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1

Нетехничко резиме

Во согласност со директивата 2001/42/ЕУ за СОЖС како дел од постапката за
планирање на Програмата за ПГС ИПА Република Бугарија - Република Македонија
2014-2020 г. треба да се изработи Стратегиска оцена за животната средина (СОЖС).
Стратегиската оцена за животната средина од Програмата ги следи чекорите на
процесот на СОЖС, што одговараат на вообичаените фази на програмирање во
рамките на Политиката за зближување, како што е дефинирано во „Насоките за
прелиминарна оцена (2014-2020 г.)“. СОЖС има за цел да изврши проценка на
можните влијанија врз животната средина на Програмата за ПГС ИПА Република
Бугарија - Република Македонија 2014-2020 г. Целта на СОЖС е да обезбеди високо
ниво на заштита на животната средина и да придонесе за интеграција на еколошките
прашања во подготовката и усвојувањето на некои планови и програми со цел
поттикнување на одржлив развој.
Верзијата 1 од проектот (јуни 2014 г.) претставува основа за проценка на можните
влијанија врз животната средина, кои би произлегле од спроведувањето на
Програмата. Конечната верзија на ОП1 предвидува ажурирање на Извештајот за
еколошка оценка.
Главна содржина на Програмата
Програмата за ПГС ИПА Република Бугарија - Република Македонија 2014-2020 г. е
европска програма за соработка, чијашто цел е зајакнување на прекуграничната
соработка помеѓу народите и институциите од регионот, соработка во полето на
заедничките предизвици и развој на неискористениот потенцијал (Главна цел).
Целокупната стратегија на Програмата за ПГС ИПА Република Бугарија - Република
Македонија 2014-2020 г. лежи во целите и стратегиите на ЕС от повисок ред,
поконкретно во Стратегијата „Европа 2020“.
3-те избрани тематски приоритети (од листата, наведена во Прилог III од регулативата
ИПА II) се структурирани во три Приоритетни оски (ПО), кои ги рефлектираат
потребите и предизвиците, како што се дефинирани со анализа на ситуацијата во
географскиот регион од Програмата:
ТЕМАТСКИ ПРИОРИТЕТ

ПРИОРИТЕТНА ОСКА

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
СЦ-1.1.

2.
Заштита
на
животната
средина и поттикнување на
приспособувањето
кон
промената
на
климатските
услови
и
превенција
и
управување со ризикот.

1.

Животна средина

Заштита
на
животната
средина
и
одржливо
искористување на природните
ресурси во регионот на ПГС
СЦ-1.2
Превенција на ризикот и
намалување на последиците

Последната верзија од проектот на Програмата за ИПА за ПГС Република Бугарија Република Македонија 2014-2020 г. беше одобрен во текот на финалната седница на
Заедничката работна група, која се одржа во Софија на 21 август 2014 г.
1
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ТЕМАТСКИ ПРИОРИТЕТ

ПРИОРИТЕТНА ОСКА

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
од природните опасности и
опасностите кои се поврзани
со човековата дејност во
регионот на ПГС
СЦ-2.1.
Зголемување на туристичкиот
потенцијал во регионот преку
подобра заштита и одржливо
искористување на природното
и културното наследство

4. Поттикнување на развојот на
туризмот
и
културното
и
природното наследство

СЦ-2.2.
2.

„Туризам“

Подобрување
на
конкурентноста во понудата на
туристички услуги во регионот
на ПГС
СЦ-2.3.
Поттикнување на соработката
меѓу регионалните учесници
на пазарот во сферата на
одржливиот туризам

7.
Подобрување
на
конкурентноста,
стопанската
средина и развојот на малите и
средни
претпријатија,
трговијата и инвестициите

СЦ-3.1.
3.

