Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “
бр.53/05,81/05,24/07,159/08,48/10,124/10,51/11,123/12,93/13,42/14,44/15,129/15и
39/16),Општина Охрид, на ден година, 01.02.2019 донесе
Одлука за спроведување на стратегиска оцена
1. За планскиот документ Стратегија за рурален развој на Општина Охрид 20192025 г. Општина Охрид, кој го донесува Општина Охрид е потребно да се
спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно
член 65 од Законот за животна средина .
2. Како органи засегнати од имплементацијата на планскиот документ
Стратегија за рурален развој на Општина Охрид 2019-2025 г. Општина Охрид,
се определуваат следните: Министерство за животната средина и
просторно планирање, Министерство за земјоделие, шумарство и
водостопанство, Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој, ЈУНП Галичица и Општина Охрид
3. За планскиот документ Стратегија за рурален развој за Општина Охрид 20192025 г. Општина Охрид, кој плански документ го донесува Советот на
Општина Охрид, донесувањето на овој плански документ ќе има влијание врз
животната средина
4. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните
аспекти:Влијанието на развојните решенија во поглед на осетливите елементи
на животната средина на планираниот опфат(вода, почва, управување со
отпад, природното и културно/археолошко наследство) како и влијанието на
социоекономската состојба.
5. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од
спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина
Охрид на следната веб адреса/и:www.ohrid.gov.mk
6. Против ова одлука јавноста има право на жалба до Министерството за
животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на
објавувањето на одлуката на веб страната .

Бр.
.
Место
Охрид

Име и презиме
В.Д . Градоначалник
Д-р. Константин Георгиески

Податоци за органот кој го изработува планскиот документ
Назив на планскиот
докумет

Орган надлежен за
изработка на
планскиот документ
Орган надлежен за
донесување на
планскиот документ

СТРАТЕГИЈА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД
2019-2025
Општина Охрид

Совет на Општина Охрид

Податоци за изработувачот на планскиот документ
Име на лицето
овластено за
подготвување на
планскиот документ
Назив на работното
место
Контакт податоци за
лицето

