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1. Вовед

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) е четиригодишна операција
за инвестирање, поддржана од страна на Европската Унија што користи фондови од ИПА
2 наменети за компетитивност и иновации во Македонија. Со ПЛРК ќе се управува како со
хибриден труст фонд и ќе се состои од четири компоненти и ќе биде извршен од страна
на Светската банка и Владата на Република Македонија. Проектот ќе овозможи средства
за инвестирање и градење капацитети за поддршка на растот на секторот, за
инвестирање во дестинации и создавање просперитет во одредени дестинации.На
регионално и локално ниво, проектот ќе поддржи одбрани туристички дестинации во
земјата преку комбинација од техничка помош за подобрување на управувањето со
дестинацијата, за инвестирање во инфраструктурата и инвестирање во поврзување и
иновирање. Инвестирањето ќе биде извршено преку шема на грантови за регионалните
туристички чинители, како на пример општините, институциите, НВО и приватниот сектор.
Овој план за управување со животната средина и социјалните аспекти е подготвен за
активностите што се извршени за подпроектот “Дојран - туристички бисер на Југоисточна
Македонија“. ПУЖС го претставува документот за животната средина кој се состои од
опис на проектот, технички детали, обем, средина и локација, врз основа на што се
проценуваат ризиците по животната средина и социјалните ризици и мерктие за
избегнување и ублажување на истите. Применувањето на мерките за ублажување на
воочените ризици и проблеми што се наведени во ПУЖС е задолжително.

Природните и културните убавини, локални производи и храна, како и историските
локалитети кои се концентрирани во Дојран, кој се наоѓа во Југоисточниот регион на
земјата, претставуваат збир на вредности кои го прават  овој дел привлечен за туристите.
Во моментот Дојран е нискобуџетна сезонска дестинација со доминантно домашни
туристи, но циркулираат и голем број на дневни посетители и транзитни туристи во тек на
сезоната. Приоритетни сегменти на туристи се домашни рекреативни и регионални
туристи (Бг, Гр, Срб) на краток престој и организирани и независни активни туристи. И
покрај развиеноста на опфатената дестинација до одреден степен, согледани се повеќе
предизвици кои го забавуваат развојот и унапредувањето на туристичкиот производ кој се
нуди.

Во рамките на проектните активности на подпроектот “Дојран – туристички бисер на
Југоисточна Македонија” вклучени се повеќе активности, дадени во продолжение:

 Партерно и хортикултурно уредување на Зелена рекреативна зона - Градски
парк Дојран

 Партерно и хортикултурно уредување на површината околу Отворена летна
сцена

 Асфалтирање на пристапен пат (Улица 2) до Отворена летна сцена
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2. Политика, правна и административна рамка

Процесот на оцена на животната средина служи како примарна придонес во
процесот на одлуки од страна на македонските власти, кои треба да го одобрат проектот
пред истиот да биде изграден и да работи, од страна на Светската банка која обезбедува
финансиски средства за овој проект.

Национална правна рамка

Постапката за проценка на влијанието врз животната средина е пропишана во
Законот за животна средина, Службен весник бр. 53/05, 81/05 24/07, 159/08 и 83/09;
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 163/13, 42/14, 129/15 и 39/16 (Поглавје XI / чл. 76-94) каде што
се исполнети барањата на Директивите на ЕУ за Оценка на влијанието врз животната
средина (Директивата 85/337 / ЕЕЗ, изменета со Директивите 97/11 / EC, 2003/35 / ЕЗ и
2009/31 / ЕЗ) е транспонирана.

Постапката започнува кога Инвеститорот (Предлагач на проектот) кој има намера да
спроведе проект, доставува Писмо за намери, во писмена и електронска форма, до
Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП - Дирекција /
Управа за животна средина), кое е надлежен орган за целата постапка. Администрацијата
за животна средина е должна да даде повратна информација за специфичното барање
дали треба или не треба да развие Оценка на влијанието врз животната средина или
Елаборат за заштита на животната средина.

Постапката за скрининг е фаза во која МЖСПП утврдува дали треба да се спроведе
Оценка на влијанието врз животната средина или елаборат за заштита на животната
средина или не за одреден проект. За развој на проекти кои не спаѓаат во списокот на
проекти за кои треба да се спроведе постапката за Оценка на влијанието врз животната
средина (проекти од мал обем), се бара услов за изготвување на „Извештај за влијанието
врз животната средина - елаборат за заштита на животната средина“ (релевантно за
проектите од категоријата Б според WB OP 4.0.1 постапката за проценка на животната
средина).

Во текот на етапата за проверка на Процедурата за оценка на влијанието на
животна средина, во случај на одлука дека нема потреба за Процедурата за оценка на
влијанието на животна средина, инвеститорот треба да изготвува Извештај за оценка на
влијанието за животна средина – Елаборат. Оваа процедура е задолжителна за мали
проекти (пр. Реконструкција на локални улици, изградба на системи водоснабдување,
канализација, и др) кои предизвикуваат кратко трајни и минорни негативни влијание врз
животната средина.

Постојат два Правилника за изготвување на Извештај за оценка на влијание за
животна средина – Елаборат за мали проекти:

• Правилник за список на проекти за кои треба да се изготви Извештај за оценка на
влијание на животна средина од страна на инвеститорот и Извештајот треба да се
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усвои од Министерството за животна средина и просторно планирање (Сл. Весник
бр. 36/12);

• Правилник за список на проекти за кои треба да се изготви Извештај за оценка на
влијание на животна средина од страна на инвеститорот и Извештајот треба да се
усвои од градоначалникот на општина или од градоначалникот на Град Скопје (Сл.
Весник бр. 32/12)

Содржината на Извештајот за оценка на влијание на животна средина – Елаборат
треба да биде во согласност со Правилникот за формата и содржината на Извештајот и
со процедурите за усвојување на Извештајот за оценка на влијанието за животна средина
(Сл. Весник на РМ, бр. 12/132).

Извештајот за ОВЖС – Елаборатот ги соддрува главните карактеристике на
активностите, главните негативни и позитивни влијаниа врз животната средина.
Едноставната Програма за заштита на животната средина се состои од мерки за
спречување, ублажување и компензирање на негативните влијаниа врз сите елементи на
животната средина кои треба да се развиваат во согласност со националната
легислатива и меѓународните практики за животна средина. Во текот на изготвување и
усвојување на Извештајот за ОВЖС – Елаборат нема потреба за јавна дебата.

Список на регулатива и документи за предложените мерки за менаџирање на
животна средина

1. Закон за животна средина (“Службен Весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07,
159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13,42/14, 44/15, 129/15 и
39/16);

2. Закон за управување со отпад (“Службен Весник на РМ“ бр. 68/04, 71/04, 107/07,
102/08, 134/08, 82/09, 124/10, 09/11, 47/11, 51/11, 163/11, 123/12, 147/13, 163/13,
51/15, 146/15, 156/15, 39/16 и 63/16);

3. Закон за заштита од бучава во животната средина (“Службен Весник на РМ“ бр.
79/07, 124/10, 47/11 и 163/13);

4. Закон за квалитет на амбиентен воздух (“Службен Весник на РМ“ бр100/12,
163/13, 10/15 и 146/15);

5. Закон за заштита на природата („Службен Весник на РМ“ бр. 67/04, 14/06, 84/07,
35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16);

6. Закон за управување со пакување и отпад од пакување (“Службен Весник на
РМ“ бр. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 9/13 и 39/16);

7. Закон за безбедност и здравје на РМ (Сл. Весник на РМ“, бр. .92/07, 136/11,
23/13 ,25/13 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15 и 192/15)

8. Закон за води (“Службен Весник на РМ“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11,
44/12, 23/12, 23/13, 163/13, 180/14 и 146/15);
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9. Закон за градење (“Службен Весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11,
54/11, 59/11, 13/12, 144/12, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 44/15,
129/15 и 39/16)

10. Закон за заштита и безбедност на работно место (“Службен Весник на РМ“ бр.
92/07, 136/11, 23/13 и 25/13)

11. Закон за заштита на културното наследство (“Службен Весник на РМ“ бр. 20/04,
71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164 / 13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15,
154/15, 192/15 и 39/16)

Политика за заштита на животната средина на Светска банка

Политиката за заштита на животната средина на Светска банка се смета како
камен-темелник со својата поддршка за намалување на одржлива сиромаштијата. Целта
на овие политики е да се спречи и ублажи непотребната штета на луѓето и нивната
животна средина во процесот на развој. Овие политики нудат насоки за СБ при
идентификација на должници, подготвување и спроведување на програми и проекти.
Проценка на влијанието врз животната средина (ОВЖС) е еден од десетте еколошки,
социјални и правни заштитни политики на СБ. ОВЖС се користи во СБ за да се
идентификуваат, да се избегне и/или да се ублажат потенцијалните негативни влијанија
врз животната средина поврзани со кредитно работење. Целта на ОВЖС е да се подобри
процесот на донесување одлуки, да се осигура дека опциите на проектот кои се
разгледуваат се здрави и одржливи и дека потенцијално засегнатите лица се соодветно
консултирани. Политика за оцена на животната средина од Светска банка и
препорачаното процесирање се опишани во Оперативните политики (ОП) / Процедура
на банката (ПБ) 4.01: Оценка на животната средина. Оваа политика се смета за
политиката "чадор" на заштитните политики за животна средина на СБ. При подготовката
на оваа документација би се користеле следните политики:

- Оперативната политика за животната средина (OP 4.01, 1999, ревидирано во
април, 2013 година);

- Оперативна политика за проценка на животната средина (ОП 4.01, 1999,
ревидиран Април, 2013)

- Оперативната политика за физичките културни ресурси (OП 4.11, 2006);

- Оперативната политика за природните живеалишта (ОП 4.04, 2001);

- Политика за пристап до информации (2013).

Барањата на СБ за објавување на информации детално се опишани во политиката
за пристап до информации, последен пат ревидирана во јули 2013.
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ОП/БП на Светска Банка за природните живеалишта има за цел да се овозможи
инфраструктурните и други развојни проекти на СБ да го земат во предвид за
зачувувањето на биолошката разновидност. Политиката строго ги ограничува проектите
каде што може да се оштетат природните живеалишта, како земјиште и води каде што се
присутни автохтони растителни и животински видови. Поточно, политиката на СБ
забранува поддршка на проекти кои ќе доведат до значително губење или деградација на
критични природни живеалишта, кои што се:

- законски заштитени;

- официјално предложени за заштита;

- незаштитени, но познати како високо конзервациона вредност.

Во останатите (не критични) природни живеалишта, проекти поддржани од СБ кои
можат да предизвикаат значителна загуба или деградација само кога:

- не постојат изводливи алтернативи за да се постигне занчителна нето
придобивка од проектот; и

- прифатливи мерки за ублажување, како што се обештетување за зафатените
области а кои се вклучени во рамките на проектот.

СБ OP/ПБ за шумарство има за цел да се намали уништувањето на шумите,
подобрување на животната средина и на пошумените подрачја, да го промовира
пошумувањето, намалувањето на сиромаштијата и поттикнување на економскиот развој.
Критични шумски екосистеми се природно шумско земјиште кои се:

 постојните заштитени подрачја и области официјално предложени од страна
на владите како заштитени подрачја, подрачја иницијално признаени како
заштитени од традиционални локални заедници и области кои ги одржуваат
условите од витално значење за одржливоста на овие заштитени подрачја;

 области идентификувани од страна на Светска банка или авторитетен извор,
како што се области кои се познати како значително соодветни за заштита на
биолошката разновидност и области кои се од клучно значење за ретки,
загрозени, миграциски или загрозени видови.

Во согласност со политиката на Светската банка за пристап до информации,
Консултации со јавноста и Објавувањето треба да следат одредени постапки: Плановите
за управување со животна средина ќе бидат јавно објавени и достапни на кабинетот на
заменик Претседателот  на Владата на Република Македонија (Имплементатор на ПЛРК)
и на Светска банка (Администратор на ПЛРК) и ќе служат како основен документ за
одобрување.
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2.1 Јавни консултации околу Планот за управување со животната
средина за проектот

Подготвениот план за управување со животната средина и социјалните аспекти
(ПУЖС) за овој проект ќе биде дел од тендерската документација и договорот со
изведувачот (заедно со предмер пресметката) што ќе бидат задолжителни за
имплементацијата на предвидените мерки согласно Планот за ублажување и
набљудување. Имплементацијата на ПУЖС е задолжителна за изведувачот.

Согласно РУЖС – (Рамка за управување со животната средина), овој ПУЖС мора да
биде предмет на јавна консултација пред подгрантот да биде конечно одобрен. Штом
драфт верзијата на ПУЖС ќе биде одобрена од страна на (ЕСП – Единица за
спроведување на проект) стручњакот за животна средина и специјалистот за животна
средина од СБ, истата ќе биде објавена на веб страницата на (ЕСП – Единица за
спроведување на проект) (Кабинет на заменикот претседател на Владата на РМ за
економски прашања), Агенцијата зз промоција и поддршка на туризам и веб страницата
на засегнатата општина (Општина Дојран) каде што ќе остане достапна за јавноста барем
14 дена. Печатен примерок ќе биде достапен во Единица за спроведување на проект
(ЕСП) / Кабинет на заменикот претседател на Владата на РМ за економски прашања
(КЗПВЕП) и Општина Дојран. Повикот за коментирање и учество во средбата за јавна
консултација (со место и време) ќе оди заедно со ПУЖС. Средбата за јавна консултација
ќе биде одржана во засегнатата општина кон крајот на периодот за консултации.
Проактивно, Апликантот (Општина Дојран) ќе ги информира и покани големите чинители
во проектот, вклучувајќи ги и локалните НВО, засегнатите заедници и општини
непосредно и на соодветен начин. Поднесените коментари ќе бидат вклучени во
Извештајот за јавното сослушување, што ќе биде дел од финалната верзија на ПУЖС. На
тој начин, сите коментари од јавноста ќе бидат достапни до апликантите и тие ќе ги земат
сите релевантни коментари и ќе ги опфатат одговорите и забелешките во финалниот
ПУЖС.

