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СИЛНИ СТРАНИ 
Р.бр. Дефиниција Опис 

1 Блискост и поврзаност до европските 
граници и пазари 

Струмичкиот микро-регион е 
сместен на границите помеѓу три 
држави и истиот е поврзан со патна 
инфраструктура до соседните земји 
преку кој има голема фрекфенција 
на луѓе и идеи. 

2 Поволни климатски услови за развој на 
земјоделието 

Во овој микро-регион кој има 260 
сончеви денови како и квалитетната 
обработлива почва се создадени 
најповолни услови за развој на 
земјоделието.  

3 Препознаен земјоделски регион 

Струмичкиот микро-регион со 
своето развиено раноградинарско 
производство, искусните и вредни 
земјоделци како и со чистата 
еколошка средина е надалеку 
препознатлив. 

4 Богато природно, културно и историско 
наследство 

Богатството од природни ресурси и 
убавини како и културно 
историското наследство кои 
датираат уште од п.н.е 
претставуваат солидна база за иден 
развој на туризмот а со самото тоа и 
на економскиот развој. 

5 Продуктивни и просперитетни мали и 
средни претпријатија 

Присуството на големиот број на 
просперитетни мали и средни 
претпријатија како носители на 
економскиот развој но и јакиот 
претпримачки дух на жителите од 
овој регион претставува предуслов 
за понатамошен развој. 

6 Човечки ресурси 

Во Струмичкиот микро-регион 
имаме развиен систем на  
образование преку основно, средно 
и дисперзирани студии за 
хортикултура и раноградинарство 
при што се создаваат 
квалификувани кадри кои се 
најзначајна алка во процесот на 
економскиот развој. 

7 Постоење на стопански зони 

Четирите општини од Струмичкиот 
микро-регион придонесуваат за 
креирање на услови за 
понатамошен економски развој. Во 



своите урбанистички планови 
предвидуваат изградби на 
стопански зони од кои во моментов 
има 3 такви и истите се опремени со 
потребната инфраструктура. 

8 Посветеност на општините за заеднички 
економски развој 

Во своите намери да помогнаат за 
создавање на услови за побрз 
економски развој, општините од 
Струмичкиот микро-регион основаа 
Регионален Центар за локален 
економски развој како и 
Партнерство за ЛЕР кое е сочинето 
од членови на сите сектори во 
заедницата за изготвување на 
Стратегија за економски развој. 

9 Развиен граѓански сектор 

Граѓанскиот сектор во Струмичкиот 
микрорегион е многу развиен и 
активен со што се придонесува во 
севкупниот процес на локален 
економски развој. 

10 Брендови од струмичкиот микрорегион 

Струмичкиот микрорегион има 
изградено свои брендови по кои е 
надалеку познат овде се мисли 
најмногу на своите земјоделски 
производи кои се со врвен квалитет 
но исто така и на голема лепеза на 
производи кои се препознатливи за 
микрорегионот – Струмичка 
мастика, струмка, струмички ајвар. 

11 Евро регион 

Еврорегионот Беласица е основан 
на 24ти февруари 2003 во Кукуш,со 
припојување на три непрофитни 
трансгранични организации, кои во 
факт се мрежа на локалната власт, 
бизнисмени и социјални партнери 
на државните граници помеѓу 
Р.Македонија, Грција и Бугарија. 
Еден од многу малкуте (можеби 
единствениот активен) еврорегион 
на Балканската област и еден од 
многу малкуте еврорегиони 
составен од Европски - членки и 
земји не-членки 

12 
 Струмички карневал 

Струмичкиот Карневал е вековна 
традиција на градот под Царевите 
кули и е директно поврзан со 
верскиот празник Тримери. 
Единствена манифестација од таков 
вид во Република Македонија, 
посветена на армасаните (верени) 



девојки . За негово одржување први 
пишувани извори се од турскиот 
патеписец Евлија Челебија. Во 1994 
година, Струмица станува член на 
ФЕЦЦ (Федерација на европски 
карневалски градови), а во 1998 
година беше домаќин на XIX 
интернационален конгрес на 
карневалски градови. 

13 Користење на ИТ технологија 

ИТ технологијата е на доста 
завидно ниво за разлика од некои 
други региони, што овозможува 
негово  користење и пристап до 
сите информации на глобално ниво  

14 Постоење на банкарски сектор                       

Во Струмичкиот микро регион 
постојат 11 банки и 4 штедилници 
што се од големо значење за 
економискиот развој, но треба да се 
нагласи дека сите се концентрирани 
во општина Струмица освен една 
експозитура во општина Ново Село. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛАБИ СТРАНИ 
Р.бр. Дефиниција Опис 

1 Недоволно развиена инфраструктура 

Инфраструктурата во Струмичкиот 
микрорегион сеуште не е доволно 
развиена бидејќи недостасуваат 
уште улици, асфалтирани локални 
патишта, железница како и карго 
аеродром,  додека пак постоечката е 
во лоша состојба 