Горан Мицкоски

Виш соработник за подготовка на проекти во Одделението за Локален
економски развој
Тел. 046/262-492; 070/238-067
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Основни податоци за планскиот документ
Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или
друга одредба)
Според дефиницијата на руралниот развој и рурално подрачје на ОЕЦД - (Organisation for
Economic Co-operation and Development), рурално подрачје е подрачје со помала густина од 150
жители населеност на км2. На регионално ниво, географските единици се групираат во три
типови: доминантно рурално (50%), во значајна мерка рурално (15 – 50%) и доминантно урбани
региони (15%). Меѓутоа Советот на Европа го воведува поимот “Рурална област”, која што ги
има следните карактеристики: територија која вклучува помали градови или села, при што
територијата воглавно се користи за: - земјоделие, сточарство, шумарство, водостопанство и
риболов, економски и културни активности на населението поврзани со традиционални занаети,
услуги или индустрија, домување, неурбана рекреација и слободни активности и други
активности.
Изработката на Стратегијата се базираше врз предходната “Подстратегија за рурален
развој на општина Охрид 2014-2018”, имајќи ја во предвид законската регулатива и
стратешките документи на национално ниво во областа на земјоделство и руралниот развој
едновремено следејќи ги интернационално прифатените концепти за оддржлив економски
развој дефинирани во Агендата 21 за заштита на животната средина и поттикнување на
економскиот развој (UNCED)1, и тоа:
1. Ефективност – Стратегијата, првенствено е базирана врз LEADER Пристапот, односно
конкретно анализирање, дефинирање и поставување на реални и остварливи
активности кои локалните носители може да ги реализираат применувајќи координација
и заеднички настап;
2. Сеопфатност – Разгледување на можностите за развој не само во областа на гранките
кои се строго карактеристични за руралните региони, туку и разгледување на сите можни
фактори и гранки на економијата кои може да придонесат за руралниот развој на
подрачјето од интерес;
3. Оддржливост – Стратегијата е исто така базирана врз потребата за рамнотежа помеѓу
потребите за економски развој, социјална сигурност и заштита на животната средина;
4. Транспарентност – Активностите предвидени во Стратегијата ќе бидат јавно достапни за
целата заедница, како за потребите на вклучување и придонес, така и за потребите на
процесот за контрола;
5. Конструктивност – Стратегијата го имплементира и концептот на зедничко помаѓање,
соработка и интеграција на сите релевантни фактори кои обединето ќе работат со цел
да се постигнат планираните резултати;
6. Приоритети – Законот за локална самоуправа на РМ ја дефинира локалната заедница
како главен носител на активностите од областа на руралниот развој. Со тоа, локалната
заедница го добива правото на дефинирање на приоритетите во Стратегијата;
7. Еднаквост – Стратегијата мора во целост да ги запази принципите на еднаквост кон сите
социолошки, национални, културни и економски групи кои ќе бидат учесници или
корисници на Стратегијата;
8. Вреднување на ресурсите – Стратегијата ги опфаќа концептите и чекорите со кои ќе се
заштитат општиниските природни, културни и историски наследства;
9. Развојна политика – Стратегијата ќе ги следни моменталните развојни концепти и насоки
од поширокиот регион и истовремено ќе овозможи флексибилност за подобрување во
случај на нови можности;
10. Ефикасност и економичност – Стратегијата се базира врз принципот на рационално,
економично и ефикасно искористување на ресурсите со цел да се постигне поголема
оптимизација на развојните капацитети.
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Покрај наведените документи, а имајќи во предвид дека стратегијата се однесува на
општина на чија територија се протега светско УНЕСКО - културно и природно наследство, како
и Национален парк при изработка на истата беа земемени во предвид и следниве документи:
1. Планот за управување со светското природно и културно наследство – Охридскиот
регион,
2. Плановите за управување со заштитени подрачја,
3. Охрид-Преспа регионот како биосферен резерват прогласен од страна на УНЕСКО
Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот?
Да
Не
Доколку се врши измена на постоечки плански документ наведете го називот на стариот
плански документ и причините за негово изменување?
/
Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за
животна средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа.
/
Дали планскиот документ е определен со уредбата за стратегиите, плановите и
програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои
задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната
средина и врз животот и здравјето на луѓето. Доколку е определен наведете ја точката и
алинејата под која е определен. (пр. член 3, точка 1, алинеја 5)
Да
Член: 3
Точка:8
Алинеја: /
Не
Дали со планскиот документ се планира реализирање на проект што е предвиден со
Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува
потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина.
Доколку одговорот е позитивен наведете за каков проект станува збор.
Не
Дали планскиот документ опфаќа користење на мала област од локално значење како
што е определено со член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е
ДА, наведете ја површината на областа и нејзиното значење.
Не
Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука
која ќе се донесе.
Стратегијата за рурален развој на општина Охрид има за цел да ги дефинира
стратешките цели во развојот на руралните области и да ги одреди најважните програми и
проекти кои ќе овозможат брз социјален и економски развој, престанок на миграцијата и
поефикасно искористување на претпристапните фондови на ЕУ.
Сегашната политика на ЕУ пружа голема поддршка во развојот на руралните подрачја
како на државите- земји членки на ЕУ, така и на земјите кандидати за членство во ЕУ.
Политиката за рурален развој на ЕУ е една од нејзините најважни политики. Подршката на
Европската Унија на земјите кандидати се огледува во пристапноста на IPA и посебно IPARD
фондовите.
Важна компонента на овие фондови е подршка на руралниот развој и заштита на
животната средина.Политиката за рурален развој се заснова на “лидер принцип”, програма која
има за цел ревитализација на руралните области преку поттикнување на општественото,
економското и еколошкото претприемаштво од страна на поединци и групи. Еден од
предусловите за користење на IPARD фондовите е постоењето на стратегии за рурален развој
во локалните самоуправи.
Руралниот развој во Охридскиот регион веќе подолго време опаѓа и неопходно е
трендот да се сврти во обратна насока со цел активирање на руралните области и создавање
на препознатлив туристички производ на регионот. Периодот на транзиција доведе до висок
степен на невработеност, социјални проблеми предизвикани од
преструктуирање и
приватизација на стопанството и недоволна искористеност на постоечките капацитети.
Економскиот и социјалниот развој на Општина Охрид во иднина треба да се заснова на
одржливо користење на природните ресурси и рамномерен развој на урбани и рурални области.
Можности за економски развој се развојот на алтернативниот туризам како најбрзо растечка
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гранка во туристичката индустрија, земјоделството и преработувачката индустрија.