ПУЖС мора да помине на јавна консултација на англиски, македонски и албански
јазик. Имплементацијата на Планот за управување со животната средина и социјалните
аспекти ќе овозможи навремено преземање на предложените мерки и ќе придонесе кон
реализацијата на проектние активности без значајни влијанија врз животната средина.
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3. Опис на проектот

3.1 Вовед

Со цел подобрување на туристичката понуда и подобрување на пристапноста до
туристички локации, Општина Дојран пристапи кон подготовка на проектна документација.

Со реализација на зацртаните проектни цели се очекува да се добијат следниве
резултати:

 Партерно и хортикултурно уредување на Зелена рекреативна зона - Градски
парк Дојран

 Партерно и хортикултурно уредување на површината околу Отворена летна
сцена

 Асфалтирање на пристапен пат (Улица 2) до Отворена летна сцена

3.2 Локација на проектот

Локациите на кои се предвидени активностите опфатени во предлог проектот се
наоѓаат на територијат на градот Дојаран. На следните катастарски парцели:

 КП.бр.1050/1 КО. Сретеново, Отворена летна сцена

 КП.бр.383/2, КП399, КП448/1 и КП448/2 во КО. Стар Дојран и КП1050/1   во КО.
Сретеново, паркови

 Траса на Улица 2, (пат до отворена летна сцена) се протега по КП бр. 1050/4 КО
Сретеново.

На фотографиите во продложение се прикажани Катастарските парцели опфатени
со проектните активности
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Слика 1 КП.бр.1050/1 КО. Сретеново, Отворена летна сцена

Слика 2 КП.бр.383/2 КО. Стар Дојран, паркови
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Слика 3 КП399 КО. Стар Дојран, паркови

Слика 4 КП448/1 КО Стар Дојран, паркови
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Слика 5 КП448/2 КО. Стар Дојран, паркови

Слика 6. Шематски приказ на Улица 2 (пат до Отворена летна сцена )
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3.3 Технички и технолошки опис на активностите
Во сколоп на прокетнитe активности предвидени се:

1. Санација и реконструкција на отворена летна сцена

Постојната летна сцена е со капацитет од 250 посетители, наменета за изведување
на разни културни настани. Гледалиштето е отворена трибина со девет редови за
седење. Главна и примарна намена на објектот е за културни манифестации од типот на:
концерти, театарски претстави, настапи на културно - уметнички друштва, разни
перформанси. Под трибините се наоѓаат неколку изложбени простории, за изложување
на традиционални и модерни уметнички дела како: традиционални носии, накит,
керамика, слики и фотографии, скулптури и слично.

Сцената е со приближни димензии од 5.5/10.6 метри. Зад сценскиот дел се наоѓа
објект кој е една целина со сцената, а по функција е наменет за подготвување на
изведувачите пред настап. Овој дел содржи: гардероба, тоалети и просторија за шминка.

На отворената летна сцена, се предвидени реставрација и реконструкција на
постојниот објект и инсталација на нова кровна конструкција, односно настрешница.

Реновирањето / реконструкцијата опфаќа неколку активности кои ќе ги опфатат
околината и самиот објект. Постоечката дрвена и алуминиумска столарија е истрошена и
оштетена, така се предвидува нова внатрешна и надворешна столарија со PVC профили
и карактеристики.

Систем на PVC профили:

Профилот треба да биде со едностран слој (во RAL 7016-антрацит сива од надвор,
внатре во бела боја, на бела основа).

Во комбинација со стакло со двојно застаклување треба да ги задоволат
вредностите (Uw = 1,0 -1,1 W / m2K) со соодветно растојание помеѓу двете чаши (Ψ), за
да се постигне вкупен коефициент на премин на топлината на прозорецот Uw = 1,2 W /
m2K. Монтажата на прозорецот мора да биде подвижна.

Системот да овозможи инсталација на вратило што ќе овозможи непречено
функционирање на прозорецот. Во делот на третман на подот поради сегашната
состојба, под-проектот предвидува отстранување на постојната подлога, од цементски
ферман (со асфалт-бетонска конструкција) и поставување на не-лизгачки плочки од
вештачки гранит на нов цементски ферман. Онаму каде што е неопходно, се поставува
двокомпонентна хидроизолација помеѓу завршениот под и цементски ферман. Во делот
на санитарните јазли се планира инсталирање на подни и ѕидни керамички плочки.

Предвиденa e поправка на преградни ѕидови, поправка на штети и пукнатини во
постоечките ѕидови и прегради (гипс плочки), како и сликање на внатрешни површини со
дисперзивна боја.



План за управување со животна средина за подпроектот “Дојран – туристички бисер на Југоисточна Македонија“

14

Предвидени се надворешни фасадни ѕидови кои ќе бидат поправени преку
исполнување на постојните пукнатини и дупки со полимерни запечатувања со цементна
основа и сликање на целата фасадна површина со фасадна боја.

Кровна конструкција - настрешница

Со ново произведената кровна конструкција се предвидува поставување на
сферичен настреш, од метални профили, триаголни поврзани, едни со други за статичка
цврстина. Тие меѓу себе се поврзани како индивидуални елементи со метални зглобови.
Над претходно опишаната челична конструкција ќе се постави кородиран и перфориран
лим. Самата челична конструкција е монтирана на десет челични столбови (со кружен
пресек) и се заснова на темелите. Самата конструкција на покривот е дизајнирана со цел
да ги зачува постојните влезови во зградата и да овозможи покривање и заштита на
посетителите од атмосферските влијанија.

Опрема

Со цел да се подобри околниот простор, се предвидува инсталација на пет
жардинери изработени од бетон со вештачки гранитни плочки. Жардинерите ќе бидат
направени од бетон со димензија од 1,0 / 0,4 / 0,95 метри, со дебелина на ѕидот (коверт) =
5 см
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Слика 7 Шематски приказ на ново дизајнираната летна сцена

2. Уредување на пристапен пат (Улица 2) за да се отвори летната сцена во Стар
Дојран

Улица-2 се наоѓа во Стар Дојран, Општина Дојран К.О. Сретеново и почетокот е во
спој со Улица-1, и завршува како тежичен крај со пресвртна точка.

Хоризонтално решение

Хоризонталното решение на Улица 2 е целосно прилагодено на извадокот од
Локалната урбанистичка планска документација (LUPD). Улицата има должина од 98,10 м.
Хоризонталната оска се состои од 3 елементи: 2 насоки и 1 кривина со радиус: R1 =
83.25m. Ширината на пресекот на Улицата-2 е дефинирана со извадок од LUPD и тоа:

• сообраќајни ленти 2x3.25 = 6.5m

• тротоар 2x1.5 = 3.0m

• вкупно 9.5m

Структурата на коловозот за Улица -2 е како што следува:

• AB 11 d = 4,0 cm

• BNS 22 d = 6.0cm

• тампон од кршен материјал d = 35.0cm

Структурата на тротоарот е како што следува:

• Бехатон плочи d = 6.0cm

• песок d = 3,0-5,0см

• тампон од материјал од кршен камен d = 20.0cm
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Слика 8 Шематски приказ на Улица 2

3. Партерно и хортикултурмо уредување на зелена рекреативна зона – Градски
парк Дојран и уредување на простори околу летна сцена

Оваа активност опфаќа уредување и хортикултурно уредување на постојните зелени
рекреативни зони на четири локации во градот Дојран.

 Парк 1: околу oпштинскaтa згрaдa

Кaј пaркoт 1 штo е вo непoсреднa близинa нa oпштинсктa згрaд се предвидувa дa се
изгрaдaт нoви пешaчки пaтеки кoј ке oвoзмoжaт кoмуникaцијa низ целиoт пaрк сo кејoт и
пoстoечките изгрaдени сoдржини (спoртски терени и реквизити зa рекреaцијa). Нa пoвеќе
лoкaции се предвидувa изгрaдбa нa летникoвци oд чaмoвo дрвo пoстaвени нa пoвршинa
пoплпченa сo пaвер елементи.

Истo тaка, се предвидувa изгрaдбa нa две детски игрaлиштa (Слика 11) oд
кoмпoзитни елементи изрaвoтени oд чaмoвo дрвo и метaл, пoстaвени нa бетoнска oснoвa
сo димензии 14х15 м. Нa бетoнскaтa пoдлoгa се предвидувa лепење нa зaштитнa гуменa
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Слика 9 Преглед на предвидени детски игралиште

пoдлoгa. Oкoлу игрaлиштето се предвидувa изгрaдбa нa пешaчкa пaтекa сo ширинa 1м
пoплoченa сo пaвер елементи.

Вo пaркoт се предвидувa изгрaдбa нa прoстoр зa друштвени игри сoстaвен oд мaсa и
клупи, кaкo и изгрaдбa нa две девени мoстoви изрaбoтени oд чaмoвo дрвo.

Нa пoчетoкoт oд пaркoт дo пoстoечкиoт пaркинг прoстпр се предвидувa изгрaдбa нa
трoaтoр зa миленици oгрaден сo 2Д метaлнa oгрaдa кaде се предвидувaaт пoствувaње нa
дрвени елементи.

 Пред хoтел Рoмaнтик

Вo Пaркoт 2 кoј е пред хoтел Рoмaнтик се предвидувa нoвo детскo игрaлиште дo
пoстoечкoтo детскo игрaлиште. Нoвoтo детскo игрaлиште ќе биде истo кaкo и вo пaркoт 1
кaј oпштинaтa кoе ќе се пoстaви нa aрмирaнo бетoнскa пoдлoгa oблoженa сo зaштиитнa
гуменa пoдлoгa. Зa пoврзувaње нa кејoт сo улицaтa се предвидубa изгрaдбa нa пешaчкa
пaтекa oд пaвер елементи и изгрaдбa нa четникoвец oд чaмoвo дрвo и прoстoр зa
друштвени игри.

 Дo хoтел Рoмaнтик
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Вo пaркoт 3 дo хoтелoт рoмaнтикa се предвидувa изгрaдбa нa пешaчкa пaтекa oд
пaвер елементи сo вел дирекнo пoврзувaње нa улицaтa сo кејoт зa пoлеснa кoмуникaцијa
нa пешaците oд улицaтa дoнкејoт и oбрaтнo. Истo тaкa, дo пешaчкaтa пaтекa се
предвидувa изгрaдбa нa детскo кoмпoзитнo игрaлиште пoстaвенo нa бетoнскa пoдлoгa
14х15 м oблoженa сo зaштитнa гумa. Oкoлу детскoтo игрaлиште се предвидувa пешaчкa
пaтекa сoмшитинa 1м и пoплпченa сo пaвер елементи.

 Oкoлу пoстoечкиoт aмфитеaтaр

Вo пaркoт 4 oкoлу aмфитеaтaрoт се предвидувa пoплoчувaње нa пoвршинaтa сo
пaвер елементи зa изгрaдбa нa мининплoштaт и пешaчки пaтеки.

Слика 10. Шематски приказ на игралиштето за миленчиња
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Слика 11 Шематски приказ на павер елементи

Слика 12 Шематски приказ на клупите и кошниците за отпадоци

Вo сите пaркoви нa делoт штo не се пoплoчувa сo пaвер елементи се предвидувa дa се
oзелени сo хумусен мaтеријaл. Овде мора да се нагласи дека хумусот кој ќе се користи
мора да има локално потекло од сливното подрачје на Дојран, а растителните видови кои
ќе бидат засадени мора да бидат автохтони автохтони видови од Дојранскиот регион.
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4. Основни податоци

Предвидените активности на подпроектот “Дојран – туристички бисер на Југоисточна
Македонија”, влегуваат во склоп на општина Дојран.

Општина Дојран

Дојран зафаќа површина од 132 км2 и се наоѓа во јужниот дел од Република
Македонија, покрај македонско - грчката граница. Општината се наоѓа на бреговите на
Дојранското Езеро, преку кое од источната страна општината се граничи со Република
Грција, сместена меѓу планините Беласица (1883 метри) од север, планината Круша (860
м.н.в. Р. Грција) од исток и Карабалија (697 м.) од запад. Пречникот на езерото изнесува 9
км во должина и 7 км во ширина. Езерото е на 148 метри, а брегот од западната страна е
на 160 - 250 метри. Дојран е оддалечен од Скопје 166 км, од Гевгелија 38 км, од Струмица
45 км, од Солун во Република Грција 81 км. Најблискиот аеродром е солунскиот
оддалечен 100 км, додека од скопскиот аеродром оддалеченоста е 141 км. Најблиско
пристаниште е Солунското пристаниште во Грција, кое е одалечено 81 км.
Оддалеченоста од најблиска железница изнесува 38 км и се наоѓа во Гевгелија.

Слика 13 Општина Дојран во рамките на Р. Македонија и населени места во општина Дојран
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Релјефни карактеристики

Подрачјето на општината е претежно ритчесто. На западниот брег од езерото се
наоѓа височината Калатепе со надморска височина 691 метар. На северозападниот дел
благо се издигнува Асанлиско Поле, кое преку с. Николиќ се прелева во плодна котлина.
На северозапад над Асанлиско Поле се издигнува ридот Боска со надморска височина од
720 метри и планината Беласица, а на исток се падините Планината Круша, кои многу
благо се спуштаат кон езерото, при што се создаваат мошне плодни површини.
Најнискиот дел од котлината е на југ, кај населбата Кара-Дојран во соседна Грција.

Геолошки карактеристики

Дојранското Езеро и поширокото подрачје лоцирани се во граничните делови на
две крупни геотектонски единици, т.е. на границата меѓу српско - македонскиот масив на
исток и вардарската зона на запад. Терените на овој регион се изградени од
прекамбриски, палеозоиски, мезозоиски горно еогенски и неогенски квартени.

Хидрогеолошки карактеристики

Хидрогеолошките карактеристики на сливното подрачје на Дојранското Езеро се од
големо значење за хидролошкиот режим, бидејќи голем дел од водите што дотекуваат и
истекуваат одезерото се одвива преку подземен пат. Од досегашните хидрогеолошки
истражувања вршени во дојранското подрачје и пошироко, беше изготвено
хидрогеолошко толкување и хидрогеолошка карта. Од хидрогеолошкото картирање на
РМ, се заснива на литолошко-тектонскиот склоп на теренот, структурата на порозност и
филтрациони својства на карпите. Со оглед на критериуми на дојранскиот регион,
издвоени се два основни вида на хидролошки средини:

 Водопропусни кои се поделени во три групи: неврзани квартални седименти,
цврсти зелени и слични карпи и карбонатни карпи и

 Водонепропусни карпи најраспорстранети се: делувијален нанос, беласички
гранити, серицит- хлоритските шкрилци, еоценски конгломерати и други.