2 Недоволна искористеност на 
природните ресурси 

Струмичкиот микро-регион иако 
изобилува со природни ресурси 
како што се квалитетна почва, 
одлична клима за развој на 
земјоделието, богат хидро 
потенцијал, истите не се доволно 
искористени и употребени  за 
економски развој 



3 Недоволна промоција на туристичките 
потенцијали 

Богатството на природни реткости 
и убавини кои што се застапени во 
Струмичкиот микро-регион каде би 
ги издвоиле трите подбеласички 
водопади, Смоларскиот, 
Колешинскиот и Габровски  сеуште 
не се доволно познати на 
пошироката јавност. Овие и други 
реткости и убавини, како и 
термалните води во Банско, би ја  
промовирале планината Беласица 
како туристички регион.  

4 Расцепканост на обработливите 
површини 

Струмичкиот микро-регион иако 
располага со квалитетни 
обработливи површини сепак не се 
доволно окрупнети за да имаме 
планско производство на 
земјоделски производи што се 
одразува и врз економскиот развој 

5 Одливање на високо образовен кадар 

Поради големата сиромаштија и 
невработеност во Струмичкиот 
микрo-регион еден од позначајните 
проблеми е одливањето на високо 
образовниот и стручен кадар, а со 
нив и новите идеи, оваа појава на 
подолг рок е неповолна за 
економскиот развој 

6 Недоволна едуцирање на земјоделците 

Во Струмичкиот микро-регион иако 
постои долгогодишна традиција во 
агророт сепак воведувањето на 
новите агротехнички мерки е слаба 
страна и не се ставени во функција 
на поголема и поквалитетна 
продукција што негативно се 
одразува на економскиот развој  

7 Недостаток од директни инвестиции 

Струмичкиот микро-регион има 
голем број на мали и средни 
претпријатија што не насочува на 
големиот претприемачки дух на 
населението, но недостатокот од 
финансиски средства и од директни 
странски инвестиции лошо се 
одразуваат врз развојот  

8 Неповолно финансиско опкружување 

Во Струмичкиот микро-регион 
банкарскиот сектор е доста развиен 
бидејки има голем број на банки, но 
финансиските услуги за развој на 
економијата што се нудат од нивна 
страна се неповолни за сите 
претставници од стопанството 



9 Присуство на сива економија 

Присуството на нелојалната 
конкуренција и сивата економија 
доста се раширени што директно го 
загрозуваат економскиот развој во 
Струмичкиот микро-регион 

10 
Отсуство на организирано и 
стандардизирано земјоделско 
производство 

Струмичкиот микро-регион 
надалеку е препознаен по своите 
земјоделски производи меѓутоа и 
покрај долгогодишната традиција 
сепак оваа производство не е 
организирано, нивото на финални 
производи е доста ниско, а исто 
така и не се воведени 
меѓународните стандарди за 
квалитет EUROGAP и HASSP сето 
оваа е резултат на непостоење на 
агро берза што неповолно се 
одразува врз економскиот развој 

 
 
 
 
 
 
 
 

МОЖНОСТИ 
Р.бр. Дефиниција Опис 

1 Можности за нови стопански зони 

За развојот на економијата и 
намалување на невработеноста во 
Струмичкиот микро-регион 
постојат повеке локации за 
изградба на нови стопански зони  

2 Можност за регионално поврзување на 
инфраструктурата 

Постоечката инфраструктура во 
Струмичкиот микро-регион е од 
постар датум и со нејзиното 
обновување би се подобрило 
регионалното поврзување и 
меѓусебната комуникација,  што ќе 
овозможи побрз економски развој 

3 Потенцијал за формирање на 
Универзитет 

Струмичкиот микро-регион има 
долга традиција во развивање на 
образованието за локалните 
потреби од создавање на стручен 
кадар и како добра основа за 
понатамошен развој во овој дел 
постои потребата и можноста од 
формирање на Универзитет со што 
ке се создаде база за иден поголем 
економски развој 



4 Изградба на Агро берза 

Потенцијалите со кои располага 
Струмичкиот микрорегион за развој 
на земјоделието се огромни меѓутоа 
за да имаме поголеми резултати 
постои потреба од формирање и 
изградба на Агро берза што 
директно ќе придонесе за развој на 
микро-регионот 

5 Постоење на можности за 
искористување на природните ресурси 

Струмичкиот микро-регион 
изобилува со природни ресурси кои 
можат да се стават во функција на  
негов иден развој,  пред сe се мисли 
на искористување на 
хидропотенцијалите и рудите, 
меѓутоа поради нивното досегашно 
недоволно искористување оваа 
можност сеуште не е искористена    

6 Потенцијали за поголем развој на 
банкарскиот сектор 

Самиот факт дека во Струмичкиот 
микрорегион има прилично развиен 
бизнис сектор и концентрирано 
голем број на банки кои со своите 
развојни кредитни линии го 
потпомагаат економскиот развој на 
овој регион, отвара нови можности 
за привлекување на нови банки, а со 
самото тоа и намалување на 
каматните стапки на кредитите што 
значително ќе придонесе за побрз 
развој 