Предмет на планскиот документ. (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.)
Рурален развој
Периодот за донесување на планскиот документ.
2019-2025 година
Предвидено ревидирање на планскиот документ. Доколку е предвидено ревидирање, на
колку години?
По истекот на предвидениот плански период.
Простор или област опфатени со планскиот документ. (пр. географска област, добро е да
се прикачи мапа)
Сeлата од Општина Охрид беа поделени во три функционални групи врз основа на претходни
согледувања и географската местоположба на селата. Ова беше направено најмногу заради
тоа што сите села имаат свои различни специфики и проблеми, како и свои компаративни
предности. Се разбира селата кои се лоцирани во непосредна близина на Охридското Езеро
или градот Охрид имаат сосема различни проблеми и интереси за разлика од планинските села
на Општина Охрид.
Руралните населби се групирани во следните три функционални групи:
 Источно крајбрежни населби,
 Централно низински населби,
 Планински населби (или некогашната Општина Косел)
Општината Охрид ги опфаќа следните населени места во руралните области:
Љубаништа, Трпејца, Пештани, Елшани , Долно Коњско со Коњско, Лагадин, Свети Стефан со
Шипокно, Рамне, Велестово, Велгошти, Лескоец, Долно Лакочереј, Горно Лакочереј, Орман,
Косел Подмоље, Ливоишта, Вапила, Сирула, Расино, Опеница, Куратица, Речица, Свињишта,
Завој и Плаќе.
Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот
документ и дали истите се содржани во акт или документ.
Да Х
Не
Дали е приложена копија од целите?
Да Х
Не
Резиме на влијанијата врз животната средина
(Да се определи дали имплементацијата на планскиот документ ќе предизвика
значително влијание врз животната средина, потребно е да ги пополните прашањата кои
следат подолу како водич за определување на значителното влијание на ефектите врз
животната средина, а кои се во согласност со Уредбата за критериумите врз основа на
кои се донесуваат одлуките дали определени плански документи би можеле да имаат
значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.)
Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ.
Спроведувањето на Стратегијата за рурален развој на територијата на општина Охрид опфаќа
и рурални подрачја кои се наоѓаат во рамки на заштитениот национален парк Галичица и во
непосредна близина на споменикот на природата Охридско Езеро.
Стратегијата за рурален развој во најголем дел опфаќа подрачја кои се наоѓаат во опфатот на
просторот заштитен како светско природно и културно наследство во Охридскиот регион.
Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ можат да бидат
позитивни и негативни.
Очекувани позитивни влијанија:
Стратегијата за рурален развој ќе понуди подобрување на инфраструктурата во руралните
подрачја, подобрување на образованието и здравствените услуги, развој на земјоделието како
и зголемена јавна свест за заштита на животната средина
Негативни влијанија можат да настанат од:
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-Расчистување на вегетација, движење на механизација, складирање на отпад на несоодветни
локации
-Градежните активности, движењата на камионите и механизацијата може да предизвикаат
повисоки нивоа на бучава и загадување на амбиентниот воздух
--Создавање на различен вид отпад(вегетација, комунален отпад, градежен отпад, асфалт)
Стратегијата за рурален развој на општина Охрид има
за цел да ги дефинира стратешките цели во развојот на
руралните области и да ги одреди најважните програми и
проекти кои ќе овозможат брз социјален и економски развој,
престанок на миграцијата и поефикасно искористување на
претпристапните фондови на ЕУ.