Лежишта на подземните води – аквифери: Од аспект на хидрогеолошките и
техноекономските вредности на дојранскиот регион издвоени се 4 вида на аквифери од
практично и тематско значење, а тие се : аквифери во езерски седименти, аквифери во
пролувијалните седименти, аквифери во мермерите и зона на геотермални води.

Тектонски карактеристики

Поширокото подрачје на Дојранскиот басен се карактеризира со сложена тектонска
градба, создадена во повеќе етапи и фази. Процесите на тие тектонски фази се сочувани
со набирања и раседување на различни карпести комплекси. Како поважни етапи се
издвојуваат прекамбриската, каледонско-херцинската и алписката. Траги од
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прекамбриските тектонски движења се јавуваат на Беласица, каде гнајсевите се набрани
во антиклинала и во Вардарската зона, преставени со Богданечката антиклинала.

Каледонско-херцинската тектонска етапа маркантно е изразена со силно набирање
и раседување на палеозоиските карпи издолжени во насока Северозапад-Југоисток.
Алписката етапа е претставена со четири тектонски фази, кои и дале главни структурни
обележја на Вардарската зона.

Климатски карактеристики

Територијата на ЕЛС Дојран поради отвореноста на долината кон југ се наоѓа под
климатските влијанија од Солунскиот залив, кои доаѓаат по долината на реката Вардар и
каналот Ѓолај. Генерално климата се карактеризира со топли и суви лета изразени со
високи температури и благи и влажни зими. Дневна температура со над 26 °C во
дојранското подрачје се среќава над 120 денови во годината.

Просечно годишно траење на сончевото зрачење изнесува 2440 часа. Средна
годишна температура е 14,2°C. Најстуден месец е јануари, со средна просечна
температура од 3,6°C, додека најтопол месец е јули, со средна просечна температура од
24,7°C. Апсолутна годишна минимална температура изнесува - 13°C во јануари (највисока
вредност на апсолутно минималните температури во РМ) и апсолутна годишна
максимална температура е 43°C во јули. Просечно се јавуваат 118 летни, а 29 тропски
денови. Од ова може да се заклучи дека медитеранското климатско влијание е доста
изразено и тоа особено во зимскиот период.

Просечната годишна температура на водата во Дојранското Езеро изнесува 15,8 °C
и е слична со температурата на воздухот. Водата има најниска просечна температура во
јануари и февруари, кога најчесто замрзнува крајбрежјето, а во 2002 година целото езеро.
Водата е најтопла во јули и август со просечна температура од 24,4 °C.

Ова подрачје се карактеризира со количества врнежи условени од медитеранското
климатско влијание и тоа најмногу во ноември, 88 mm, а најмалку во јули, 33,5 mm.
Просечна годишна количина на врнежите изнесува 682 mm, која отпаѓа на просечно 77
врнежливи денови или во просек 8,8 mm по врнежлив ден. Во поедини години таа
отстапува во широки граници од просечната вредност, така што најврнежливата година е
со вредност 855 мм, а најсушната со 467 mm. Најголемите годишни врнежи се
забележани во периодот 1954 - 1957 и 1979 - 1982, а како најсушен период од 1998 - 1994
година и 1996 -2002 година. Во период од 1951 – 2000 година, забележливо е дека
врнежите имаат тенденција на опаѓање.

Во Дојранската котлина преку целата година преовладува североза пад ниот ветар,
со средна годишна зачестеност од 319‰, со средна годишна брзина од 3,8 m/s и
максимална годишна брзина од 26,4 m/s. После него по изразен е источниот ветар со
средна годишна зачестеност од 89‰, со сред на годишна брзина од 2,6 m/s и максимална
годишна брзина од 22,6 m/s. Покрај добрите термички особини, Дојранското Езеро се
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одликува и со мошне големи количини на растворени соли, 274,5 mg/l. Тоа е всушност
најбогато езеро во Македонија со соли. Водата во себе најмногу содржи хлориди (31,0
mg/l), магнезиум (19,2 mg/l), сув остаток (CаCO3 – 183,0 mg/l).

Хидрографски карактеристики

Дојранско Езеро: ојранското Езеро е лоцирано, на границата помеѓу Република
Грција и Република Македонија. Површината на самото езеро при ниво од 146 m н.в.
изнесува 42,74 km2. Една третина од езерото се наоѓа на територијата на Грција, со
површина од 15,92 km2 (37,46%), а на Македонија и припаѓа 26,58 km2 (62,54%).

Сливот на Дојранското Езеро покрива површина од 270 km2, од кои 190 km2

(околу70%) припаѓаат на Република Грција, а останатиот дел на Република Македонија.

Природните вредности на Дојранското Езеро биле согледани од научната и
стручната јавност во Македонија и како резултат на тоа, езерото е прогласено за
„споменик на природата” – трета категорија на заштитено подрачје според Светската
унија за заштита (IUCN). Вредностите со кои се карактеризира езерото пред се се
однесуваат на големиот диверзитет на без’рбетната фауна, алгите, а исто така и рибите.
Во поглед на биодиверзитетот, Дојранското Езеро има особено значење заради водната и
блатната макрофитска вегетација во неговиот крајбрежен дел. Според Стратегијата за
заштита на биолошката разновидност на Република Македонија и акциониот план, овој
тип станишта е од приоритетно значење за Македонија и треба да се стави под заштита.
Просечна длабочина изнесува 6,7 m, а најголемата 10 m. Во период пред падот на
нивото, површината на езерото (надморска височина на водна површина изнесува 148 m),
била 42,5 km2, додека денеска е 32,5 km2.

Во 1955 година нивото на водата било високо (23 cm повисоко од максималното
ниво предложено од 1940 година). Склучен е меѓудржавен договор помеѓу Владата на
ФНРЈ и Владата на Кралството Грција од 9 јуни 1956 година за преземање мерки поради
високото ниво на водата. Југословенската страна била единствено заинтересирана
високиот водостој на Езерото да не создава проблеми приспецифичниот начин на
риболов и да не се поплавуваат земјоделските површини кои во тој период биле мали.
Додека ставовите на Грција биле јасни: од езерото да се наводнуваат што повеќе
површини надвор од сливот односно полето Дојрани - Кристонија, обезбедување вода во
вегетациониот период, а при исклучително висок водостој во зимскиот период и за
производство на електрична енергија.

За наводнување и други потреби од грчка страна е договорено максимално
искористување на вода во износ на воден столб од 1,2 m (од највисоката кота на езерото
146 m н.в., а најниска 144,80).

До 1975 година нивото на водата главно се одржувало во рамките на Договорот, 4
cm блиску до минималното ниво. Од 1976-1987 година нивото на езерото скоро секоја
година било под минимално договорено ниво, иако просечните врнежи изнесувале 648
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mm, а врнежите во вегетациониот период 278 mm, но испарувањата на езерото биле
поголеми (над 800 mm).

Во период од 1988 до 2000 година нивото на езерото бележи константно опаѓање и
скоро секоја година се забележувал понизок апсолутен минимум. Поради губењето на
водата, езерото ја достигнало најниската точка, (3,88 метри под нултата точка). Тоа,
заедно со претходно изгубениот воден столб над нултата точка (2,40 m), значи всушност
намалување на водниот столб на езерото за вкупно 6,28 метри. Ваквата загуба на вода,
за едно езеро со максимална длабочина од околу 10,0 метри, е многу голема и всушност
е рамна на катастрофа. Таквиот низок водостој довел до нагли и несакани промени во
езерскиот екосистем, односно за флората и фауната во езерото.

Смалениот волумен на вода довел до зголемување на темперетурата на водата и
во долните слоеви од водениот столб, а со тоа се интензивирале процесите на
еутрофикација и изумирање на езерото како специфичен екосистем. Всушност,
достигнувајќи ја најниската точка (3,88 m под нултата точка), вкупниот волумен на водата
од околу 262,0 милиони m3 колку изнесува при договорениот максимум, се сведе на само
околу 60-70 милиони m3, што претставува загуба од околу 200 милиони m3 вода.

Биолошка разновидност

Дојранското Езеро е еутрофно езеро, заради големата продукција на органска
материја. Животинскиот свет е претставен од без'рбетници (праживотни - едноклеточни
животни, сунгери, црви, мекотели, членконоги, инсекти и др), како и претставници од
'рбетниците (риби, водоземци, влекачи, птици и цицачи). Во Дојранското Езеро
регистрирани се 12 фаунистички ендемити. Од 15 видови риби, 1 вид претставува
локален ендемит. Некои без'рбетници (посебно вилинските коњчиња) и неколку видови
птици, се наоѓаат на листата на CORINE. Дојранското Езеро е познато по
традиционалниот начин на ловење риби со помош на птици во огради од трска, т.н.
мандри.

Од субмерзните растенија најчести се: Ceratophyllum demersum, Najas marina,
Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum spicatum, Vallisneria spiralis и други. Видот Najas
minor е ограничен на поплитките јужни рабни делови на езерото, додека Myriophyllum
spicatum e присутен скоро во сите заедници, но најбујно се развива на длабочини од 40
cm, образувајќи огромни подводни ливади.Najas marina и Potamogeton perfoliatus се
развиваат скоро подеднакво бујно.

Видовите Centaurea rifidula, Verbascum doiranense, Verbascum burgeffi и Astragalus
thracicus doiranensis се опишани од локалитети кои во рамките на Дојранскиот базен или
блиску до него.

Микрофлорната компонента на Дојранското Езеро до 1988г. ја сочинуваа 257
фитопланктонски и перифитонски таксони. Улогата на главен рпоиздевудач на органски
материи во езерскиот еко - систем ја имаат планктонските алги - фитопланктонот - кој е
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почетна алка во низата синџири на исхрана во езерото. Дојранското Езеро се одликуваше
и со многу богат, разновиден перифитон, како посебна еколошка асоцијација. Опаѓањето
на водата од Дојранското Езеро кое пропатено со промени и на еколошките параметри,
доведува до редукција на квалитетот на видовиот состав.

Биодиверзитетот на фауната на Дојранското Езеро и Котлината е комплексен, како
од таксономски така и од еколошки аспект. Претставниците од типот Protoza (праживотни)
се многу слабо истражени. При истражувањата е регистрирано присуство на
претставниците од родот Diflugia черупести амеби, типични жители на блатата и
мочуриштата. Останати регистрирани видови на протози во езерото припаѓаат на
родовите Epistylus и Vorticella. Тоа се седентарни, екто - комензални форми кои се
утврдени на копеподната каланоида Eudiaptomus gracili. Оваа каланоида за прв пат се
јавува во планктонската заедница на Дојранското Езеро од пред 10 години. Единствени
податоци кои се однесуваат на паразитните протози, се презентирани од страна на
Христовски(1999). Притоа тој ги утврдува следните 3 вида:

 Myxobulus cyprini

 Thelohanellus nikolskii

 Trichodina sp

Од типот Porifera (сунѓери) во Дојранското Езеро е регистрирана фамилијата
Spongillidae, присуство на три вида меѓу кои и ендемичниот дојрански сунѓер Spongilla
carteri dojranensis. Во рамките од типот Plathelminthes (сплескани црви) се посочени
претставници од класите Turbellaria и Cestoda. Типот Mollusca во Дојранското Езеро е
претставен со видови од двете класи Gastropoda (полжави) застапена со 21 вид помеѓу
кои и дојранскиот ендемичен полжав Graecanatolica macedonica и Bivalvia (школки), пет
вида помеѓу кои највпечатлив е видот Dressena polimorpha.

Од типот Прстенести Црви (Annelida) во Дојранското Езеро прочуени се главно
претставителите од класите Малкучетинести црви (Oligochaeta) и пијавици (Hirudinea)
како и бранхиобделидите од кои 4 вида се прифатени како дојрански ендемити. Со
намалување на речниот рак во водите на Дојранското Езеро има негативен ефект и врз
опстанокот на четирите дојрански ендемични бранхиобделиди. Класата Oligochaeta
застапена е во 22 вида во Дојранското Езеро, вкучително дојранскиот ендемичен вид
Isochaeta dojranensis.

Претставници од типот Членконоги (Arthopoda), во Езерото и Дојранската Котлина
се застапени со најголем број видови. Подтип Crustacea, е богато застапен во водите на
Езерото, класата Copepoda е со сите три реда слатководни копеподи, ендемичната
дојранска циклопоида Microcyclops varicans dojranensis. Поддипот Трахеати е најброен со
видови во рамките Antropoda.

Од редот Вилински Коњчиња (Odonata) регистрирани се 39 видови. Од
претставниците на редот Пролетници (Prekoptera), видот Rhabdiopteryx dojranensis е
дојрански ендемит. Од редот пепeрутки (Lepidoptera) вкупно има 526 видови во
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Дојранскиот Басен и Дојранската Котлина, што претставува огромна концентрација на
диверзитетот на една ограничена територија. Од редот Diptera во Дојранското Езеро е
претставен со видови на фамилијата Хирономиди (Chironomidae) регистрирани 51 вид.
Тие имаат значајна улога во бентосната заедница на Дојранскотот Езеро.

Од типот Хордати (Chordata) во фауната на Езерото и Котлината се присутни
претставници на подтипот Р'бетници (Vertebrata). Вертебратите ја сочинуваат
најзначајната група во зоологијата, како по степенот на сложеноста на својата градба,
така и по богатството и диференцраноста на формите.

Во рамките на еко - системот Дојранско Езеро класата Водоземци (Ampgibia) е
претставена со 10 видови. Видовите Rana balcanica и Trituris karelini, како и подвидовите
Pelabates syriacus balcanicus, Bombina variegata scarba и Triturus vulgaris graecus се
Балкански ендемити.

Од класата Влечуги (Reptilia) за Дојранското Езеро и Котлината утврдени се 23
видови. Подвидовите Emus orbisularis hellenica, Cyrtodactylus kotschyi skopjensis,
Ablepharus kitaibeleii stepaneki и Podarcis ergardii riveti се Балкански ендемити.