7 Потенцијали за подобрување на 
инфраструктурата 

Струмичкиот микро-регион е 
лоциран на тромеѓето на три 
државни граници при што има и 
еден граничен премин со Р. 
Бугарија се отвара можноста за 
негов понатамошен развој како и 
поврзување со гасоводот во Петрич, 
Р. Бугарија што ќе придонесе за 
побрз економски развој 

8 Можност за развој на земјоделието 

Сите природни услови за развој на 
земјоделието се присутни во 
Струмичкиот микро-регион, 
меѓутоа сеуште тоа не е доволно 
искористено за побрз економски 
развој бидејќи постојат можности 
за производство на здрава храна, 
развој на сточарството преку 
изградба на нови фарми, 
формирање на кластери за 
земјоделие како и  изградба на 
фабрика за финализирање на 



земјоделските производи и нивна 
дистрибуција  

9 Можност за пристап до странските 
пазари 

Близината на границите на EU ја 
дава можност за зголемување на 
извозот на земјоделските 
производи, но и на останатите 
индустрии што ќе овозможи побрз 
економски развој 

10 Потенцијал за развивање на туризмот 

Струмичкиот микро-регион со 
своите природни потенцијали има 
одлична можност да ги искористи 
за ставање во функција за развој, 
ова може да го направи преку 
изградба на мали сместувачки 
капацитети за развој на селски, 
бански и ловен туризам што 
позитивно ќе се одрази на 
економскиот развој 

11 Можност за развој на алтернативни 
енергии 

Тргнувајќи од Законот за заштита 
на животната средина во 
Струмичкиот микро-регион 
постојат повеќе можности за развој 
на алтернативни енергии преку 
искористување на термалните води, 
сончевата светлина,  но и можноста 
за производство на еко дизел со 
што ќе се намали зависноста од 
енергенси 

12 Институционализирање на ЛЕР 
партнерството 

Партнерството за локален 
економски развој на Струмичкиот 
микро-регион е формирано на 
почетокот на 2006 година и е 
составено од претставници од сите 
сектори на заедницата: јавен, 
приватен и граѓански кое ќе 
изработи стратегија за економски 
развој. Меѓутоа тоа партнерство 
понатаму ќе се институционализира 
и ќе ја има лидерската улога во 
локалниот економски развој 

13 Децентрализацијата и новите 
надлежности на ЕЛС 

Со тековниот процес на 
децентрализација се зголемени 
надлежностите на локалните 
самоуправи со што се создадени 
можности за креирање и 
имплементирање на локалната 
политика економски развој 

 
 
 



 
 
 
 
 

ЗАКАНИ 
Р.бр. Дефиниција Опис 

1 Неефикасност на централната власт 

Неефикасност на централната власт 
е кочница за планирање на идниот 
економски развој бидејќи сеуште не 
се спроведени реформите но исто 
така и постоењето на корупцијата 
во администрацијата 

2 Загрозување на екологијата 

Струмичкиот микро-регион иако 
сеуште е чисто место за живеење 
бидејќи не постојат големи 
индустрии кој би загадувале, сепак 
на места се појавува загадување со 
цврст отпад и пластика, а тоа се 
должи на недоволно развиената 
светс кај населението 

3 Глобализација на пазарите 

Со процесот на глобализација и 
либерализација на пазарите постои 
закана за домашното производство 
бидејки сеуште не е подготвено за 
новата конкуренција 

4 Одлив на човечки ресурси 

Во Струмичкиот микро-регион иако 
има голем потенцијал на човечки 
ресурси сепак постои миграцијата 
на младото население и 
високообразовните кадри што е 
сериозна закана за понатамашниот 
развој 

5 Лоша политика на државните и 
финансиските институции 

Лошата даночна и царинска 
политика што ја води државата како 
и политиката на финансиските 
институции сериозно се закануваат 
на економскиот развој 

6 Непостоење на стратегија за локален 
економски развој 

Непостоењето на стратегија за 
локален економски развој 
претставува закана за иден развој 
бидејќи без неа ги немаме насоките 
по кои треба да се движиме    

7 Воведување на визен режим од идните 
членки на EU 

Најавата за воведување на визен 
режим од идните членки на EU 
пред се од Бугарија е сериозна 
закана за економскиот развој 
бидејки оваа пречка ќе ја намали 
досегашната меѓугранична 
соработка 



8 Нелојална конкуренција 

Постоењето на сива економија и 
нелојална конкуренција е еден од 
основните фактори кои го 
загрозуваат идниот развој 

9 Непостоење на извори на сопствена 
енергија 

Струмичкиот микро-регион нема 
сопствени извори на енергија при 
што е силно зависен однадвор, а тоа 
е силна закана за развојот 

 