„Конкурентност“

Подобрување
конкурентноста
регионалните бизниси

на
на

Моментална состојба на животната средина
Што се однесува до моменталната состојба на разгледаните еколошки проблеми
(Воздух и клима, Води, Биолошка разновидност, Флора и Фауна, Води, Почви и
Културно/историско наследство и пејзаж) произлегуваат прашања како што се Води,
Почви или Воздух и клима, кои што се изложени на различни видови на притисок (на
пр. од транспортот или управувањето со отпад), што може да има негативно влијание
врз наведените проблеми.
Прекуграничниот регион е особено ранлив поради растечките ефекти од промената на
климатските услови, а аерозагадувањето причинето од транспортот сеуште
претставува еколошки проблем.
Регионите долж заедничката граница меѓу Република Бугарија и Република Македонија
се богати со природни ресурси и заштитени подрачја, но еден од најголемите еколошки
проблеми на пограничниот регион е загадувањето на реките. Постојат многу загадени
делови од реките во сливот на реките Струма и Брегалница, што е резултат главно
пореади директното испуштање на отпадни води од индустриски (и рударски објекти) и
од домаќинството, рудни наоѓалишта и од употребените пестициди и ѓубрива во
земјоделието. Недоволни се инсталациите за прочистување на отпадните води. Во
однос на почвите, главните предизвици доаѓаат од ерозијата на почвите и од
загадувачи.
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Методи за оценување
Еколошката оценка е извршена преку утврдување на можните последици и влијанија,
кои би резултирале од спроведувањето на Програмата, земајќи ги во предвид нивната
веројатност, опфат, фреквентност/времетраење, реверзибилност, пркугранична
димензија и степен на неизвесност.
Оцената за можните последици и влијанија, кои би резултирале од спроведувањето на
Програмата, е одржана на ниво Приоритетни оски и на нивните соодветни Специфични
цели, имајќи ги во предвид прекуграничните активности, што можат да бидат
поддржани.
Стратегиската оцена на животната средина се води од следното главно прашање:
Дали „Специфичните цели (и нивните соодветни прекугранични активности) поврзани
со Приоритетните оски, дефинирани во Програмата за ПГС ИПА Република Бугарија Република Македонија 2014-2020 г. имаат значителни позитивни или негативни
последици за еколошките проблеми (воздух и клима; биолошка разновидност, фауна и
флора; води; почви; население и здравје на населението; културно/историско
наследство и пејзаж) во географскиот регион од Програмата?“, кое е дополнето со
водечки Прашања за оценка, сумирани по низа одредени Цели на СОЖС.
Извештајот за животната средина дава квалитетен опис на можните позитивни или
негативни последици (директни, индиректни и кумулативни) на Специфичните
цели и активности во Програмата врз релевантните еколошки проблеми („наоди“ на
анализата), со препораки за спречување, намалување и колку што е можно
поцелосно неутрализиране на најзначајните несакани ефекти за животната средина
од спроведувањето на Програмата. Овие препораки исто така се приспособени и со
критериумите што се користат при избор на проекти, вклучувајќи ги и критериумите за
прифатливост и квалитет од гледна точка на влијание врз животната средина.
Можни последици од Програмата за животната средина
Оцената на ниво програма може само во општи црти да ги даде можните последици за
животната средина. Ова е поради фактот, што подетални информации за можните
последици ќе има во фазата на имплементација на проектите.Треба да се напомене,
дека можните последици и влијанија врз животната средина на Програмата за ПГС
ИПА Република Бугарија - Република Македонија 2014-2020 г. се главно индиректни
(бидејќи се поврзани со т.н. „меки мерки“). Во некои случаи - на „инвестициските мерки“
- влијанијата врз животната средина се подиректни.
Во подолу прикажаната табела е наведен преглед на можните глобални последици врз
животната средина како последица од спроведувањето на активностите, кои се
предвидени со Програмата во рамките на секоја Специфична цел што е поврзана со
трите Приоритетни цели.

Еколошки проблем
Воздух и
клима

Биолошка
разновидност,
флора и
фауна

Води

Почви

+

+

+

Население Културно/природно
и човечко
наследство и
здравје
пејзаж

Приоритетна оска 1: „Животна средина“
СЦ 1.1. Заштита на
животната средина и
одржливо искористување на

+

+

+
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Еколошки проблем
Воздух и
клима

Биолошка
разновидност,
флора и
фауна

Води

Почви

+

+

+

+

+

+

+/-

+/-

+/-

+/-

0

+/-

СЦ 2.2 Подобрување на
конкурентноста во
понудата на туристички
услуги во регионот на
прекугранична соработка

0

0

0

0

0

0

СЦ 2.3 Поттикнување на
соработката меѓу
регионалните учесници во
сферата на одржливиот
туризам

+

+

+

+

0

+

Население Културно/природно
и човечко
наследство и
здравје
пејзаж

заедничките природни
ресурси
СЦ 1.2. Превенција на
ризикот и намалување на
последиците од
природните опасности и
опасности предизвикани од
човечки дејства и
бездејства
Приоритетна оска 2: „Туризам“
СЦ. 2.1. Зголемување на
туристичкиот потенцијал
во регионот преку подобра
заштита и одржливо
искористување на
природното и културното
наследство