Според спроведените анализи, присуството на неколку видови пронајдени на
Црвената листа на видови на IUCN под закана на глобално ниво (2016) е основано:

Водени макро без’рбетници 8 видови: полжав Graecoanatolica macedonica има
статус на исчезнати (EX) видови. Видовите Unio crassus, Astacus astacus balcanicus и
Sympetrum depressiusculum се ранливи (VU), додека 4 видови: Dreissena presbensis;
Anodonta cygnea; Hirudo medicinalis и Potamon ibericum имаат статус на блиска закана
(НТ).

Терстериални без’рбетници: 3 видови: се наведени три значајни видови пеперутки.
Pieris balcana и Lycaena dispar се наведени под категории LC и LR / NT, додека
Proserpinus proserpina е класифицирана под категоријата - ДД (без доволно податоци).

Амфибијци и влекачи: 11 видови на водоземци се најмалку загрижени за М.Ц., 1
рептилен вид се смета за ранлив (VU): Testudo graeca, 2 рептилни видови се во близина
на закана NT: Emys orbicularis, Elaphe quatuorlineata и 19 видови рептили најмалку се
однесуваат на LC.

Mamals: 11 мамалиски видови се најмалку загрижени за LC (Suncus etruscus,
Crocidura suaveolens, Crocidura leucodon, Apodemus agrarius, Mus macedonicus, Sciurus
vulgaris, Lepus europaeus, Erinaceus concolor, Canis lupus, Vulpes vulpes, Mustela nivalis,
Felis silvestris).

Птици: Од 96 видови, 1 вид е загрозен (EN): Oxyura leucocephala, 3 видови се
ранливи (VU): Бранта руфилис, Aythya ferina, Pelecanus crispus, 2 видови се речиси
загорзени (НТ): Aythya nyroca, Vanellus vanellus и 90 видови се најмалку загрижени (LC).
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Заштитена област

Дојранското езеро има регулиран статус на заштитено подрачје уште од времето на
СФР Југославија, преку Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското
Езеро од 23 декември 1977 година.

Овој закон беше во сила до донесувањето на Законот за заштита на природата
(2004), кој го обврзува Министерството за животна средина и просторно планирање
(МЖСПП) повторно да ги прогласи заштитените подрачја во земјата. Со Законот за
заштита на природата во согласност со член 92, строгите природни резервати,
национални паркови и споменици на природата се прогласени за заштитени подрачја со
посебни закони. Така, во 2011 година беше донесен Закон за прогласување Дојранското
Езеро за споменик на природата (Службен весник на РМ бр. 52/2011).

• Значењето на Дојранското Езеро се осознава особено од аспект што е познат како
важна област на птици (миграциски и зимски) во глобални и европски контексти. Неговото
значење е особено потврдено со вклучување во меѓународните мрежи на значајни
живеалишта и области значајни за заштита, т.е.: Дојранското езеро е вклучено во
Емералд мрежата на значајни области за заштита во ЕУ (2004), Бернската конвенција

• Дојранското Езеро е наведено на македонската листа на значајни области за
растителниот свет (2004)

• Дојранското Езеро е дел од Балканскиот зелен појас (IUCN иницијатива, 2004)

• Дојранското Езеро е признато од Рамсарска конвенција како значајно место за
живеење во водите од меѓународно значење, особено за водни птици (2007)

• Дојранското Езеро е важна област на птици (BPP), според Bird Life International
(2010)

• Дојранското Езеро е идентификувано како површина на Натура 2000, според
Директивите на ЕУ за птици и живеалишта

Локациите на проектните активности се надвор од границите на заштитеното
подрачје, но во некои места граничната линија поминува веднаш до нив. Локацијата на
рекреативната зона во Градскиот парк со северна, североисточна страна се граничи со
заштитеното подрачје. Отворената летна сцена со северната страна е на растојание од
20 метри од линијата на заштитени подрачја на заштитеното подрачје. Улицата 1, од која
започнува улицата 2, е границата на заштитеното подрачје. Делот на заштитеното
подрачје Споменик на природата Дојранското Езеро, кое се граничи со проектните
локации, припаѓа на делот кој има одржлив степен на заштита (слика 16).
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Слика 14 Локации на проектните активности (црвени кругови и линија) и граничната линија
на заштитеното подрачје Дојранско Езеро (црна линија)

Демографија

Општината брои 3.426 жители во 13 населени места од кои две се
расселени. Благодарение на езерото и сите погодности кои тоа ги овозможува, во
Дојран има изградено над 600 викенд куќи и 150 гарсоњери (во два комплекса)
чиишто сопственици во поголемиот дел од годината престојуваат во Дојран, но не
се жители на општина Дојран. Само за Првомајските и Велигденските празници,
Дојран го посетуваат над 10.000 гости и уште толку еднодневни туристи. Во текот
на летната сезона, со сегашната состојба на водата на езерото има реални шанси
да се остварат 100.000 ноќевања.

Табела 1 Бр. на жители во општина Дојран

Вкупно население според Пописот 2002 3426
Број на населени места 13
Стар Дојран - Сретеново вкупно жители 678
Нов Дојран 1100
Фурка 570
Николиќ 541
Црничани 221
Гопчели 155
Дурутли 16
Куртамзали 121
Органџали 21
Севендакли 3
Џумабос 1
Чаушли /

Табела 2 Вкупно население на Општина Дојран според национална припадност
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Дојран 3426 2641 17 402 59 3 277 2 25

Економска состојба во општина Дојран

Заради географската положба, природните ресурси, културата и традицијата, како и
постојните капацитети, главни дејности во општината се туристичкото стопанство,
лозарството, градинарството и одгледувањето на тутун. Развојните трендови се
однесуваат на развој на сточарството, на металопреработувачката, градежна и друга
индустрија.

Главни носители на стопанството во општина Дојран се:

 ДППТ “АД Дојран” Нов Дојран со основна дејност лозаро - овоштарство, основана
во 2000 година. Располага со 3 големи плантажи: Асанли, Владаја и Фурка.
Главни производи на оваа фирма се: трпезно и винско грозје со површина од 135
ha, бадеми (36 ha), маслинки (3 ha), зелки (5 ha), жито (50 ha). Вкупно вработува
23 работника во редовен работен однос и дополнителни 20 за време на
сезонските работи.

 “Мегаплан 2001” Гевгелија во Нов Дојран е формирана во 1992 година, со
основна дејност производство на картонска амбалажа, системи за наводнување
капка по капка, а во последните шест години фирмата се занимава и со
производство на зеленчук од оранжерии на површина од 6 ha. Вкупно има 35
вработени. Истата не врши притисок врз животната средина.

 “Агролозар” од Богданци располага со 400 ha лозови плантажи и 50 вработени, но
во време на резидба и берба, ангажираат дополнително уште над 200 работници,
во текот на шест сезонски месеци годишно.

 Фабрика за амортизери “СТД” ДОО од Нов Дојран е основана од 1983 како
занаетчиски дуќан, а во 1995 преминува во ”СТД” ДОО Експорт Импорт
металопреработувачка индустрија за производство на автоделови со капацитет
од 15.000 парчиња амортизери и други машински делови годишно со вкупно 20
вработени.

 “КМ Компани” од Нов Дојран е формирана е во 1995 година и се занимава со
производство и преработка на маслинки и производство на маслинов зејтин, како
и со производство на посадочен материјал (маслинки, смокви). Има 2 вработени
во редовен работен однос и 20 работници од сезонски карактер.
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 Од страна на Владата на Република Македонија, во 2005 година рибниот фонд од
Дојранското Езеро е даден на петгодишно користење (концесија) на фирмата
ДПТУ “НОТА ДТХ ДООЕЛ” извоз-увоз - Стар Дојран. Контролата во однос на
користење на рибниот фонд од страна на концесионерот ја врши Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство.

5. Влијание врз животната средина
Реализацијата на предвидените активности на подпроектот “Дојран – туристички

бисер на Југоисточна Македонија“ ќе предизвика одредени влијанија врз околната
животна средина.

Подготовката на овој План е со цел да се лоцира и да се утврди постоење на
некакви штетни ефекти врз животната средина како резултат на проектните активности
кои ќе се одвиваат за време на реализацијата на планираните проектни активности.

Влијанијата нврз животната средина од овој тип на проектни активности се
категоризираат во два главни типа на активности:

- Фаза на изградба

- Оперативна фаза

5.1 Емисии
Во градежната фаза се очекуваат следните емисии:

 фугитивна емисија на прашинан од градежни активности;

 издувните гасови од градежна механизација;

 комунален, градежен отпад и отпад од ископ;

 отпадна комунална и атмосферска вода;

 бучава од транспортна механизација.

Во оперативната фаза се очекуваат следните емисии:

 издувни гасови од мобилни извори на загадување (возилата);

 бучавa.

 отпадна комунална и атмосферска вода;
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 комунален отпад;

5.1.1 Емисии во воздухот

Загадувањето на воздухот е предизвикано од емисиите на загадувачките
супстанции од мобилни и статични извори, исто така, од страна на емисиите на био-
хемиски материи генерирани во процесот на согорување на горивото. Податоци во врска
со дистрибуција на загадувачките материи во животната средина и промени во нивната
концентрација во текот на времето, како и влијанието на квалитетот на воздухот врз
животните форми се исто така важни индикатори во процесот на оценување на
влијанието врз квалитетот на воздухот.

Фаза на изградба

За време на фазата на реализацијата на предвидените проектни активносто на
подпроектот “Дојран – туристички бисер на Југоисточна Македонија“, во воздухот ќе се
појавуваат:

 Фугитивна емисија на прашина изведбата на градежни активности;

 Емисија на издувни гасови од транспортна механизација за достава на
градежни материјали

Прашината генерирана од страна на механички интервенции на транспортна
механизација и на согорувањето на машини за гориво, за време на градежните работи,
влијае на блиска и далечна животната средина во зависност од големината на честичките
(аеродинамичен дијаметар) и метеоролошките услови за време на активности, пред се
поради брзината на ветерот (кои влијаат на нивната распространетост - пренос).
Влијанието на фугитивните емисии на прашина генерирана за време на градежната фаза
ќе биде зајакната заедно со емисиите од градежната механизација.

Емисиите на издувните гасови во воздух ќе бидат генерирани од градежни машини.

Најчестите загадувачки супстанци создадени од издувните гасови се SO2, NOx, CO,
PM10, несогорени јаглехидрати, сулфур, олово, бензен и други ароматски јагленоводороди
кои придонесуваат за второстепено производство на озон и сите тие се присутни како
директна или индиректна закана за здравјето на луѓето и животната средина.

Видот и количината на издувни гасови ќе зависи пред се од типот на горивото,
состојбата на возилата, фреквенцијата на движење и траењето на нивните активности.

Сепак, квалитетот на горивото во Македонија ги следи Европските стандарди и
истото е контролирано од страна на акредитирани лаборатории. Па така, можеме да
заклучиме дека мобилните извори не претставуваат закана за квалитетот на воздухот.
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За време на градежните активности, најчувствителните рецептори кои ќе бидат
изложени на емисии во воздухот ќе бидат вработените, населбата во близина како и
биодиверзитетот во близина на трасите каде ќе се инсталира адреналинската опрема.

Влијанието врз квалитетот на воздухот може да се оцени како краткорочно, локално,
индиректно, неповратно, брзо, со низок интензитет на влијание на животната средина.

Оперативна фаза

Во оперативната фаза влијанија врз воздухот ќе има за време на одвивање на
сообраќајот на предметната делница, изразени преку емисија на издувни гасови од
согорување на горивата во моторите со внатрешно согорувањеError! Reference source
not found.. Познато е дека од 1 литар бензин се добива околу 10 m2 штетни гасови кои
негативно влијаат врз човечкиот организам.

Во оперативната фаза, по реконструкцијата на улиците, количината на емитирани
издувни гасови ќе се зголеми, но не се очекува оваа количина драстично да го промени
квалитетот на воздухот.

5.1.2 Загадување на водата

Фаза на изградба

Загадувањето на водите може да биде физичко, хемиско и биолошко. Физичкото
загадување се манифестира преку присуството на цврсти честички од остатоци на земја и
песок кои потекнуваат од градежните активности. Физичкото загадување од течни
материи е предизвикано од присуството на масти и масла. Од истите може да се создаде
филм кој ќе го спречува доводот на кислород во водотекот со што се спречува
нормалниот развој на акватичната флора и фауна.

Хемиското загадување настанува како резултат на растворање на присутните
полутанти во воздухот. Овие полутанти можат да резултираат од издувните гасови од
градежната механизација, емисиите од загадувачките компоненти од индустриските и
преработувачки капацитети, растворање на поедини компоненти од околното земјиште и
растителен отпад. Хемиската загаденост може да се манифестира во сите варијации од
јако-базна до јако-кисела средина.

Биолошките загадувања се последица од распаѓање на органски материи кои
служат како храна на разни микроорганизми. Тие можат да бидат резултат од
неотстранети количини на биоразградлив отпад од подготвителната фаза.

Локациите предвидени за престој на работниците и за одржување и чистење на
механизацијата се потенцијални загадувачи, преку фекалните отпадни води, цврстиот
отпад и неправилното одржување и чистење на механизацијата.
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Загадување на подземните води и почвата може да настане и во случај на несреќи и
хаварии. Најблиско воено тело во близина на предметната локација е Дојранското Езеро.

Градежните активности можат да предизвикаат загадување изразено преку внес на
градежен отпад од бетон или од други градежни материјали. Интензитетот на
потенцијалните влијанија ќе зависи од физичките карактеристики на локацијата како и од
составот на потенцијалните загадувачки супстанци.

Погоре наведените можни влијанија би се очекувале при рехабилитацијата на
постоечкиот локален пат. Додека при реализацијата на преостанатите проектни содржини
не се очекуваат влијанија врз површинските или подземните води.

Оперативна фаза

Во оперативната фаза не се очекуваат влијанија врз површинските води на
Дојранското Езеро. Единствените можни влијанија врз водите се од атмосферските води
од улицата 2, па затоа е неопходно да се поврзат со атмосферско одводнување на
општина Дојран (не се дел од овој проект).

5.2 Создавање и управување со отпад
Со соодветно управување на создадениот отпад во согласност со општо

прифатените светски стандарди ќе се намали влијанието на отпадот врз околните
медиуми на животната средина.

