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Резюме 
Туризмът е най-обширният и динамичен феномен, който е претърпял 

значителен растеж през втората половина на ХХ в. и със сигурност може да се 
каже, че същата тенденция продължава и през XXI в. Развитието му силно влияе 
върху развитието на икономиката и обществото като цяло, т.е. можем да 
говорим за икономически, културни, политически, образователни, социални и 
други ефекти и влияния. Необходимостта от адаптиране на предлагането към 
търсенето налага разработването на специфични форми на туризъм, които 
предлагат продукти и услуги, произтичащи от комбинирането на различни 
атракции на туристическата дестинация. Като туристическа държава, Република 
Северна Македония има добра природна и културна основа за развитие на 
туризма и възможност да я отведе в правилната посока. Тя трябва да има 
предвид добрия и лошия опит на други държави, да създава нови и атрактивни 
продукти, които да следват световните тенденции в туризма, да действа бързо, 
за да не изостава от конкуренцията и да валоризира собствения си потенциал.  

Настоящият доклад прави изчерпателен анализ на източния район за 
планиране, природния и културния потенциал за развитие на туризма, 
инфраструктурата и оборота, с акцент върху село Лесново и Лесновския 
манастир като един от най-ярките културни и туристически потенциали в 
региона. SWOT анализ, направен за село Лесново, ще помогне за създаването 
на подходяща стратегия за определяне на начини за превръщане на 
възможностите на тази дестинация в предимства, бързо елиминиране на 
заплахите и предприемане на мерки за превръщане на нейните слабости в 
силни страни. Методът за наблюдение събира информация за текущото 
състояние на обекта на изследване, а вторичната информация е получена чрез 
изчерпателен анализ на съответната литература, годишници, статистика, 
бюлетини и т.н. Тази статия е само малка стъпка при определяне на 
съществуващия потенциал за развитието на туризма в източния регион, 
съвременното състояние на туристическите ресурси и възможностите за 
предприемане на подходящи инвестиционни дейности в посока на развитието 
на туризма. Изследването със сигурност може да служи като основа за 
създаване на подходяща стратегия за развитие на туризма в региона и 
определяне на краткосрочни и дългосрочни планове за развитие. 
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Abstract 
Tourism is the most extensive and dynamic phenomenon that has 

experienced significant growth in the second half of the 20th century, and it can be 
said with certainty that the same trend continues in the 21st century. Its 
development greatly affects the development of the economy and society as a 
whole, i.e. we can talk about economic, cultural, political, educational, social and 
other effects and influences. The need to adapt supply to demand imposes the 
necessity of developing specific forms of tourism that offer products and services 
resulting from combining various attractions of the tourist destination. As a tourist 
country, the Republic of North Macedonia has a good natural and cultural basis for 
tourism development and the opportunity to take it to the right direction. It should 
use the good and bad experiences of other countries, create new and attractive 
products that will follow the world trends in tourism, act quickly so as not to lag 
behind the competition and valorize its own potential. This paper makes a 
comprehensive analysis of the Eastern planning region, natural and cultural potential 
for tourism development, infrastructure and turnover, with emphasis on the village 
of Lesnovo and the Lesnovo Monastery as one of the most striking cultural and 
tourism potentials in the region. A SWOT analysis, made for the village of Lesnovo, 
will help in creating an appropriate strategy for determining ways to turn the 
opportunities of this destination into advantages, promptly eliminating the threats 
and taking measures to turn its weaknesses into strengths.There will be field and 
desk research conducted for the needs of this paper. The observation method will 
collect information on the current state of the research subject, and the secondary 
information will be obtained through a comprehensive analysis of relevant 
literature, yearbooks, statistics, newsletters, etc. This paper is only a small step in 
determining the existing potential for tourism development in the Eastern region, 
the current state of tourism resources and the opportunities for undertaking 
appropriate investment activities in the direction of tourism development. It can 
certainly serve as a basis for creating an appropriate strategy for tourism 
development in the region and setting short-term and long-term development plans. 
 

  