Приоритетна оска 3: „Конкурентност“
СЦ 3.1 Подобување на
конкурентноста на
регионалните бизниси

+

+

+

+

+

+

Акумулирање на влијанија

+

+

+

+

+

+

Погоре наведената еколошка оценка е извршена врз основа на следната скала од 5
индикатори
СКАЛА НА
ИНДИКАТОРИ

ОПИС

+

Можни позитивни ефекти врз животната средина

-

Можни негативни ефекти врз животната средина

+/-

Можни се и позитивни и негативни ефекти врз животната средина

0

Нема позначајни ефекти врз животната средина

/

Не е можна оцена (достапните информации се ограничени)

Врз основа на оцената не се очекува сериозно негативно кумулативно влијание од
активностите кои што се финансирани со Програмата.
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Позитивни кумулативни последици се очекуваат за сите разгледани еколошки
проблеми, бидејќи како стратешки пристап во Програмата во целост се прифатени
заштитата на животната средина и одржливиот развој на производните активности, на
кој се базираат сите активности, што се исто така во согласност со европските и
внатрешните политики.
Најважните позитивни резултати се очекува да бидат постигнати во делот на
заштитата на природните ресурси во географскиот плански регион, благодарејќи на
подобрениот капацитет за справување со критичните ситуации (шумски пожари и други
природни непогоди), но исто така и на активности за информирање/обука и ширење на
нови идеи, вештини и технологии, кои се ориентирани кон локалните органи и
заедници, т.е. значењето на управувањето/заштитата на природното, културното и
историското наследство на Регионот.
Исто така се очекува заштита и подобрување на водните ресурси. Развојот на
туристичкиот сектор може да се смета за „одржлив“, само ако е придружен од
паралелно подобрување на постоечките водоводни и канализациски системи, така што
и локалното население ќе може да ги користи овие конструкции.
Потенцијалните ризици за животната средина можат да бидат поврзани воглавно со
истото, т.е. со неконтролираниот развој на иницијативи во туристичкиот сектор:
изградба на сместувачки капацитети без соодветна инфраструктура за пренос и
третман на отпадни води, немањето јавен превоз, зголемување на бројот на објекти со
негативно влијание врз пејзажот.
Можат да се очекуваат и други негативни влијанија во фазата на изградба на
предвидените објекти, но тие можат да се сметаат како привремени.
Исто така – спроведувањето на активностите кои се финансирани од Програмата, не
треба да има негативно влијание, како што е наведено во конкретната анализа
спроведена од Министерството за животна средина и водите во врска со барањата од
чл. 31 од Законот за биолошка разновидност (ЗБР).
Според оваа студија „не е возможно програмата да има значително негативно
влијание врз природните живеалишта, популациите и живеалишта на видови што
се предмет на заштита во заштитените подрачја од мрежата Натура 2000“.
Мерки за мониторинг;
Согласно чл. 10 од Директивата за СОЖС, предмет на мониторинг се можните
значителни еколошки последици од спроведувањето на Програмата, со цел да се
идентификуваат непредвидените негативни ефекти во раната фаза и да му се
овозможи на Управувачкиот орган на Програмата да превземе соодветни корективни
мерки. Во овој контекст ова поглавје на ниво програма и проект, ги претставува
различните мерки кои можат да помогнат во појаснувањето и мониторингот на можните
значителни еколошки последици за животната средина, кои ќе произлезат од
спроведувањето на Програмата за ПГС ИПА Република Бугарија - Република
Македонија 2014-2020 г.
Во деталите на ниво Програма, за да нема дуплирање на мониторингот, како што е
пропишано со законот за СОЖС, ќе бидат користени соодветни еколошки индикатори
(„индикатори за СОЖС“), кои се веќе дефинирани во рамката за мониторинг и
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проценка на Програмата.2 На ниво проект прелиминарна оценка на влијанието врз
еколошките проблеми ќе се спроведе преку Еколошките самопроценки на
кандидатите.