Фаза на изградба

За време на активностите на подпроектот "Дојран - туристички бисер на Југоисточна
Македонија" комуналниот отпад од ангажирани работници, градежен отпад од активности
од реконструкција на Отворената летна сцена и поставување на урбана опрема (клупи,
маси и 4 белвеси) во Градскиот парк, ќе се генерира отпад од ископување (земјени
материјали) од ископувачки активности при изградбата на двете улици, а оаза и појава на
растителен отпад во подготвителни активности и при активностите на аранжманот во
Градскиот парк.

Создавачите на отпад се должни да избегнат создавање на отпад и да ги намалат
штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.

За правилно управување со отпад, отпадот произведен од страна на работниците, и
инертен отпад кој нема да се користи, мора да се одлага на локација одредена за
одлагање на отпад во општина Дојран, во моментот депонијата “Дикилташ “. Транспортор
на генерираниот отпад ќе биде обврска на изведувачот на градежните работи или истиот



План за управување со животна средина за подпроектот “Дојран – туристички бисер на Југоисточна Македонија“

35

ќе треба да склучи договор со Јавно претпријатие за комунални дејнсот или друго правно
лице со дозвола за превоз и отстранување, со што ќе се наплати и транспортира
создадениот отпад, кое би го подигало и транспортирало генерираниот отпад до легална
депонија.

Во оваа фаза не се очекува генерирање на опасен отпад, но во сличај на
генерирање на ваков тип на отпад, потребно е со истиот да биде колектиран и
транспортиран од страна на компанија специјализирана за управување со конкретниот
тип на опасен отпад

Видови на отпад кoј се создава за време на градежните активности на
рехабилитација на делницата, оперативната фаза како и начинот на неговиот третман се
дадени во следната табела:

Табела 3 Видови на отпад и количини

Фаза Број Создаден отпад Број од Листата

со видови на

отпад (Сл.весник

бр. 100/2005)

Количина

годишно

производство

на отпад

(тони/L)

Начин на управување со

отпад (обработка,

складирање, транспорт,

располагање итн.)

Правно лице за

управување со

отпадот, локацијата

каде што се

отстранува отпадот

(депонирање)

Ф
аза на изградба

1 Мешан

комунален отпад

20 03 01 Не може да се

утврди

Привремено отстранување

во контејнери и сместени во

близина на локацијата на

проектот и легална депонија

како крајна дестинација

ЈКП “Комуналец“

2 Органски отпад

(трева,растенија,

грмушки и сл.)

20 02 Според нацрт-

количини

Складирање на локација

определана од НП Пелистер

до финално предавање на

општинско ЈКП.

ЈКП “Комуналец“

3 Градежен отпад 17 01 Според нацрт-

количини

Складирање на адекватна

локација се до одведување

на легална депонија за

градежен отпад

ЈКП “Комуналец“

6 Земјан материјал 17 05 06 Според нацрт-

количини

Складирање на адекватна

локација се до одведување

на легална депонија за

градежен отпад

Локално комунално

претпријатие
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7 Опасен отпад

(доколку се јави)

/ Точната

количина

неможе да се

одреди

Складирање на адекватна

локација се до понатамошно

превземање и

транспортирање до легална

депонија

Склучување договор

со лиценцирана

компанија за

постапување со

соодветниот тип на

отпад кој би се јавил

О
перативна

ф
аза

8 Мешан

комунален отпад

20 03 01 Точната

количина

неможе да се

одреди

Привремено отстранување

во контејнери и депонирање

во легална депонија

Локално комунално

претпријатие

* Опасен отпад, според Листата на видови на отпад (Сл. весник бр. 100/2005)

Оперативна фаза

За време на функционирањето на предвидените проектни содржини единствено се
очекува генерирање на комунален отпад од посетителите кои ги користеле истите. Во
оваа фаза општината ќе го обврзе Јавно претпријатие за комунални дејности “Комуналец
– Полин“ редовно и соодветно да го собира генерираниот комунален отпад и да го
тренспортира до соодветно место за одлагане, односно до локалната депонија
“Дикилташ“.

5.3 Емисии во почвата
Влијанијата врз почвата за време на реализацијата на предвидените проектни

активности ќе бидат незначителни, затоа што не е предвидено проширување на делот,
тоа е постоечкиот пат каде што сообраќајот се одржувал и во изминатиот период.

Фаза на изградба

Во оваа фаза може да се појават следните влијанија

- Емисија на издувни гасови од градежната механизација ангажирана за реализација на
активности;

- Истекување на горива и масла од градежна механизација, процес кој може да
предизвика влијанија врз подземните води, бидејќи нејзината филтрација оди преку
почвата;

- Несоодветно управување со создадениот отпад на локација;

Оперативна фаза
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Во оперативната фаза емисијата на издувните гасови кои се резултат на сообраќај
долж патот се со помал интензитет и влијанија врз почвата, бидејќи при на подобрување
на коловозот, ќе имка намалување на користење на истиот.

Влијанијата врз почвата ќе бидат индиректни, кумулативни, локални и со среден
интензитет. Во врска со времетраењето тие ќе бидат средни, континуирано.

.

5.4 Бучава и вибрации
Фаза на изградба

Во текот на активностите за реализација на предвидените проектни активности ќе се
јави зголемено ниво на бучава како резултат на градежни активности за изградба на
предвидените објекти.

Од суштинско значење за влијанието на бучавата врз животната средина е
растојанието од населените места, геолошките карактеристики и конфигурацијата на
теренот.

Метеоролошките услови имаат големо влијание врз интензитетот на бучавата и
воздушните шокови. Правецот и брзината на ветерот има влијание врз воздушните
шокови, додека распределбата на звукот е под влијание на брзината на ветерот и
температурата, исто така зависи и од висина и конфигурацијата на теренот.

Ветрот чини да се зголеми интензитетот на звукот, односно зголемување на
интензитетот на звукот е скоро секогаш во правец на ветерот. Влијанието на ветрот на
интензитет на бучава е секогаш поголем во зима.

Граничните вредности за основните индикатори за бучавата во животната средина
се дефинирани во Правилникот за гранични вредности на ниво на бучава ("Службен
весник на РМ" бр. 147/08). Според степенот на заштита од бучава граничните вредности
за основните индикатори за бучавата во животната средина предизвикана од различни
извори не треба да биде поголема од:

Табела 4 Ниво на бучава по области
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Области кои се разликуваат според
степенот на заштита од бучава

Ниво на бучава изразено
во dB (A)

Ld Lv Ln

Област од прв степен 50 50 40

Област од втор степен 55 55 45

Област од трет степен 60 60 55

Област од четврт степен 70 70 60

Легенда: - Ld - ден (период од 07:00 до 19:00) - Lv - вечер (период од 19:00 до 23:00) - Ln -
ноќ (период од 23:00 до 07:00).

Површини под нивото на заштита од бучава се пропишани во Правилникот за
локации на мониторинг станици и мерни места ("Службен весник на РМ" бр 120/08)

 Подрачје со I степен на заштита од бучава;

 Подрачје со II степен на заштита од бучава;

 Подрачје со III степен на заштита од бучава;

 Подрачје со IV степен на заштита од бучава.

Според Правилникот за локациите на мониторинг станици и мерни места ("Службен
весник на РМ" бр 120/08), локацијата на реконструираното училиште ќе биде во подрачје
со I степен за заштита од бучава, кое е наменето за туризам и рекреација, област во
близина на медицинска опрема и болница, област на национални паркови и природни
резервати

Оперативна фаза

Во оперативната фаза, при функционирањето на проектните активности единствана
бучава кој би се очекувала е од присуството на посетителите на рекреативниот центар.

5.5 Биодиверзитет (флора и фауна)

Со реализацијата проектот, влијанието на активностите предвидени со проектот на
околните флора и фауна може да се појават во фазата на изградба и во оперативната
фаза.

Фаза на изградба

Во оваа фаза влијанија врз околниот биодиверзитетот ќе се случи како резултат на
употреба на градежна механизација, генерирање на бучава, фугитивна емисија на
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прашина и емисија на издувни гасови, како и зголемување на бројот на вработени на
локацијата ќе предизвика нарушување врз биодиверзитетот.

Со оглед на тоа што проектните активности не се на територијата на заштитеното
подрачје Дојранското езеро и се наоѓаат во урбанизирана (централна) област на градот
Дојран, нема да има директни влијанија врз живиот свет во и околу Дојранското Езеро .

Можните влијанија врз дивиот живот може да се појават во под-локалните локации
кои се наоѓаат во близина на заштитеното подрачје (градски парк, отворена летна сцена и
улица 2). На овие локации најмногу влијаат на птиците кои остануваат на овие локации,
особено во период на гнездење. Меѓутоа, бидејќи овие локалитети се наоѓаат во
урбаните места каде што живеат луѓето и опфатот и периодот на спроведување на
предвидените активности, влијанијата ќе бидат со краткорочни, реверзибилни, локални со
мал интензитет.

Оперативна фаза

За време на оперативната фаза не се очекуваат никакви влијанија врз заштитеното
подрачје.

За време на користењето на предметите што се предмет на овој документ,
влијанијата врз околниот див живот ќе бидат минимални или нема да има влијание. Во
оваа фаза влијанијата кои можат да имаат некое значење ќе бидат како резултат на
отворената летна сцена (на дивиот живот околу местото на настанот поради зголемените
нивоа на бучава).

5.6 Социјални влијанија

Проектните активности не опфаќаат експропријација на земјиште и затоа не постојат
социјални влијанија како резултат на експропријација на земјиште и проблеми поврзани
со раселување. За време на реализацијата на предвидените проектни активности некои
влијанијата врз локалното население може да се појават како резултат на работата на
локалниот пат, зголемена бучава, фугитивна емисија на прашина и тн. Но овие влијанија
ќе бидат краткотрални и ограничени на просторот околу локацијата предвидена со
проектните активности.
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6. Мерки за ублажување

Мерките за ублажување што се опишани во овој дел се општи, а деталните
задолжителни мерки за ублажување се дадени во табела 6 во поглавјето 7 за Планот за
ублажување и набљудување.

Изведувачот мора да се согласи со сите барања со цел да се елиминира можноста
од потенцијални повреди на работниците, локалното население и туристите. Сите
активности околу реконструкцијата мора да се извршат од стрна на обучени работници.

Страни задолжени за имплементирање на програмата за заштита на животната
средина:

1. Изведувач (фирма избрана на тендер)

2. Инженер-надзорник

3. Корисник/ Општина Дојран.

6.1 Воздух

За време на градежните работи, следењето на превентивните мерки треба да биде
имплементирано со цел да се минимизира негативното влијание врз воздухот.

 Избегнување на работа на механизација во т.н. “празен од“;

 Прскање со вода за намалување на количество на фугативна прашина

 Жителите/чувствителните рецептори ќе бидат информирани за градежните
активности и работното време;

 Имплементација на редовно одржување на возилата и градежната механизација и
повремени поправки со цел да се намали протекувањето и емисиите.

6.2 Вода

Дојранското езеро е заштитена меѓународна вода, затоа секоја интервенција што
може да влијае на водата е строго забранета

За време на градежните работи, треба да се применува следење на превентивните
мерки со цел да се минимизира негативното влијание врз површинските и подземните
води:

 Вршење редовно одржување на возилата и градежната механизација и
периодични поправки согласно процедурите со цел да се намали протекувањето,
емисиите и распрснувањето (за време на изградбата). Одржувањето и поправките
на возилата и градешната механизација е забрането да се врши на самата
градежна локација.
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 Возилата и градежната механизација на изведувачот користат постоечки
пристапни патишта.

 Внимателно избирање на локацијата за градежните материјали, складишта /
сместување на градежниот отпад.

 Ископаниот земјен материјал да биде соодветно заграден за да се спечи негово
депонирање во водената средина (најмалку 150 м од кејот на езерото)

 Да се спречи опасно истурање од отпад (привремено чување на отпад треба да
биде заштитено со истекување и оние за опасен или токсичен отпад опремен со
секундарен систем за задржување, на пример, контејнери со двојни ѕидови или
залепени).

 Ако се појави опасно истурање, свртете го и отстранете го, исчистете го местото и
следете ги постапките и мерките за управување со опасниот отпад.

 Во случај на каков било втор круг од работната површина што е можно
контаминиран од опасни супстанции, треба да се собере на терен до привремено
задржување и да се транспортира до соодветна дозволена постројка за
пречистување на отпадните води.

 Осигурајте се дека водата која се враќа на природни патишта никогаш не ги
надминува стандардните стандарди за квалитет на водата со редовни испитувања.

 Инсталирајте и одржувајте соодветни санитарни простории за работниците.
Отпадни води од овие извори треба да се транспортираат до соодветни
капацитети за третман на отпадните води.

6.3 Почва

За време на градежните работи, следењето превентивни мерки треба да биде
имплементирано со цел да се минимизира негативното влијание врз почвата:

 Внимателно планирање на градежните работи со цел да се намалат негативните
ефекти и да се овозможи спречување на загадување на почвата.

 Намалувањето на големината на локацијата поради минимизација на земјиштето
кое ќе претрпи негативно влијание.

 Сите опасни материјали како горива, средства за подмачкување, лепила, како и
отпад од пакување и не инертен отпад мора да се стават во одделни соодветни
садови (погодни за прифаќање и задржување на какви било истекувања) лоцирани
на градилиштето, заштитени од екстремни временски услови (дожд, ветер),
особено во близина на заштитеното подрачје Дојранско Езеро. Течните и полу-
течните материјали треба да бидат извадени од резервоарот кој има 110% од
количината на складираниот материјал
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 Заштита на градежните материјали и сопирање на градежните активности во
услови на поројни дождови.

 Сите позајмувања на чакал и песок, вклучувајќи ги и места каде што вишокот од
ископаниот материјал ќе биде фрлен мора да поседуваат соодветна
дозвола/одобрување.

 Во случај на појава на загадена почва од евентуално испуштање на масла од
градежната механизација загадената почва треба да се отстрани и истата да биде
третирана како опасен отпад, а за понатамошното постапување со опасниот отпад
Изведувачот треба да постапи согласно Член 57 од Законот за управување со
отпад („Сл. Весник на Р. Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 82/09,
124/10, 09/11, 47/11, 51/11, 163/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15,
39/16 и 63/16).

6.4 Бучава

Според локацијата на проектните активности, дозволеното ниво на бучава е 50 dB
на локациите на Градски парк, Отворена летна сцена и Улица 2.