Веројатноста,
времетраењето,
фреквентноста и
повратноста на влјанијата;

Кумулативната природа на
влијанијата врз животната
средина и животот и
здравјето на луѓето
Прекугранична природа на
влијанијата;
Ризиците по животот и
здравјето на луѓето и
животната средина (пр. како
резултат на несреќи);

Опсег и просторниот обем на
влијанијата (географска
област и големината на
популацијата која ќе биде
засегната).

Руралниот развој во Охридскиот регион веќе подолго време
опаѓа и неопходно е трендот да се сврти во обратна насока со
цел активирање на руралните области и создавање на
препознатлив туристички производ на регионот. Периодот на
транзиција доведе до висок степен на невработеност,
социјални проблеми предизвикани од преструктуирање и
приватизација на стопанството и недоволна искористеност на
постоечките капацитети.
Економскиот и социјалниот развој на Општина Охрид
во иднина треба да се заснова на одржливо користење на
природните ресурси и рамномерен развој на урбани и рурални
области. Можности за економски развој се развојот на
алтернативниот туризам како најбрзо растечка гранка во
туристичката индустрија,, земјоделството и преработувачката
индустрија.
Кумулативната природа на влијанијата може да се
разгледува во однос на нарушувањето на природните
карактеристики на Охридското Езеро и Охридскиот регион и
Националниот парк Галичица кои се заштитени со закон

Нема
Опасност од ризици врз здравјето на луѓето или
животната средина може да се јават како резултат на
зголемена фреквенција на сообраќај,несреќи и пожари.
Површината на Општина Охрид изнесува 378,3км2, а
во неа се регистрирани 29 населени места со 53 857 жители.
Сeлата од Општина Охрид беа поделени во три
функционални групи врз основа на претходни согледувања и
географската местоположба на селата. Ова беше направено
најмногу заради тоа што сите села имаат свои различни
специфики и проблеми, како и свои компаративни предности.
Се разбира селата кои се лоцирани во непосредна близина на
Охридското Езеро или градот Охрид имаат сосема различни
проблеми и интереси за разлика од планинските села на
Општина Охрид.
Руралните населби се групирани во следните три
функционални групи:
 Источно крајбрежни населби,
 Централно низински населби,
 Планински населби (или некогашната Општина Косел)
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Потенцијалните економски и социјални влијанија кои би ги предизвикал планскиот
документ како што се:
Со планскиот документ ќе се добие позитивен ефект во контекст на економските и
социјалните влијанија и ќе се овозможат нови вработувања.
Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот
документ:
Областа со реализација на Стратегијата за рурален развој ќе добие зголемена вредност
од аспект на одржливо користење на природните ресурси и рамномерен развој на урбани и
рурални области. Можности за економски развој се развојот на алтернативниот туризам како
најбрзо растечка гранка во туристичката индустрија, земјоделството и преработувачката
индустрија. Од друга страна со зголемување на густината на изграденост и интензитетот на
искористување се менува амбиенталноста на просторот и пејсажните карактеристики.
Националниот парк Галичица претставува „жариште“ на биолошката разновидност на Балканот
и во Европа. Исклучителното богатство на живеалишта и видови го издвојува паркот од други
подрачја со слична големина. На нешто помалку од 25 000ха се среќаваат повеќе од 35 типови
живеалишта, 40 растителни заедници, околу 1600 таксони од васкуларните растенија,над 143
видови лихеноидни габи, повеќе од 480 видови габи и преку 3.231 таксони од фауната. Богатата
биолошка разновидност во паркот има големо национално,европско и глобално значење. Од
живеалиштата кои се ретки или загрозени во Европа, во Паркот се среќаваат десет типови
шумска , два типа грмушеста,четири типови тревеста и два типа хазмофитска вегетација. Од
европско значење се и два типа на водни живеалишта и три типови на живеалишта поврзани со
подземните геоморфолошки форми. Бројот на видови од глобално, европско и национално
значење е навистина голем.Во Паркот се среќаваат 4 таксони од безрбетните и 13 од
рбетниците кои се сметаат за глобално загрозени. Неколку стотини ретки и заштитени видви во
Паркот се претставени со значајни популации. Бројните ендемични видови на Паркот му
даваат посебно обележје. Некои од нив се среќаваат само во границите на Паркот, и тоа:29
таксони од алги, 13 видови васкуларни растенија, 68 таксони од безрбетните и 4 таксони од
рбетните животни. Покрај тоа Паркот го населуваат поголем број таксони кои се среќаваат само
во Македонија или на Балканот, и тоа:46 таксони виши растенија, 89 таксони безрбетници и 14
таксони рбетници. Голем е и бројот на видови во Паркот кои се привлечни и лесно
препознатливи за посетителите и локалното население и како такви се основа за развој на
туризмот.Меѓународното значење на биолошката разновидност во Паркот е потврдено со
бројни
номинации,
како
на
пример:„Емералд
подрачје“,„Значајно
растително
подрачје“,„Примарно подрачје за пеперутки“, „Биосферен резерват Охрид-Преспа“, „Светско
наследство на УНЕСКО“,а потенцијално и „Натура 2000 подрачје“.
Од другите природни вредности на Паркот, значајни се Стара Галичица и островот Голем Град,
кои по своите севкупни геоморфолошки карактеристики се ретки или единствени форми во
Југоисточна Европа, како и тревните тераси на Стара Галичица кои со одредени свои
карактеристики се единствени или исклучително ретки во евромедитеранскиот регион, но и
глобално.