2

Вовед

Регулаторната рамка за периодот 2014-2020 г. ги насочува европските политики, на пр.
Политиката за кохезија кон резултати, за да придонесат за Стратегијата „Европа 2020“
за интелигентен, одржлив и инклузивен раст. За таа цел, Регулативата за општи
одредби (1303/2013) ја утврдува улогата на добро подготвените програми, кои целосно
ќе ги одразат европските, националните и регионалните потреби, како и очекуваните
резултати. Во оваа рамка се утврдува улогата на прелиминарната процена како
суштински столб за оперативните органи во изборот на архитектурата на
Оперативните програми (за јасно да ја организираат логичноста на нивните активности
и да го дефинираат нивниот придонес за Стратегијата „Европа 2020“) и да ги
дефинираат соодветните средства за спроведување и контрола, кои треба да
одговараат на барањата на оценката.
Каде што е прикладно, прелиминарната процена се комбинира со Стратегиската
оцена за животна средина (СОЖС), изведена во согласност со европската Директива
2001/42/ЕО во врска со процената на последиците од некои планови и програми врз
животната средина, позната како Директива за СОЖС. Оваа директива има за цел да
обезбеди високо ниво на заштита на животната средина и да придонесе за
интеграција на еколошките прашања во подготовката и усвојувањето на одредени
планови и програми, со цел да се промовира одржлив развој, обезбедувајќи изработка
на стратегиска оцена за животната средина на одредени планови и програми, кои што
можат да имаат значителни ефекти врз животната средина.
Во овој контекст, бидејќи не може да се исклучи можноста дека идната Програма за
прекугранична соработка ИПА Република Бугарија - Република Македонија 2014-2020
г. ќе има позитивни и/или негативни ефекти за животната средина, потребна е
Стратегиска оцена за животна средина (СОЖС).
Затоа, изготвениот Еколошки извештај - главниот документ во СОЖС – ги проценува
можните влијанија врз животната средина кои што се поврзани со Приоритетните оски
и Специфичните цели на Програмата и дава препораки за подобрување на квалитетот
на Програмата во однос на еколошките аспекти.
Стратегиската оцена на животната средина од Програмата за ПГС ИПА Република
Бугарија - Република Македонија 2014-2020 г. оди по стапките на процесот на СОЖС,
кои се соодветни со вообичаените фази за програмирање во рамките на Политиката за
зближување, како што е дефинирано во „Насоки за прелиминарна процена (2014-2020
г.)“.
Треба да се напомене, дека Програмата за ПГС ИПА Република Бугарија - Република
Македонија 2014-2020 г. е европска програма за прекугранична соработка, чијашто цел
е преку Инструментот за предпристапна помош (ИПА) да ги поддржи реформите во

2

Индикатори за работата и резултатите Наведените индикатори одговараат на очекуваното
влијание врз животната средина и здравјето на луѓето и затоа не е потребно да се даваат
други индикатори за СОЖС.
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„земјите, опфатени со процесот на проширување“, со финансиска и техничка помош.
Програмата ИПА ги поддржува политичките реформи и економскиот, социјалниот и
територијалниот развој – за да се постигне интелектуален, одржлив и инклузивен раст
- и да ја промовира интеграцијата на регионот и територијалната соработка.3 Ова
значи, дека Програмата за ПГС ИПА Република Бугарија Република Македонија 20142020 г. ги поддржува таканаречените „меки фактори“ (како што се изградба и
подобрување на капацитет, вклучувајќи ги и размената на знаења и добра практика
меѓу земјите учеснички) со ограничени директни ефекти за животната средина, што се
предмет на процесот на СОЖС.4 Меѓутоа, поддршката на „меките фактори“ е основа за
подоцнежни инвестициски активности.
После процедурата за СОЖС и во согласност со бугарското и македонското
законодавство во врска со стратегиската оцена на животната средина, актуелниот
Извештај за СОЖС (Извештај за стратегиска оцена на животната средина) го
поднесува Управниот орган за програмата и тој заедно со Оперативната програма
(ОП), треба да им бидат доставени на релевантните органи и на јавноста во двете
држави учеснички во процесот на јавни консултации (види став 2.5).
2.1

Намена и цели на СОЖС

5

Согласно барањата од Директивата 2001/42/ЕО и локалните бугарски регулативи,
целта на СОЖС е оцена на можните влијанија врз животната средина од
спроведувањето на Програмата за ПГС ИПА Република Бугарија - Република
Македонија 2014-2020 г. Намената на СОЖС е да обезбеди високо ниво на заштита на
животната средина и да придонесе за интеграција на еколошките прашања во
подготовката и усвојувањето на одредени планови и програми со цел промоција на
одржлив развој. СОЖС се спроведува во текот на подготовката на програмата и ќе
биде готова пред нејзиното претставување пред Комисијата.
Првиот чекор од СОЖС, процесот на одредување на опсегот, е превземен за
донесување на одлука т.е. опфат и ниво на детали од информациите што треба да се
вклучат во Извештајот за стратегиска оцена на животната средина. Соодветно е
развиен и договорен со надлежните власти и Извештај за опфат.
За воспоставување на врски помеѓу Програмата и животната средина, наведениот
Извештај за СОЖС вклучува преглед на актуелната состојба на животната средина,
кој се разгледува во Раздел 5 за секоја посебна компонента (биолошка разновидност,
почви, води, воздух и др.) и опис на главната содржина на Програмата, а посебно
Логиката на активностите (заеднички цели, тематски приоритети, приоритетни оски и
активностите кои ќе бидат поддржани).