За време на градежните работи, треба да се применат следните превентивни мерки
со цел да се минимизира негативното влијание на бучавата:

 Градежните активности може да се изведуват само дење (07-19 часот) како што е
утврдено со дозволата.

 Градежните активности треба соодветно да се планираат за да се намали времето
на користење на опремата што создава најголема бучава.

 За време на оперирањето, капаците за генераторите на моторот, компресорите за
воздух и другата механичка опрема за која е потребно електрично напојување,
треба да бидат затворени и опремата треба да биде поставена што е можно
подалеку од резидентната област.

 жителите ќе бидат информирани за градежните активности и работното време;
 Употреба на најбобрите градежни практики со посебно истакнување на нивоата на

бучава.

6.5 Отпад

За време на градежните работи, следењето на превентивните мерки треба да биде
имплементирано со цел да се минимизира негативното влијание на отпадот:

 Класифицирање и означување на отпадот согласно националната Листа на отпад
(Службен весник бр.100/05),

 Утврдување на карактерот на отпадот
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 Контејнерите за секоја идентификувана категорија на отпад се обезбедени во
доволни количини и се поставени во склопот;

 Патеки за собирање и отстранување на отпад и лиценцирани депонии /
преработувачки капацитети ќе бидат идентификувани за сите големи видови отпад
што се очекуваат од активности за уривање, реновирање и градежништво;

 Целиот отпад што се создава за време на престојот и работата на вработените во
Изведувачот, со примена на најдобрите практики на управување, треба да се
собере, транспортира и да се депонира на законска депонија која ги исполнува
основните стандарди во согласност со законските акти

 Минералните (природни) градежни и отпадоците од уривање ќе бидат одделени од
општи отпадоци, органски, течни и хемиски отпад со сортирање на терен и
привремено зачувани во соодветни контејнери. Во зависност од неговото потекло
и содржина, минералниот отпад ќе се примени на својата оригинална локација или
повторно ќе се употреби;

 Скалдирање на места предвидени за таа намена

 Ако отпадот има една или повеќе опасни карактеристики, создавачот и/или
поседувачот се должни да го класифицираат во категорија опасен отпад и да
постапуваат со него како со опасен отпад.

 Градежните активности ќе завршат единствено тогаш кога сиот градежен отпад ќе
биде отстранет (не смее да остане отпад на градежната локација)/ ќе биде собран
од страна на овластените служби.

 Согорувањето на целиот отпад на локацијата или нелиценцираните растенија  е
забрането

 Целиот градежен отпад ќе се собира и отстранува правилно од страна на
лиценцирани собирачи и на лиценцирани депонии (или лиценцирани постројки за
обработка).

 Евиденцијата за отстранување на отпадот редовно ќе се ажурира и ќе се чува
како доказ за правилно управување, како што е проектирано.

 Секогаш кога е можно, изведувачот повторно ќе употреби и ќе рециклира
соодветни и одржливи материјали. Отфрлањето на било каков отпад (вклучувајќи
го и органскиот отпад) или отпадните води кон околната природа или водни
домови е строго забрането.

 Собирање, транспортирање и конечно отстранување / преработка на комуналниот
отпад од страна на лиценцирана компанија;

 Отпадот од градежништво треба веднаш да се отстрани од местото и повторно да
се употреби ако е можно.
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6.6 Биодиверзитет (флора и фауна)

Бидејќи нема градежни работи кои го вклучуваат езертото, не се очекуваат директни
влијанија врз водениот живот на Дојранското Езеро, но сепак, со цел да се спречат какви
било случајни настани одредени мерки за ублажување мора да се применат:

 Нема да се користи вода од езерото или други природни извори во близина.
 Обложувањата, средствата за заштита на дрво (на пример, применети за урбана и

опрема за детско игралиште) и друго нема да бидат токсични за водните средини.
 Нема да има антикорозивни мерки на локацијата.
 Отстранувањето на отпадот или други материјали или течности во Дојранското

Езеро е строго забрането
 Да се спречи опасно истекување од резервоари (задолжителен секундарен систем

за складирање, на пр. Контејнери со двојни ѕидови), градежна опрема и возила
(редовно одржување и прегледи на резервоарите за нафта и гас, машините и
возилата може да се паркираат (манипулираат) само на асфалтирани или бетони
површини со систем за атмосферска канализација

 Темелно да се проверат сите отвори и ровови пред да се полнат.
 Забрането е собирање на огревно дрво од работните површини и околу нив.
 Забрането е вознемирувње на животните и собирање на растенија во областа.
 Големи (бучни) градежни работи со употреба на тешки машини или / и создавање

значителен шум и вибрации нема да се извршат во периодот на гнездење
(особено на IUCN N, VU и NT класифицирани видови) бидејќи Дојранското езеро е
РАМСАР и значајно место за птици (доколку е потребно, да се ангажира биолог).

 Градилиштето ќе биде проверено од гнезда и засолништа за животни пред
отпочнувањето на градежните работи. Доколку се утврди присуство на заштитен
вид (IUCN red book) на животни, ќе биде известен надлежен орган за заштита на
природата.

 Минимално отстранување на зелена површина. Нема да се отстранат или оштетат
дрвја а време на изведувањето на активностите.

 Позеленување ќе се врши само со природни видови на растенија. Во текот на
извршување на проектните активности, нема да се користат пестициди или
вештачки ѓубрива.

 Нема да се сечат дрвја.
 Нема да има отворени пожари.

Како мерка за намалување на влијанијата при користењето на градежната
механизација (вибрации, бучава и зголемено количество на издувни гасови) се
препорачува користење на исправна и со соодветни технички карактеристики градежна
механизација и употреба на адекватни погонски горива. Просторот што ќе биде опфатен
со градежните работи треба да биде намален на миниум на градежната локација во
фазата на планирање. Забрането е собирање огревно дрво од и околу работниот
простор. Забрането е вознемирување на животните и собирањето растенија во таа
област.
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Со отпочнувањето на градежните активности, поточно со почетокот на земјените
работи, потребно е правилно отстранување и соодветоно одлагање на површинскиот слој
на почвата, кој покасно во завршниот дел на конструктивната фаза би се искористила за
рекултивација на евентуалните насипи или усеци.

Бидејќи не се очекуваат значителни влијанија, единствано можноста да се јават
прегазувања од сообраќаните возила, како мерака за елиминирање на ваквите појави би
се препорачали поставување на соодветна информациона сообраќајна сигнализација, за
присуство на диви животни на патот, како и ограничување на сообраќајната брзина.
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7. План за управување со животната средина и
социјалните аспекти

Планот за управување со животна средина и социјални аспекти е документ кој ги
дефинира мерките, процедурите и одговорностите на инволвираните страни во
имплементација на проектот. Планот за управување со животната средина и социјалните
аспекти се состои од збир на мерки за намалување, следење и институционални мерки
кои треба да се преземат за време на реализација како и оператива за елиминирање на
негативните еколошки и социјални влијанија, нивно надоместување или редуцирање до
прифатливи нивоа.

Активностите за задолжително ублажување се опишани во Табела 6 Планот за
ублажување. Задолжителни активности за следење се дадени во Табела 7 План за
следење.

Планот за намалување на влијанието на животната средина во текот на изградба и
во оперативната фаза ги посочува мерките за намалување, трошоци и одговорности при
мерките за спроведување на истите.. Планот изнаоѓа подобри начини за преземање на
активности со цел намалување или елиминирање на негативните влијанија.
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Табела 5 План за управување со заштина на животната средина и социјалните аспекти

Табела 6. План за ублажување на влијанијата

Фаза на пред изградба

Активност
Очекувани влијанија

врз животната
средина

Предложена мерка за
ублажување

Мерка за
ублажување

Период за
спроведување на

мерката за
ублажување

Трошок
поврзан со

спроведување
на мерката за
ублажување

Известување за локалното население и дозвола

- Отворена летна
сцена
- Улица бр “2“
- Зелена
рекреативна зона (
градски парк
Дојран, дел 1, 2, 3,
и 4)
Сите градежни
работи

Можни негативни
социјални и
здравствени влијанија
за работниците и
локалното население
како резултат со
неусогласеноста на
безбедносните мерки

- Планирање на времето
на започнување со
проектните активности.
Јавноста е информирана
за работите.
- Добиени се сите
потребни дозволи,
мислења и одлуки
(вклучувајќи овластување
од надлежен орган за
заштита на  природата,
Министерство за животна
средина и просторно
планирање, итн.) пред
отпочнување на
градежните работи.
- Надлежни органи за
животна средина и
граѓански инспекции и
заштита на природата се

- Учесниците
поврзани со
изведбата на
градежните
активности (
Општина
Дојран )

- Во текот на
конструктивната
фаза од
реализацијата на
проектните
активностите

Трошокот е
вклучен во
предмер
пресметката
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извесетни за работите
пред истите да започнат.

Фаза на изградба

Активност
Очекувани влијанија

врз животната
средина

Предложена мерка за
ублажување

Мерка за
ублажување

Период за
спроведување на

мерката за
ублажување

Трошок
поврзан со

спроведување
на мерката за
ублажување

- Отворена летна
сцена
- Улица бр “2“
- Зелена
рекреативна зона (
градски парк
Дојран, дел 1, 2, 3,
и 4)
Сите градежни
работи

Имплементирање на
добрите градежни пракси
за време на фазата на
реконструкција,
вклучувајќи:

- Правилно обележување
на проектните локации со
траки и знаци за
предупредување особено
отворени јами и
потенцијално опасни
локации.
- Монтирање на знаци за
намалување /
ограничување на
брзината за движење на
возилата близу
проектните локации на
паркиралиштето;

Учесниците
поврзани со
изведбата на
градежните
активности

Во текот на фазата на
градба за реализација
на проектините
активности

Трошокот е
вклучен во
предмер
пресметката
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-Пристап на неовластен
персонал во локациите на
проектот не е дозволен. -
- Локацијата и работите
ќе бидат организирани да
течат безбедно. Сите
потенцијално опасни
точки (на пр. ендеци,
дупки и купишта) се
означени и заштитени;
- Поствување на посебен
сообраќаен режим,
одобрен од страна на
одговорните служби и
монтирање на знаци за
овозможување безбедно
одвивање на сообраќајот
и пристап до земјата и
установите;
- Поставување
вертикална сигнализација
и знаци на почетокот од
локацијата за
обновување;
- Со машините треба да
управува само искусни и
соодветно обучени лица,
со што ќе се намали
ризикот од несреќи.
- Сите работници мора да
бидат запознаени со
опасностите од пожар и
мерките за заштита од
пожар и тие мора да
бидат обучени да
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ракуваат со
противпожарни апарати,
хидранти и други уреди
што се користат за
гасење пожар.
- Работниците мора да
бидат соодветно обучени,
сертифицирани и искусни
за работата што ја
работат (на пр., работата
на височини),
Уредите, опремата и
противпожарните апарати
треба секогаш да бидат
функционални, за во
случај да затребаат да се
употербат брзо и
ефикасно.
- Опремата за брза
помош треба да биде
достапна на локацијата и
работниците треба да
знаат да ја користат.
- Процедурите за итни
случаи (вклучувајќи
истурања, несреќи, итн.)
се достапни на
локацијата.
- Носење заштитна
опрема и облека
(шлемови, појаси,
јажиња, маски за
заштита од дишење за
оние кои работат со
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дисперзирана боја, итн)
во секој
момент.

Влијанија на воздух

- Отворена летна
сцена
- Улица бр “2“
- Зелена
рекреативна зона
Сите градежни
работи

- Појава на фугативна
прашина при
изведна на градежни
активности

- Издувни гасови од
транспортна
механизација за
достава на градежни
материјали

- Прскање со вода за
намалување на
количество на фугативна
прашина
- Користење на исправни
транспортни возила
- Користење на
квалитетно погонско
гориво
- Одржување на редовни
сервисни прегледи на
транспортната
механизација
- избегнување на работа
на механизација во т.н.
“празен од“;

- определување на
времетрањето на работа
на машините;
- жителите/
чувствителните
рецептори ќе бидат
информирани за
градежните активности и
работното време;

- Учесниците
поврзани со
изведбата на
градежните
активности

- Во текот на
конструктивната
фаза од
реализацијата на
проектните
активностите

Трошокот е
вклучен во
предмер
пресметката
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Влијанија на вода
- Отворена летна
сцена
- Улица бр “2“
- Зелена
рекреативна зона
Сите градежни
работи

- Излевање на
погонско гориво или
моторни масти и
масла,

- Испуштање на
отпадни комунални
води од работници

- Хаварии на градежна
механизација

- Заматување на
водите преку внес на
градежен материјал
или отпад

- Не се дозволени
градежни работи кои би
влијаеле на езерото
- Вршење редовно
одржување на возилата и
градежната механизација
и периодични поправки
согласно процедурите со
цел да се намали
протекувањето и
емисиите
- Одржувањето и
поправките на возилата и
градежната механизација
е забрането да се врши
на самата градежна
локација.
- Возилата и градежната
механизација на
изведувачот користат
постоечки пристапни
патишта.
- Внимателно избирање
на локацијата за
градежните материјали,
складишта / сместување
на градежниот отпад.
- Ископаниот земјен
материјал да биде
соодветно заграден за да
се спечи негово
депонирање во водената
средина;

- Учесниците
поврзани со
изведбата на
градежните
активности

- Во текот на
конструктивната фаза
од реализацијата на
проектните
активностите

Трошокот е
вклучен во
предмер
пресметката
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- Спроведување на
редовно одржување на
возила и градежна
механизација и
периодични поправки во
согласност со постапките
за намалување на
истекување, емисии и
растурање
- Забрането е одржување
и поправка на возила и
градежна механизација
на самиот градежен
објект.
- Возилата и градежната
машинерија на
изведувачот ги користат
постојните пристапни
патишта
- Внимателен избор на
локацијата за привремено
складирање на градежни
материјали и градежен
отпад.
- Откопаниот земјен
материјал треба да биде
соодветно затворен за да
се обезбеди дека е
депониран во водната
средина (најмалку 50
метри од кејот на
Дојранското Езеро);
Опасни течности (пр.
масла и горива) исто така
треба да се чуват на
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безбедно растојание од
езерото;
- Да се спречи опасно
истурање од отпад
(привремено чување на
отпад треба да биде
заштитено со истекување
и оние за опасен или
токсичен отпад опремен
со секундарен систем за
задржување, на пример,
контејнери со двојни
ѕидови или залепени).
- Ако се појави опасно
истурање, свртете го и
отстранете го, исчистете
го местото и следете ги
постапките и мерките за
управување со опасниот
отпад.
•-Во случај на каков било
втор круг од работната
површина што е можно
контаминиран од опасни
супстанции, треба да се
собере на терен до
привремено задржување
и да се транспортира до
соодветна дозволена
постројка за
пречистување на
отпадните води.
- Осигурајте се дека
водата која се враќа на
природни патишта
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никогаш не ги надминува
стандардните стандарди
за квалитет на водата со
редовни испитувања.
- Инсталирајте и
одржувајте соодветни
санитарни простории за
работниците. Отпадни
води од овие извори
треба да се
транспортираат до
соодветни капацитети за
третман на отпадните
води.

