеки со капацитет, вид и локација
на жичарници и/или ски-лифтови (патека за почетници, жичарница со
кабини за панорамско возење, ски-лифтови четвороседешници,  и
друго, сите по високи стандарди за тој вид опрема, пр. загревање на
седиштата, заштита со ветробрани, електронска контрола со картички
и сл.) Да се анализира можноста за F.I.S.   хомологација за
одржување интернационални натпревари. Ски-патеките да се
анализираат и за ноќно скијање;

- Да се разгледа алтернатива за лизгалиште во зима на спортски
терени;

- Да се дефинираат потребните системи за вештачки снег, како и
механизација и опрема за функционирање на ски-центарот (машини
за рамнење и тапкање снег);

- Проценка на пристапна инфраструктура, паркиралишта и комунална
инфраструктура;

- Да се даде приказ на потенцијалите за развој на разни видови зимски
туризам (нордиско скијање, санкање, лизгање и сл);

- Потребни содржини за развој на туризмот преку цела година, односно
користење на центарот четири сезони, а особено задолжителна
понуда од wellness центри за релаксација и друго;

- Социо-економска и финансиска анализа;
- Прелиминарна оценка на влијанието врз животната средина (да се

сведе негативно влијание од проектите и плановите на најмала
можна мера односно да не се предизвика деградација на природните
вредности);
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- Дефинираат очекувани ризици и ограничувачки фактори;
- Предлог-модел за јавно-приватно партнерство;
- Предлог-модел за управување;
- План за развој на центарот во фази;
- Подготовка на нацрт-верзија на студијата;
- Презентација и јавна расправа;
- Подготовка на финална верзија на студијата.

Од изготвувачот се очекува физибилити студијата во најмала мерка да ги
содржи следните потстудии и анализи:

1. Согледување на можностите за развој на проектот:
• Ситуацијата со туризмот генерално;
• Проценка на влијанието врз животната средина;
• Детална анализа на локацијата – поддржана со ГИС,  со

согледување на можностите за развој на зимски спортови;

2. Климатска студија:
• Детална анализа на историските климатски елементи;
• Модели за прогностичко моделирање на идните климатски серии

(ARIMA, ARMAX);
• Модели за прогностичко моделирање на евентуалните климатски

промени (Artifitial Neural Network Models, Regression and
Autocorrelation models);

• Развој на систем за планирање на вештачки снег.

3. Планирање на ски-зоната:
• Анализа на можности и инфраструктура (развој на алтернативи)

базирани на:
- топографските услови (должина на ски-патеки, вертикален
градиент, експозитура);
- усогласување на скијачките терени со способности на

целната група;
- минимизирање на човечкиот фактор;
- воден ресурс (вештачки снег);
- постојна инфраструктура;
- искористеност на земјиште;
- геологија;
- шумски ресурси;
- опасност од лавини.
- дефинирање на големината и бројот на базната

инфраструктура за предложените алтернативи;
- избор на опрема;
- прелиминарна инвестициска вредност;
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- дефинирање на фази на реализација на проектот.

4. Анализа на пазарот:
• Детална анализа на побарувачката и понудата во регионот и

пошироко;
• Сегментирање на пазарот, целни групи;
• Симулациски модели за прогноза на посетителите базирани на

временските услови, сезоната, капацитетите и други фактори;
• Социо-економски трендови;
• Капацитет на инфраструктурата.

и детерминирање на целни сегменти и пазари:

• Веднаш достапни пазари;
• Перспективни пазари, кои за кратко време можат да станат

значаен извор на приходи;
• Потенцијални пазари за подолг период, кои пред сè бараат многу

прилагодувања.

5. Економска анализа и финансиско планирање:
• Анализи на трошоците и приходите;
• Екстерни придобивки и трошоци од проектот;
• Фискални корекции и конверзии;
• Симулациски модели на економските параметри на проектот;
• Финасиско планирање и модалитети на управување;

6. Анализа на влијанието врз животната средина:
• Еколошки сензитивни зони;
• Зони со лавини.

7. Помош и консултантски услуги во подоцнежните фази на проектот:
• Изработка на техничка документација;
• Тендерска документација и тендерски процес;
• Проектен менаџмент;
• Управување со системот.