3

Истовремено Програмата обезбедува поддршка и за инфраструктури со мал обем.
Во овој контекст треба да се напомене, дека Програмата воведува рамка за прекугранична
соработка со мал буџет и активности за проекти за „мрежи за размена“, кај кои се силно
застапени еколошките праѓања. Тоа нема да доведе до позначајни непосредни и неповолни
еколошки влијанија. Во овој контекст, основен предмет на анализа е дали Програмата создава
развојна рамка, која има индиректни долгорочни негативни влијанија. Во исто време, истакнати
се долгорочните придобивки за животната средина.
5
Бугарија ја транспонира Директивата за СОЖС преку Законот за заштита на животната
средина (ДВ, бр.91/2002 г.) и Правилникот за условите и постапката за подготовка на еколошки
проценки на планови и програми (Усвоена со Одлука на МС № 139 от 24.06.2004 г., последно
изменета со ДВ, бр. 94 од 30.11.2012 г.);
4
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Извештајот за стратегиска оцена на животната средина, меѓу другото дава и оцена за
можните позначајни последици од Програмата, вклучувајќи секундарни,
кумулативни, краткорочни и долгорочни, позитивни и негативни последици од
активностите на Приоритетните оски, имајќи ги во предвид договорените цели и
географскиот опфат во фазата на процесот за дефинирање на опфатот. Друг важен
дел од Извештајот за стратегиска оцена на животната средина се препораките за
зајакнување на еколошкото влијание на Програмата, и за спречување, намалување и
неутрализирање на штетните ефекти. Исто така се разгледуваат и алтернативи,
вклучувајќи опција нула, која се дефинира како „излезна точка“ за целиот процес на
оцена. Конечно, Извештајот за стратегиска оцена на животната средина ги претставува
различните видови на мерки, кои би помогнале во мониторингот за можните позначајни
последици за животната средина што би произлегле од спроведувањето на
Програмата за ПГС ИПА Република Бугарија - Република Македонија 2014-2020 г.
Извештајот за стратегиска оцена на животната средина е базиран на проектот за
Програмата од јуни 2014 г., а верзија 1 заедно со ОП биле предмет на јавни
консултации. Конечната верзија на Извештајот за стратегиска оцена на животната
средина е ажуриран како одговор на процесот на консултации и на конечната верзија
на ОП, донесена во август 2014 г.
2.2

Методолошки пристап кон оцената

Што се однесува до методологијата на оцената, СОЖС од Програмата е спроведена
като интеративен процес, кој се темели на интермедијарни резултати од процесот на
програмирање и е во тесна соработка со тимот за програмирање и прелиминарна
оцена. Оцената се базира in primis [пред се] на еден квалитативен пристап6.
Поконкретно, методите и техниките, кои се користени за стратегиска оцена на
животната средина и за изработка на овој Извештај за стратегиската оцена на
животната средина, се наведени во документите со инструкции од Комисијата и
извештаите за примена на Директивата за СОЖС, поконкретно во следниве документи:
 „Водич за СОЖС за Кохезионата политика 2007-2013 г.” (Прирачник за СОЖС) – м.
јануари 2006 г., “Зелени/еколошки програми за регионален развој”;
 Упатства за „Примена на Директива 2001/42/ЕО во врска со оцената за
последиците од некои планови и програми врз животната средина“;
 Водич за интеграција на промената на климатските услови и биолошка
разновидност во стратегиската оцена на животната средина– EО, 2013 г.;
Исто така се земени во предвид и специфичните национални законодавства, водичи и
упатства кои се изработени во Република Бугарија и Република Македонија.
2.3

Метода за стратегиска оцена на животната средина

Стратегиската оцена на животната средина е направена со утврдување на можните
последици и влијанија кои произлегуваат од спроведување на Програмата, земајќи ги
во
предвид
нивната
веројатност,
големината,
постојаност/времетраење,
реверзибилност, прекугранична димензија и степен на неизвесност.