Влијанија на почва
- Отворена летна
сцена
- Улица бр “2“
- Зелена
рекреативна зона
Сите градежни
работи

- Фугитивна емисија на
прашина од гребење и
отстранување на
асфалт;
- Емисија на издувни
гасови од градежната
механизација
ангажирана за
реализација на
активности;
- Истекување на
горива и масла од
градежна
механизација, процес
кој може да
предизвика влијанија
врз подземните води,
бидејќи нејзината
филтрација оди преку

- Внимателно планирање
на градежните работи со
цел да се намалат
негативните ефекти
- Намалувањето на
големината на локацијата
поради минимизација на
земјиштето кое ќе
претрпи негативно
влијание.
- Сите опасни материјали,
како на пример, гориво,
подмачкувачи, лепила,
како и амбалажен отпад
се неинертен отпад и
истиот мора да се смести
во посебни соодветни
контејнери сместени на
градежната локација,

- Учесниците
поврзани со
изведбата на
градежните
активности

- Во текот на
конструктивната фаза
од реализацијата на
проектните
активностите

Трошокот е
вклучен во
предмер
пресметката
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почвата;
- Несоодветно
управување со
создадениот отпад на
локација;
- Загадување на
подземните води и
почвата може да се
случи и во случај на
несреќи и итни случаи.

заштитени од екстремни
временски услови и на
безбедно растојание од
водени површини
- Заштита на градежните
материјали и сопирање
на градежните активности
во услови на поројни
дождови.
- Областа на градежната
локација да биде
ограничена.
- Сите позајмувања на
чакал и песок, вклучувајќи
ги и места каде што
вишокот од ископаниот
материјал ќе биде фрлен
мора да поседуваат
соодветна
дозвола/одобрување.
- Во случај на појава на
загадена почва од
евентуално испуштање на
масла од градежната
механизација загадената
почва треба да се
отстрани и истата да биде
третирана како опасен
отпад.

Генерирање на отпад

- Отворена летна
сцена
- Улица бр “2“
- Зелена

- Генерирање на
мешан комунален
отпад

- Генерирање на

- Селектирање на
генерираниот отпад
- Класифицирање и
означување на отпадот

- Учесниците
поврзани со
изведбата на
градежните

- Во текот на
конструктивната фаза
од реализацијата на
проектните

Трошокот е
вклучен во
предмер
пресметката
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рекреативна зона
Сите градежни
работи

отпад од растително
потекло

- Земјен материјал

согласно националната
Листа на отпад (Службен
весник бр.100/05),
- Утврдување на
карактерот на отпадот
- Контејнерите за секоја
идентификувана
категорија на отпад се
обезбедени во доволни
количини и се поставени
во склопот;
- Патеки за собирање и
отстранување на отпад и
лиценцирани депонии /
преработувачки
капацитети ќе бидат
идентификувани за сите
големи видови отпад што
се очекуваат од
активности за уривање,
реновирање и
градежништво;
- Целиот отпад што се
создава за време на
престојот и работата на
вработените во -
Изведувачот, со примена
на најдобрите практики на
управување, треба да се
собере, транспортира и
да се депонира на
законска депонија која ги
исполнува основните
стандарди во согласност
со законските акти
-Минералните (природни)
градежни и отпадоци од
уривање ќе бидат
одделени од општи

активности активностите
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отпадоци, органски, течни
и хемиски отпад со
сортирање на терен и
привремено зачувани во
соодветни контејнери. Во
зависност од неговото
потекло и содржина,
минералниот отпад ќе се
примени на својата
оригинална локација или
повторно ќе се употреби;
- Правилно складирање и
етикетирање на отпадот
на места назначени за
таа цел;
- Ако отпадот има една
или повеќе опасни
карактеристики,
креаторот и / или
сопственикот е должен да
ја класифицира
категоријата на опасен
отпад и да ја справи како
опасен отпад, соодветна
продавница и етикета во
посебни контејнери до
предавање на овластена
компанија;
- Градежните активности
ќе завршат (завршуваат)
само откако ќе се
отстранат сите отпадни
материјали (не смее да
остане отпад на
градилиштето) / собрани
од овластена компанија;
- Забрането е
согорувањето на целиот
отпад на локацијата или
нелиценцираните
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растенија и локации.
- Целиот градежен отпад
ќе се собира и отстранува
правилно од страна на
лиценцирани собирачи и
на лиценцирани депонии
(или лиценцирани
постројки за обработка).
- Евиденцијата за
отстранување на отпадот
редовно ќе се ажурира и
ќе се чува како доказ за
правилно управување,
како што е проектирано.
- Секогаш кога е можно,
изведувачот повторно ќе
употреби и ќе рециклира
соодветни и одржливи
материјали. Отфрлањето
на било каков отпад
(вклучувајќи го и
органскиот отпад) или
отпадните води кон
околната природа или
водни домови е строго
забрането.
-Собирање,
транспортирањи конечно
отстранување /
преработка на
комуналниот отпад од
страна на лиценцирана
компанија;
-Отпадотод
градежништво треба
веднаш да се отстрани од
локацијата и повторно да
се употреби ако е можно;
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Влијанија заради зголемено ниво на бучава

- Отворена летна
сцена
- Улица бр “2“
- Зелена
рекреативна зона
Сите градежни
работи

- Зголемено ниво на
бучава, како
резултат на
градежни активности

- Градежните активности
може да се изведуват
само дење (07-19 часот)
како што е утврдено со
дозволата.
- Градежните активности
треба соодветно да се
планираат за да се
намали времето на
користење на опремата
што создава најголема
бучава.
- За време на
оперирањето, капаците за
генераторите на моторот,
компресорите за воздух и
другата механичка
опрема за која е потребно
електрично напојување,
треба да бидат затворени
и опремата треба да биде
поставена што е можно
подалеку од
резидентната област.

- Учесниците
поврзани со
изведбата на
градежните
активности

- Во текот на
конструктивната фаза
од реализацијата на
проектните
активностите

Трошокот е
вклучен во
предмер
пресметката

Влијанија врз природата и заштитените подрачја

Отворена летна
сцена
- Улица бр “2“
- Зелена
рекреативна зона
Сите градежни

Негативно влијание
врз водниот живот
во заштитеното
подрачје поради
емисија на
загадувачки материи
и градежни работи

- Не е дозволено
внесување на вода
од езерото или други
природни извори во
близина.
- Обложувањата,
средствата за

Изведувач,
Општината

За време на фазата
на изградба на
реализација на
проектните
активности

Трошокот е вклучен
во предмер
пресметката
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работи во близина на
заштитено подрачје
- Негативно влијание
врз копнената фауна
поради
реконструкција на
пристапниот пат

заштита од дрво (на
пример, применети
за урбана и играчка
опрема) и другите
примени кои се
применуваат не
треба да бидат
токсични за водните
средини.
- Доколку се
применуваат бои
(или други агенси) со
прскање, ќе се
преземат мерки за
да се спречи
дисперзија во
околината.
- Нема да има
антикорозивни
мерки на локацијата.
- Употребата на
пестициди и
вештачки ѓубрива се
забранети во
рамките на овој
проект
- Отфрлањето на
отпадот или други
материјали или
течности до
Дојранското Езеро е
строго забрането
- Да се спречи
опасно истурање од
резервоари
(задолжителен
секундарен систем
за задржување, на
пр. Контејнери со
двојни ѕидови или
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контејнери),
градежна опрема и
возила (редовно
одржување и
прегледи на
резервоари за нафта
и гас, машини и
возила може да се
паркираат
(манипулираат) само
на асфалтирани или
бетонски површини
со систем за
собирање на вода
од површински
отпад
- Темелно проверете
ги дупките и
рововите пред да се
полнат.
- Забрането е
собирање на
огревно дрво од
работните области и
околу нив.
- Да се одреди
период на гнездење
за заштитените
видови на птици.
Градежните работи
да се испланират на
тој начин што они
кои барат користење
на потешките машни
или машните кои
испуштат значаен
шум и вибрации
нема да се одвиват
во текот на периодот
на гнездење и
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размножување на
други заштите
видови на
локацијата.
- Во случај на
присуство на
животни, ќе се
извести надлежен
орган за заштита на
природата. Доколку
е потребно, ќе се
ангажира биолог.
- Забрането е
нарушување на
животните и
собирање на
растенија во
областа.
- Минималната
зелена површина
треба да се
отстрани. Ниедна
дрва нема да се
оштети или отстрани
за време на
работите.
- Нема да се сече.
- Нема да има
отворени пожари.
- Користете
соодветна градежна
механизација со
соодветни технички
карактеристики и
употреба на
соодветни горива за
гориво.
- Простор покриен со
градежни работи
треба да се сведе на
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минимум на
градилиштето.
- Забрането е
вознемирување на
животните во сите
локации на проектот.
- Поставете
соодветна
информација за
сообраќајна
сигнализација за
присуство на диви
животни на патот,
како и за
ограничување на
брзината на
сообраќајот.
- Само природни
растенија ќе се
користат за
зазеленување

Безбедност на заедницата

Сите градежни
работи

Влијание на
корисниците на
просториите и/или
заедницата

- Урбана опрема,
летниковци и
игралишта за деца
се во согласност со
националните и
безбедносните
регулативи, барања
и најдобри практики
на Европската Унија
(доколку
недостасуваат
националните)
- Дизајн и изграба на
покрив мора да
бидат во согласност
со националните и

Изведувач,
Општината

Дизајн и изградба Вклучено во
проектните трошоци
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безбедносните
регулативи, барања
и најдобри практики
на Европската Унија
(доколку
недостасуваат
националните).
Мора да се обезбеди
безбедност и
сигурност за време
на градбата.

Случајни пронајдоци

Сите градежни
работи (особено во
тектот на работите
кои вклучуват
ископувања)

Заштита на
националното
културно наследство

- Во случај на појава
на случајни
пронајдоци,
градежните работи
ќе престанат веднаш
и надлежениот орган
ќе биде известен.
Изведувачот ќе ги
следи инструкциите
на надлежниот орган
и ќе ги продолжи
градежните работи
после писмено
одобрение.

Изведувач,
Општината

Изградба Вклучено во
проектните трошоци

Управување со материјали

Сите градежни
работи

Осиромашување на
ресурсите

- Минерални ресурси
(пр. песок, чакал,
камен агрегат итн.)
ќе бидат набавени
од лиценцирани
компании/каменолом
и со валидна
концесија за
екстракција.
- Добавувачите на

Изведувач Дизајн и фаза на
изградба

Вклучено во
проектните трошоци
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минерални
материјали, цемент,
асфалт ќе докажат
сообразност со
националното
регулирање на
здравјето и
безбедноста на
животната средина.
- Сите материјали
кои се користат ќе
бидат одобрени од
инжинерот за надзор

Оперативна фаза

Управување со отпад

- Отворена летна
сцена
- Улица бр “2“
- Зелена
рекреативна зона

- Генерирање на
комунален отпад од
посетители и
корисници на
локалниот пат

- Склучување на Договор
со локално Комунално
претпријатие за
колектирање и
транспорт на
генерираниот отпад до
општинска депонија

- Општинско
комунално
претпријатие

- Во фазата на
користење на
локалниот пат, на
пешачките патеки и
на урбаната опрема

Во зависност од
трифник на
Општинско
комунално
претпријатие

Сите градежни
работи

Влијание на
корисниците на
просториите и/или
заедницата

- Дозволата за користење
се добива во согласност
со националната
регулатива
- Урбана опрема,
летниковци и игралишта
за деца се во согласност
со националните и
безбедносните
регулативи, барања и
најдобри практики на
Европската Унија
(доколку недостасуваат
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националните)
- Општината врши
редовни проверки на
безбедноста

Табела 11. План за ублажување на влијанијата
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8. Активности за следење
Од суштинско значење е да се дизајнира програма за следење и фреквенција на

следење на соодветен начин, со цел да се покажат вкупните перформанси на работа на
проектот како и краткорочни влијанија на врвните градежните активности. Поконкретно,
како интегрален и критичен дел на ПУЖС, програмата за мониторинг на животната
средина треба да ги содржи следните цели:

 Одредување на реалниот степен на влијанијата;
 Контрола на влијанија кои се генерирани од процесот на градење и

оперативната фаза;
 Проверка на стандардите за загадување на животната средина кои се

применуваат за проектот во текот на изградбата;
 Проверка и следење на процесот на имплементација на решенија за заштита

на животна средина за време на градењето;
 Предлагање на мерки за ублажување во случај на неочекувани влијанија;
 Проценка на влијанието на мерките за ублажување во градежната и

оперативната фаза.

Проектот ќе го спроведе планот за мониторинг на животната средина: (i) да ја
провери работата на изведувачот во текот на имплементацијата на проектот, со цел да се
провери договорната согласност со предвидените мерки за ублажување, а потоа и (ii) да
се проценат реалните влијанија врз животната средина на проектот во годините по
завршувањето на проектот. Главните компоненти на планот за мониторинг се:

- Треба да се следат еколошките параметри;
- Треба да се следат специфични области, локации и параметри;
- Применливи стандарди и критериуми;
- Времетраење и зачестеност;
- Институционални одговорности; и
- Трошоци.

Во согласност со планот за следење, надзорот врз животната средина го проверува и
проценува спроведувањето на сите мерки дефинирани во планот за ублажување на
ЕСМП.