Посебни природни
карактеристики или културно
наследство
Надминувањата на
стандардите за квалитет на
животната средина или
граничните вредности

Интензивна употреба на
земјиштето

Најважна карактеристика на овој регион е постоењето на
Охридското езеро и НП Галичица кои изобилуваат со богата
флора, фауна и ендемични видови и областа е еколошки
чиста.Скоро целата област за која се однесува Стратегијата
за рурален развој е под заштита на УНЕСКО по два основикако природно и како културно наследство.
Донесувањето на Стратегијата за рурален развој може да
има влијание
врз квалитетот на животната средина,
квалитетот на површинските и подземните води како резултат
на спроведена несоодветна урбанизација и на несоодветно
управување со отпадот.
Земјоделството и шумарството и понатаму ќе бидат главна
дејност во руралните средини. Новитет е дека со примената
на агро – еколошки мерки ќе се обезбеди еколошки добра
животна средина, но во исто време ќе се создаде основа за
нов развој и вработување во руралните капацитети. Во
иднина, развојот на руралните области ќе се потпира се
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Влијанијата врз областите
или пејсажите кои имаат
признати статус на
национални или
меѓународни заштитени
подрачја.

повеќе и на другите области на економијата (како на пр,
туризмот, енергијата и др.).
Со реализацијата на Стратегијата за рурален развој се
очекуваат следните влијанија врз животната средина:
-Биодиверзитет
-Почвата
-Водата
-Пејсажот
--Воздухот
Во зависност од начинот со управување со ресурсите во
руралните подрачја, влијанијата можат да бидат позитивни
или негативни.
Најважна карактеристика во овој регион е изобилството со
богата флора и фауна и ендемични видови во НП Галичица и
Охридското Езеро.

Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на
проекти и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите
за работа или според одредувањето на ресурсите:
Стратегијата за рурален развој на општина Охрид има за цел да ги дефинира
стратешките цели во развојот на руралните области и да ги одреди најважните програми и
проекти кои ќе овозможат брз социјален и економски развој, престанок на миграцијата и
поефикасно искористување на претпристапните фондови на ЕУ.
Руралниот развој во Охридскиот регион веќе подолго време опаѓа и неопходно е трендот да се
сврти во обратна насока со цел активирање на руралните области и создавање на
препознатлив туристички производ на регионот. Периодот на транзиција доведе до висок
степен на невработеност, социјални проблеми предизвикани од
преструктуирање и
приватизација на стопанството и недоволна искористеност на постоечките капацитети.
Економскиот и социјалниот развој на Општина Охрид во иднина треба да се заснова на
одржливо користење на природните ресурси и рамномерен развој на урбани и рурални области.
Можности за економски развој се развојот на алтернативниот туризам како најбрзо растечка
гранка во туристичката индустрија,, земјоделството и преработувачката индустрија.
Објаснете ја околината во близина на проектот односно активноста која се планира да се
спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната средина.
(пр. планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на индустриска
зона, објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната средина на
планираните резиденцијални проекти):
Стратегијата за рурален развој на општина Охрид има за цел да ги дефинира
стратешките цели во развојот на руралните области и да ги одреди најважните програми и
проекти кои ќе овозможат брз социјален и економски развој, престанок на миграцијата и
поефикасно искористување на претпристапните фондови на ЕУ.
Најважна карактеристика на овој регион е постоењето на Охридското езеро и НП Галичица
кои изобилуваат со богата флора, фауна и ендемични видови и областа е еколошки чиста.
Меѓународното значење на биолошката разновидност во Паркот е потврдено со бројни
номинации, како на пример:„Емералд подрачје“,„Значајно растително подрачје“,„Примарно
подрачје за пеперутки“, „Биосферен резерват Охрид-Преспа“, „Светско наследство на
УНЕСКО“,а потенцијално и „Натура 2000 подрачје“.
Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на
животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој:
(Да се наведе дали обемот на планскиот документ придонесува кон одржливоста и
намалување на еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктурен план може да има
поголеми влијанија врз животната средина отколку некој образовен план на наставните
планови)
Имплементацијата на Стратегијата за рурален развој со контролирани емисии во
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медиумите од животната средина ќе придонесе за зголемен развој на Општина Охрид од
аспект на приходи од комунални такси и даноци, зголемено вработување и сл.
Од друга страна, од аспект на животната средина во оперативната фаза на изградба на
планираните објекти и инфраструктура може да генерираат емисии кои може да предизвикаат
влијанија врз медиумите од животната средина , односно:
Воздух: Зголемена фреквенција на возила, работни активности на услужните објекти, употреба
на енергенси
Бучава:Зголемено ниво на бучава од превозните средства
Вода:На предметните локации ќе се генерираат санитарни и атмосферски отпадни води.
Несоодветното третирање на отпадните води може да го наруши квалитетот на површинските и
подземните води, како и квалитетот на почвата.
Почва:Несоодветното управување со емисиите во воздух, отпад и отпадни води генерирани во
рамките на планираните активности може да го нарушат квалитетот на почвата.
Природно и културно наследство:Стратегијата за рурален развој опфаќа подрачје кое се наоѓа
во границите на Споменик на природата Охридско Езеро и на простор заштитен како светско
природно и културно наследство, заради што е потребно да се почитуваат одредбите согласно
Законот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион(Сл.
Весник на РМ бр.75/10), како и одредбите од Конвенцијата на УНЕСКО и документите донесени
од органите на оваа ковенција. Исто така планскиот опфат е лоциран на Охридското Езеро.
Пејсаж:Просторот има особени пејсажни вредности
Отпад:Генерирање на отпад
При реализација на предвидените активности од Стратегијата за рурален развој акцентот
треба да се стави на контролирани емисии во медиумите, одржливо искористување на
ресурсите и отпадот и примена на мерки за енергетска ефикасност. Од аспект на одржливост,
Стратегијата за рурален развој позитивно ќе влијае врз:
-Привлекување на нова работна сила и вработување, намалување на сиромаштијата
-Придонес во локалната и националната економија
Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиот документ. Опишете зошто истите се
релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност.
(Објаснете ги проблемите кои спроведувањето на планскиот документ може да ги
предизвика или да доведе до нивно зголемување, проблемите кои може да го забават
неговото спроведување, како и проблеми кои спроведувањето на планскиот документ
може да ги реши или намали.)?
-Нарушувањето на интегралноста на езерскиот екосистем што може да резултира со губење
или намалување на популации на ендемични или реликтни видови од флората и фауната која
го населува, но и оние кои се евидентирани во рамките на НП Галичица
-Зголемена фреквенција на луѓе и сообраќај
-Несоодветно постапување со отпадот,создавање на диви депонии во руралните области
Објаснете како планскиот документ кој е предмет на разгледување е поврзан со друг/и
плански документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие
плански документ/и и наведете ги клучните влијанија на тие плански документи врз
животната средина. Определете ги разликите во клучните одлуки што се носат со
предметниот плански документ и другите плански документи кои биле или ќе бидат
предмет на оцена.
Урбанистичката документација е поврзана со:
-Просторниот план на РМ
-Просторен план на НП Галичица
-Просторен план на Охридско-Преспански регион(2010)
-Национален акционен план за животна средина
-Стратешки план за локален економски локален развој на Општина Охрид 2002-2012
-Национален план за управување со отпад
-План за управување со отпад на Општина Охрид
-Втор Национален Еколошки Акционен План
-ЛЕАП на Општина Охрид 2012
-Национална стратегија за одржлив развој 2009
Целите на сите наведени плански документи се усогласени Стратегијата за рурален развој и
нема разлика во клучните одлуки
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Доколку потенцијалните влијанија на клучните одлуки во планскиот документ веќе биле
предмет на оцена или веќе биле разгледани во други плански документи во некоја
поранешна фаза, резимирајте ги главните заклучоци на таа оцена и како тие заклучоци се
користени во процесот на одлучување. Опишете дали претходно спроведената оценка е
направена согласно најновите сознанија за влијанијата врз животната средина со цел да
може истата да се користи во процесот на усвојување на постоечкиот плански документ.
За реализација на системот за заштита на животна средина потребно е да се почитува :
-Селектирано и организирано депонирање на отпадот на депонијата Буково
-Озеленување на дворните површини
-Зачувување на амбиенталните, естетските и рекреативните потенцијали на просторот
-Изградба на современа инфраструктура
-Загадувачот е должен да ги надомести трошоците за отстранување на опасноста од
загадувањето на животната средина, да ги поднесе трошоците за санација, како и да ја стави во
функција животната средина како пред оштетувањето
-Доследно спроведување на Стратегијата за рурален развој
Доколку потенцијалните влијанија од клучната одлука во овој плански документ ќе биде
оценета во некоја подоцнежна фаза на планирање на пониско ниво, наведете како ќе
обезбедите влијанијата што се утврдени во оваа фаза на донесување на планскиот
документ да се земат во предвид при носењето на одлуката во подоцнежната фаза (пр.
се спроведува стратегиска оцена на урбанистички план во кој се предвидува изграба на
објект кој подлежи на постапка на оцена на влијанието врз животната средина).
При спроведување на предвидените мерки од Стратегијата за рурален развој за дел од
активностите ќе биде потребна подготовка на план или проект за кои ќе се изработуваат:
извештаи за стратегиска оцена за животната средина, студии за оцена на влијанието на
проектот врз животната средина или елаборат за заштита на животната средина на ниво на
проектна документација, барања за А или Б дозволи за интегрирано спречување и контрола на
загадувањето,
со
посебен
осврт
на
анализите
кои
се
однесуваат
на
населението(социоекономски аспект), здравје на населението, воздух и клима, почва, вода и
биодиверзитет, природно и културно наследство, материјални добра, почва, отпад, бучава и сл.
Сите можни влијанија ќе се анализираат во подготвителна, конструктивна,оперативна и
постоперативна фаза и ќе се предвидат мерки за нивно намалување или избегнување.
Изјавуваме дека податоците дадени во овој формулар се точни,
вистинити и комплетни.
Функција, име и презиме и потпис на лицето кој го
ГРАДОНАЧАЛНИК
носи планскиот документ во име на органот
Д-р Константин Георгиески
Датум
01.02. 2019г.
М.П.
Место
Охрид
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