Користените алатки вклучуваат квалитативни (контролни листи, матрици и др.), како и
квантитативни (индикатори, едноставни или сложени показатели) средства, како и
интермедијарни средства.
6
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Оцената за можните последици и влијанија, кои би резултирале од имплементацијата
на Програмата, е спроведена на ниво Приоритетни оски и нивните соодветни
Специфични цели, имајќи ги во предвид прекуграничните активности што можат
да бидат поддржани.
Во контекст на ова, оцената на ниво програма може само во општи црти да ги прикаже
можните последици за животната средина. Ова се должи на фактот, што подетални
информации за можните последици ќе има во фазата на спроведување на проектите
кои се финансирани.
Стратегиската оцена на животната средина е базирана на следното главно прашање:
„Дали Специфичните цели (и нивните соодветни прекугранични активности)
поврзани со Приоритетните оски, дефинирани во Програмата за ПГС ИПА
Република Бугарија - Република Македонија 2014-2020 г. имаат позначајни
позитивни или негативни последици за еколошките прашања (воздух и клима;
биолошка разновидност, фауна и флора; води; почви; население и здравје на
населението; културно/историско наследство и пејзаж) во географскиот регион
од Програмата?“

За да се одговори на главното прашање, оцената е дополнета со водечки Прашања
за оцена, кои се гернеализирани со дефинираните Цели на СОЖС (види § 4.7)
СОЖС е спроведена врз основа на следната скала составена од 5 индикатори
СКАЛА НА
ОПИС
ИНДИКАТОРИТЕ
+

Можни позитивни ефекти врз животната средина

-

Можни негативни ефекти врз животната средина

+/-

Можни се и позитивни и негативни ефекти врз животната
средина

0

Нема значајни ефекти врз животната средина

/

Не е можна оцена (достапните информации се ограничени)

Резултатите од оцената се прикажани во матрицата за еколошка оценка.
Интердисциплинарните теми се разгледани во текот на проценката на релевантните
еколошки проблеми. Према тоа, темите „користење на обновливи извори на енергија“,
„енергетска ефикасност“ и „мобилност и транспорт“ се дискутирани во „воздух и
клима“; темата „управување со ризикот“ е дискутирана во проблемите „население и
здравје на населението“, „културно/природно наследство и пејзаж“, „воздух и клима“,
„почви“ и „води“; темата „одржливо искористување на природните ресурси“ е
дискутирана во проблемите „води“, „биолошка разновидност, фауна и флора“ и
„почви“; темата „управување и превенција на отпад“ е дискутирана во „почви“, „води“ и
„население и здравје на населението“; темата „прилагодување кон промените на
климатските услови“ е дискутирана во проблемите „воздух и клима“, „биолошка
разновидност, фауна и флора“ и „води“; темата „одржлив туризам“ е дискутирана во
проблемите „биолошка разновидност, фауна и флора“, „води“, „воздух и клима“,
„почви“ и „културно/историско наследство и пејзаж“; и на крај целата тема „еколошко
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образование и информирање за прашања поврзани со животната средина“ е опфатена
кај оцената на сите наведени проблеми.
Во контекст на матрицата за еколошка оценка, Извештајот за животната средина ни
дава квалитативен опис за можните позитивни или негативни ефекти (директни,
индиректни и кумулативни) од Специфичните цели и активности од Програмата врз
релевантните еколошки прашања („наводи“ на анализата), со препораки за
спречување, намалување и што е можно поцелосна неутрализација на значајните
негативни ефекти за животната средина од спроведувањето на Програмата.7
2.4

Советување во врска со Извештајот за одредување на опфатот на оцената

Во согласност со бугарската регулатива за СОЖС за редот и условите за стратегиска
оцена на животната средина на планови и програми (Регулатива за ЕО, чл. 19а)
задолжително е спроведување на советувања со јавноста во врска со Извештајот за
опсегот на оцената.
Извештајот за опсегот на оценката им е доставен на релевантните државни органи,
кои според конкретните надлежности за животна средина би можеле да бидат
засегнати од еколошките ефекти од применетите планови и програми, и за
добивање на стручни забелешки од нивна страна.8
Службите за животна средина и надлежните служби на двете инволвирани страни, од
кои беше побарано мислење за Извештајот за опсегот на оцената, имаа 14 дена за да
ги достават своите забелешки. Во наведениот рок добивме забелешки од:
 Министерството за животна средина и водите;
 Управата за сливни подрачја и контрола на водите Западен егејски регион
- Благоевград.
Сите добиени забелешки беа земени во предвид при спроведувањето на оцената за
еколошките ефекти на Програмата и изработката на Извештајот за стратегиската
оцена на животната средина.
2.5