Надзорниот инженер, ангажиран од страна на општината, има обврска да ја
набљудува и проценува имплементацијата на предложените мерки во рамките на планот
за набљудување и да го известува инвеститорот и канцеларијата за проектот ПЛРК
(Проект за локална и регионална конкурентност) и Општина Доран. Општината ќе
известува за состојбата на животната средина и примената на мерките за ублажуување и
набљудување во редовните извештаи за напредокот на подпроектот и во посебниот
Извештај за имплементацијата на ПУЖС на секои три месеци (доколку не е поинаку



План за управување со животна средина за подпроектот “Дојран – туристички бисер на Југоисточна Македонија“

69

подредено од страна на стручното лице за животна средина, одобрено од страна на
специјалистот за животна средина од СБ) до експертот за животна средина.
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Табела 7 План за следење

Табела 7 План за следење
Фаза на пред изградба
Кој
Параметар треба
да се следи?

Каде
Треба да се следи
тој параметар?

Како
Треба да се следи
тој параметар
(што треба да се
мери и како)?

Кога
Треба да се следи
тој параметар
(време и
зачестеност)?

Од кого
Треба тој
параметар да се
следи–
(одговорност)?

Колкав
е трошокот
поврзан со
спроведувањето на
следењето

Проверка на
потребна
документација
(дозволи и слично)

Канцеларии на
општина Дојран

Визуелна проверка
на потребна
документација

Пред почетокот на
градежните
активности

Изведувач,
Надзорен инженер,
претставник од
општината

Трошокот е вклучен
во предмер
пресметката

Известување на
јавни и релевантни
институции

Простории на
изведувач, Општина
Дојран

Визуелна проверка
на потребна
документација
Најпогодените
жители ќе бидат
информирани за
градежните
активности и
работното време

Пред почетокот на
градежните
активности

Изведувач
Надзорен инженер,
претставник од
општината

Трошокот е вклучен
во предмер
пресметката

Фаза на изградба

Кој

Параметар треба да се
следи?

Каде

Треба да се следи
тој параметар?

Како

Треба да се следи
тој параметар
(што треба да се
мери и како)?

Кога

Треба да се следи
тој параметар
(време и
зачестеност)?

Од кого

Треба тој
параметар да се
следи–
(одговорност)?

Колкав

е трошокот
поврзан со
спроведување
то на
следењето

1. Мерки за безбедност
и здравје при работа
на работниците и

-Отворена летна
сцена

-Улица бр “2“

Проверка на
документација и
ивзуелни проверки
во текот на

Во тек на
подготвителни
работи и
константно во тек

Изведувач, Надзор,
ПЛРК ЕЖС,
Општинска
инспекција

Трошокот е
вклучен во
буџетот
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Безбедносни мерки
за локалното
население и другите
посетители на
градилиштето

-Зелена
рекреативна зона

изведувањето на
градежните работи

на изведба на
градежни работи

2. Појава на фугативна
прашина при изведна
на градежни
активности
Издувни гасови од
транспортна
механизација за
достава на градежни
материјали

-Отворена летна
сцена

-Улица бр “2“
-Зелена
рекреативна зона

Визуелна проверка
на присуство на
прашина и издувни
гасови

Прскање со вода за
да се намали
количината на
фугитивна прашина

Употреба на
соодветна градежна
механизација и
високо квалитетно
гориво

Одржување на
редовни сервисни
инспекции на
градежната
механизација

Избегнување на
работна
механизација во т.н.
мирување;

Утврдување на
времетраењето на
работата на
машината;

Константно во тек
на изведба на
градежните работи

Изведувач, Надзор,
ПЛРК ЕЖС,
Општинска
инспекција

Трошокот е
вклучен во
буџетот
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3. Квалитет на вода -Отворена летна
сцена

-Улица бр “2“
-Зелена
рекреативна зона

-Визуелна
инспекција за
присуството на
нафтени дамки на
почвата
-Визуелна
инспекција за дамки
од нафта во
најблиското водно
тело
-Спроведување на
редовно одржување
на возила и
градежна
механизација и
периодични
поправки во
согласност со
постапките
-Одржувањето и
поправките на
возилата и
градежната
механизација се
забранети на
градилиштето.
-Возилата и
градежната
механизација на
изведувачот ги
користат постојните
пристапни патишта
-Внимателен избор
на локацијата за
привремено
складирање на
градежни
материјали и
градежен отпад.
-Откопаниот земјен

Константно во тек
на изведба на
градежните работи

Изведувач, Надзор,
ПЛРК ЕЖС,
Општинска
инспекција

Трошокот е
вклучен во
буџетот



План за управување со животна средина за подпроектот “Дојран – туристички бисер на Југоисточна Македонија“

73

материјал треба да
биде соодветно
затворен за да се
обезбеди дека е
депониран во
водната средина
(најмалку 50 метри
од кејот на
Дојранското езеро);
-Спречете опасно
истурање од отпад
(привремено
чување на отпадот
е заштитено со
истекување и оние
за опасен или
токсичен отпад
опремен со
секундарен систем
за задржување, на
пример, контејнери
со двоен ѕид или
затворен
материјал).
-Поставени се
постапки и мерки за
управување со
опасен отпад.
-Секој круг од
работното подрачје
што е можно
контаминиран од
опасни супстанции
се собира на терен
на привремен базен
за задржување и се
транспортира во
соодветна
дозволена
постројка за
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пречистување на
отпадните води.
-Се инсталираат и
одржуваат
соодветни
санитарни
простории за
работниците.
(Отпадни води од
овие извори се
транспортираат до
соодветни
капацитети за
третман на
отпадните води).
-Сите опасни
материи, како што
се гориво, мазива,
лепила и отпад од
пакување, се не-
инертен отпад и
мора да се стават
во посебни
соодветни
контејнери
лоцирани на
градилиштето,
заштитени од
екстремни
временски услови
-Заштита на
градежни
материјали и
запирање на
градежни
активности во
услови на поројни
дождови.
-Областа на
градилиштето
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треба да биде
ограничена.

4. Истекување на
горива и масла од
градежна
механизација,
процес кој може да
предизвика
влијанија врз
подземните води,
бидејќи нејзината
филтрација оди
преку почвата;
Несоодветно
управување со
создадениот отпад
на локација;
Загадување на
подземните води и
почвата може да се
случи и во случај на
несреќи и итни
случаи.

-Отворена летна
сцена

-Улица бр “2“
-Зелена
рекреативна зона

-Визуелна
инспекција на
присуството на
нафтени дамки на
почвата
-Градежните
материјали се
заштитени и
градежните
активности во
услови на поројни
дождови се
прекинати.
-Областа на
градилиштето е
ограничена.
- Сите заеми на
чакал и песок,
вклучувајќи и места
каде што вишокот
на ископаниот
материјал поседува
соодветна дозвола /
одобрување.
- Во случај на
појава на
контаминирана
почва од
евентуалното

Константно во тек
на изведба на
градежните работи

Изведувач, Надзор,
ПЛРК ЕЖС,
Општинска
инспекција

Трошокот е
вклучен во
буџетот
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ослободување на
масла од
градежната
механизација,
контаминираната
почва се отстранува
и се третира како
опасен отпад.

5. Управување со
отпад

(Производство на
мешан комунален
отпад Градежен отпад
од градежни активности

Земјински материјал
отпад асфалт и бетон)

-Отворена летна
сцена

-Улица бр “2“
-Зелена
рекреативна зона

-Избор на создаден
отпад
- Класификација на
отпадот според
Националната
листа на отпад
(Службен весник
бр. 100/05);
- Одредување на
карактеристиките
на отпадот;
- Контејнерите за
секоја
идентификувана
категорија на отпад
се обезбедени во
доволни количини и
се поставени во
склопот;
- Патеки за
собирање и
отстранување на
отпад и
лиценцирани
депонии /
преработувачки
капацитети ќе бидат
идентификувани за
сите големи видови
отпад што се
очекуваат од

Константно во тек
на изведба на
градежните работи

Изведувач, Надзор,
ПЛРК ЕЖС,
Општинска
инспекција

Трошокот е
вклучен во
буџетот
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активности за
уривање,
реновирање и
градежништво;
- Целиот отпад што
се создава за време
на престојот и
работата на
вработените во
Изведувачот, со
примена на
најдобрите
практики на
управување, треба
да се собере,
транспортира и да
се депонира на
законска депонија
која ги исполнува
основните
стандарди во
согласност со
законските акти
- Минералните
(природни)
градежни и
отпадоци од
уривање ќе бидат
одделени од општи
отпадоци, органски,
течни и хемиски
отпад со сортирање
на терен и
привремено
зачувани во
соодветни
контејнери. Во
зависност од
неговото потекло и
содржина,
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минералниот отпад
ќе се примени на
својата оригинална
локација или
повторно ќе се
употреби;
- Правилно
складирање и
етикетирање на
отпадот на места
назначени за таа
цел;
- Ако отпадот има
една или повеќе
опасни
карактеристики,
креаторот или
сопственикот е
должен да ја
класифицира
категоријата на
опасен отпад и да ја
справи како опасен
отпад, со соодветна
етикета во посебни
контејнери до
предавање на
овластена
компанија;
- Градежните
активности ќе
завршат само
откако ќе се
отстранат сите
отпадни материјали
(не смее да остане
отпад на
градилиштето)
-Забрането е
согорувањето на
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целиот отпад на
локацијата или
нелиценцираните
растенија и
локации.
- Целиот градежен
отпад ќе се собира
и отстранува
правилно од страна
на лиценцирани
собирачи и на
лиценцирани
депонии (или
лиценцирани
постројки за
обработка).
-Евиденцијата за
отстранување на
отпадот редовно ќе
се ажурира и ќе се
чува како доказ за
правилно
управување, како
што е проектирано.
- Секогаш кога е
можно, изведувачот
повторно ќе
употреби и ќе
рециклира
соодветни и
одржливи
материјали.
Отфрлањето на
било каков отпад
(вклучувајќи го и
органскиот отпад)
или отпадните води
кон околната
природа или водни
домови е строго
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забрането.
- Собирање,
транспортирање и
конечно
отстранување /
преработка на
комуналниот отпад
од страна на
лиценцирана
компанија;
- Отпадот од
градежништво
треба веднаш да се
отстрани од
локацијата и
повторно да се
употреби ако е
можно;

6. Зголемено ниво на
бучава, како
резултат на
градежни
активности

-Отворена летна
сцена

-Улица бр “2“
-Зелена
рекреативна зона

Аудитивна процена
на ниво на бучава

Константно во тек
на изведба на
градежните работи

Изведувач, Надзор,
ПЛРК ЕЖС,
Општинска
инспекција

Трошокот е
вклучен во
буџетот

7. Заштита на
природата

-Отворена летна
сцена

-Улица бр “2“
-Зелена
рекреативна зона

Визуелен
мониторинг:
- Не е дозволено
користење на вода
од езерото или
други природни
извори во близина.
-Обложувањата,
средствата за
заштита од дрво (на
пример, применети
за урбана и опрема
за детско
игралиште) и друго
нема да бидат

Константно во тек
на изведба на
градежните работи

Изведувач, Надзор,
ПЛРК ЕЖС,
Општинска
инспекција

Трошокот е
вклучен во
буџетот
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токсични за водните
средини.
- Нема да има
антикорозивни
мерки на
локацијата.
- Отстранување на
отпадот или други
материјали или
течности до
Дојранското Езеро е
строго забрането
- Да се спречи
опасно истурање од
резервоари
(задолжителен
секундарен систем
за задржување, на
пр. Контејнери со
двојниѕидови),
градежна опрема и
возила (редовно
одржување и
прегледи на
резервоари за
нафта и гас,
машини и возила
може да се
паркираат
(манипулираат)
само на
асфалтирани или
бетонски површини
систем за
атмосферска
канализација
- Темелно да се
проверат сите
отвори и ровови
пред да се полнат.
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- Забрането е
собирање на
огревно дрво од
работните
површини и околу
нив.
- Минимално
отстранување на
зелена површина.
Нема да се
отрстранат или
оштетат дрвја а
време на
изведувањето на
активностите
- Нема да се сечат
дрвја.
- Нема да има
отворени пожари.
- Користење на
соодветна градежна
механизација со
соодветни технички
карактеристики и
употреба на
соодветно гориво.
- Просторот покриен
со градежни работи
треба да се сведе
на минимум на
градилиштето.
- Забрането е
вознемирување на
животните во сите
локации на
проектот.
- Поставување на
соодветна
сообраќајна
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сигнализација за
присуство на диви
животни на патот,
како и за
ограничување на
брзината на
сообраќајот.

Оперативна фаза

Управување со отпад
8. Генерирање на
комунален отпад од
посетители и корисници
на локалниот пат

-Отворена летна
сцена

-Улица бр “2“
-Зелена
рекреативна зона

Според динамика
на Јавно
комумално
претпријатие

Општинско
комунално
претпријатие

Трошокот е
вклучен во
буџетот на
комуналното
претпријатие

Табела 12 план за следење
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9. Улогите и одговорностите за спроведување на План за
управување со животна средина и општествени аспекти

За време на изградбата, мерките за ублажување и мониторинг активности ќе се одвиваат
паралелно со градежните активности. Тие ќе започнат во исто време кога вработените, опремата и
/ или материјали ќе се достават на локацијата, и ќе заврши кога сите вработени, опрема и/или
материјали ќе се отстранат од локацијата, односно по завршување на процесот на реконструкција.

Неопходно е активностите за мониторинг да се одвиваат и по периодот на завршувањето на
активностите.

Детален мониторинг палн, вклучувајќи го она ќе се следи, каде, тип на инструменти и
нивната прецизност, фреквенцијата/зачестеност на мерењата итн, треба да се приготви од страна
на Изведувачот на активнсоти за реализација на предвидените проектни активности за
подпроектот “Дојран – туристички бисер на Југоисточна Македонија“

Изведувачот на градежните активнсоти треба да обезбеди редовни извештаи ЦРППР, на
редовна основа. Истото важи и за мониторинг, надзор и одржување Изведувачи за нивниот дел на
мерки на намалување и мониторинг активности. Ако се случи некој вид на несреќа или
загрозување на животната средина, известувањето ќе биде веднаш.

Општина Дојран се обврзува да достави квартални извештаи за имплементација и следење
на мерките за ублажување на влијанија врз животната средина во форма на табеларен приказ (план
за ублажување и план за следење) со  дополнителна колона во која се дава статус на мерката и
следењето на мерката (спроведено/неспроведено, кога, од страна на кој ентитет итн.).
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