6. Потребни квалификации
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6.1. Експертски тим

Изготвувачот на Студијата треба да формира тим од експерти.

1. Клучен експерт бр. 1

Тим лидер - Раководител на експертски тим кој ќе ги координира другите
експерти и ќе учествува во активностите за спроведување на проектните
резултати. Тој ќе биде одговорен за навремена изработка на студијата
- Високо образование од областа на заштитата на животната средина,
економија, градежништво, архитектура, туризам или друга соодветна област.
- Минимум 5 /пет/ години работно искуство во подготовка и реализација на
проекти од областа на заштитата на животната средина, економија,
градежништво, архитектура, туризам или друга соодветна област (подготовка
на предфизибилити и физибилити студии, подготовка на техничка
документација, ревизија, надзор или градба);

- Минимум раководење Тим на експерти при реализација на една студија,
стратегија, план или програма во областа на развој на зимскиот туризам ;

2. Клучен експерт бр. 2

Експерт од областа на Гео-Информатичките системи
- Високо образование од областа на градежништвото, геодезија, ИТ и други
соодветни области ;

- Минимум 5/пет/ години работно искуство во областа на градежништвото,
геодезија, ИТ и други соодветни области ;

- Минимум изработени 3/три/ дигитални теренски модели со просторни анализи
во последните 5 /пет/ години.

3. Клучен експерт бр. 3

Експерт од областа на економија

- Високо образование од областа на економијата, инжињерство или друга
соодветна област ;

- Минимум 3/три/ години работно искуство од областа на економијата или друга
соодветна област , да има работено на економско/финансиски анализи
(cost/benefit) за утврдување на економската исплатливост на објекти.....

4. Клучен експерт бр. 4
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Експерт од областа на жичен транспорт (жичари, ски лифтови и др.)
- Високо образование од областа на градежништво, геодезија, машинство,
електро-техника или друга соодветна област ;

- Минимум 1/една/ година работно искуство од областа на градежништво,
геодезија, машинство, електро-техника или друга соодветна област;
- Минимум учество во проектирање, контролирање или изведба на една
жичара или ски лифт ;

5. Клучен експерт бр. 5

Експерт од областа на животната средина

- Високо образование од областа на архитектура, градежништво, животна
средина или друга соодветна област ;

- Минимум 1/една/ година работно искуство од областа на архитектура,
градежништво, животна средина или друга соодветна област;

- Минимум учество во подготовка на три оценки на влијанието врз животната
средина ;

Тим на краткорочни експерти :

За спроведување на различни активности во рамките на изработка на
Студијата, консултантот да предложи тим на краткорочни експерти во кој ќе
бидат предложени експерти кои се неопходни за подговотвка на студијата и кои
ќе ги покријат областите кои не се покриени од страна на клучните експерти,
како што се: туризам (зимски туризам, алтернативни видови на туризам),
хидрологија, просторно планирање,) итн.,

- Минимум 1/една/ година работно искуство, соодветно на задачите за кои се
планирани и предложени ;

Избраниот консултантски тим треба да предложи Методологија за
изработка на студијата (со разработена временска динамика, организациска
поставеност и одговорности и задачи на секој од вклучените експерти).

За спроведување на различни активности во рамките на изработка на
студијата, консултантот да предложи краткорочни експерти.

7. Рок за испорака на студијата
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Нацрт-верзијата на студијата треба да се испорача во рок од три месеци, потоа
следи јавна расправа за студијата и изработка на финална верзија на
студијата.

8. Стандарди за квалитет

Студијата треба да биде изработена на хартија, испечатена, вкоричена и
спакувана во А-4 формат како и во електронски запис, согласно утврдените
стандарди за квалитет за ваков тип на проекти. Студијата е прва фаза во
изработката на техничката документација за градење и важат истите законски
одредби.

9. Јазик на студијата

Студијата треба да биде доставена на македонски јазик во по десет (10)
примероци во хартиена форма и по триесет (30) примероци во електронска
верзија (електронски запис).

10.Извештаи

Изготвувачот треба да подготвува извештаи за напредување на изработката на
студијата до десетти во тековниот за претходниот месец и да ги доставува до
нарачателот на студијата во печатена форма (редовна пошта) и електронска
форма.

Центар за развој на

Североисточен плански регион