Советувања за Извештајот за стратегиската оцена на животната средина

Во согласност со Директивата за СОЖС и локалните закони во однос на СОЖС
Извештајот за стратегиската оцена на животната средина, неговото Нетехничко
резиме и проектот на Оперативната програма (ОП) треба да бидат доставени до
јавноста и релевантните органи на двете земји учеснички за фазата на советување
која ќе трае 30 дена.
Директивата за СОЖС ги има следните барања во врска со советувањата за
Извештајот за стратегиска оцена на животната средина:
 “2. На органите, наведени во став 3 и јавноста наведена во став 4, да им се
обезбеди навремена и ефективна можност во рамките на соодветен рок, да го
изразат своето мислење за проектот од програмата и придружниот извештај
за стратегиска оцена на животната средина и тоа пред усвојување на
програмата, или на нејзиното поднесување во законска процедура.

7

Овие препораки се исто така во согласност со критериумите кои се користат при избор на
проекти, вклучувајќи ги и критериумите за подобност и квалитет од аспект на влијание врз
животната средина.
8
Како што е утврдено во Извештајот за опсегот
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3. Земјите членки ги одредуваат органите за советување, кои со оглед на
нивните специфични надлежности за животна средина, постои можнот да
бидат засегнати од резултатите од иплементацијата на програмите во однос
на животната средина.
4. Земјите членки ја одредуваат јавноста, за целите од став 2, вклучувајќи ја и
јавноста која што е засегната, или која што најверојатно ќе биде засегната,
или има интерес при донесувањето на решенија, кои се предмет на оваа
Директива, вклучувајќи ги и релевантните невладини организации, како што се
оние кои ја потикнуваат заштитата на животната средина и други
организации кои што пројавиле интерес.
5. Деталните услови за информирање и советување со органите и јавноста се
утврдуваат од земјите членки“.

Во постапката за советување со јавноста за изработката на СОЖС од
Програмата за ПГС ИПА Република Бугарија - Република Македонија 2014-2020 г. во
најмала рака треба да бидат вклучени:







надлежниот орган и другите заинтересирани и релевантни органи за
животна средина;9
регионални самоуправи од дефинираниот со Програмата географски регион;
представници од јавноста и трети страни, кои би можеле да бидат засегнати
од спроведување на Програмата;
невладини организации (НВО);
Одделенија за животна средина, секторски комори, организации на
работодавачи, синдикати, здруженија за локална самоуправа, фондации,
независни истражувачки институции, непрофитни организаци, медиуми и др.

Советувањата беа официјални и неофицијални. Официјалните советувања беа
спроведени со: службени писма (обична или електронска пошта), објави во медиумите
и/или на веб страната на Управувачкиот орган од Програмата; службени писма и
објави во печатените медиуми и на Интернет за анкетирање на јавноста,
заинтересираните органи и трети страни, кои што најверојатно ќе бидат засегнати од
Програмата. Неофицијалните советувања се одржаа преку неформални средби помеѓу
експерти за СОЖС и претставници на Управувачкиот орган, претставници на надлежни
и централни органи.
После процесот на советувања сите одговори беа собрани и беше претставено
објаснување, кое што покажа дека Извештајот за стратегиска оцена на животната
средина и одговорите од советувањата биле земени во предвид во финалната верзија
од Програмата.

9

Како што е утврдено во Извештајот за опсегот: Министерство за животна средина и водите;
Министерство за здравство; Регионален инспекторат за животна средина и водите
(Благоевград); Управа за сливни подрачја Западнобеломорски регион. Во Република
Македонија: Министерство за животна средина и просторно планирање.
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3.1

Опис на Програма ПГС Република Бугарија - Република Македонија 2014-2020
г.
Конкретна географска област

Спроведувањето на Програмата за ПГС ИПА Република Бугарија - Република
Македонија 2014-2020 ќе го опфати географскиот регионот од Програмата (види. сл. 1),
и кој е лоциран во централниот јужен дел од Балканскиот полуостров со површина од
18 087 кв. км и население од 980 375 души.
Од бугарска страна територијата вклучува два региони од NUTS ниво 3 – Благоевград
и Ќустендил (што е 52,5% од целиот регион од Програмата за ПГС), и опфаќа 23
општини, 462 населени места и население од 452 973 души (што е 46,2% од вкупното
население на регионот од Програмата и 6,2% од населението на државата). Од страна
на Република Македонија територијата ги вклучува Североисточниот, Источниот и
Југоисточниот статистички региони од NUTS ниво 3 (што е 47,5% од регионот од
Програмата, 33,4% од територијата на државата), и опфаќа 27 општини, 597 населени
места и население од 527 402 души (што е 53,8% од вкупното население на регионот
од Програмата и 25,6% од населението на државата)
Дефинирано географско подрачје на Програмата

Извор: Опис на регионот на програмата за ПГС
3.2

Соодветен временски период

Еколошките трендови и ефектите од Програмата ќе бидат оценувани во текот на
целиот програмски период 2014-2020 г. до крајот од спроведување на програмата, а и
потоа во зависност од тоа дали ефектите од Програмата ќе се сметаат за долгорочни
(период кој одговара на трендовите и ефектите).
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3.3

Главна содржина на Програмата

3.3.1

Општа рамка и содржина на Програмата

Програмата за ПГС ИПА Република Бугарија - Република Македонија 2014-2020 г. е
европска програма за соработка, чија цел е зајакнување на прекуграничната соработка
помеѓу народите и институциите од регионот, за заедничка работа на главните
предизвици и на развојот на неискористениот потенцијал (Главна цел).
Стратешкиот правец на Програмата ги бележи политиките и регулаторната рамка на
ЕУ, како и специфичната ситуација и потреби во регионот на Програмата.10
Што се однесува на стратешките и регулаторните документи од ЕУ, најрелевантни за
Програмата се:11







Стратегија „Европа 2020“;12
Рамковната регулатива за спроведување на иницијативите за ЕТС13;
Регулативата ИПА II;14
Работниот документ од службите на Комисијата „Елементи за заедничка
стратешка рамка 2014-2020 г.15“;
(проект) на ЕК за Договор за партнерство на Република Бугарија16;
(проект) на ЕК за Национален стратешки документ за Република Македонија
во 2014-2020 г. за помош од ЕУ за Република Македонија.17

Програмата за ПГС ИПА Република Бугарија - Република Македонија (2014-2020 г.)
исто така го разгледува нејзиниот можен придонес во примената на Макрорегионалните стратегии - поконкретно Стратегијата на ЕУ за Дунавскиот регион
(СЕУДР) – и ги зема во предвид и се стреми кон адекватно дополнување и
разграничување со Националните и регионалните стратегии на Република
Бугарија и на Република Македонија (види § 3.4).

10

Стратешкиот правец дополнително го одразува односот на можните активности со ПГС.

11

Види став 3.4 за повеќе документи.
Во оваа стратегија на Унијата се поставени три комплементарни приоритети:
 Интелигентен раст — создавање на економија, која ќе се базира на знаење и иновации;
 Одржлив раст — поттикнување на еколошка и конкурентоспособна економија со поефикасно
користење на ресурсите;
 Инклузивен раст — поттикнување на економија со високо ниво на вработеност, која ќе создаде
услови за социјална и територијална кохезија.
13
Регулатива (ЕУ) №1299/2013 на ЕП и на Советот од 17 декември 2013 г.
14
Регулатива (ЕУ) №231/2014 на ЕП и на Советот од 11 март 2014 г.
15
Во Прилог II од Документот се наведуваат голем број на карактеристики од транснационалната и
прекуграничната соработка. Прекуграничната соработка, посебно се одликува со некои особини, кои што
можат да бидат генерализирани на следниов начин: опфаќа големи територии со доста хетерогени
региони и со често спротивставени интереси; ограничени буџети во однос на територијален опфат,
население и рокови, кои често се спротивни на опсегот и целите на иницијативите за соработка;
ограничена способност за директни инвестициски ефекти, активности во прилог на главните програми;
претежно незабележливи резултати.
16
Проект на Договорот за партнерство на Република Бугарија, кој ја утврдува помошта од европските
структурни и инвестициски фондови за периодот 2014-2020 г., доставен до ЕК во април 2014 г. Договорот
за партнество помеѓу Бугарија и Европската комисија ги дефинира основните приоритетни области за
соработка: заштита на животната средина, промоција и развој на природното и културно наследство,
туризам и образование и социјална инфраструктура, со посебен акцент врз промовирање на
вработувањето, мобилност на работната рака и намалување на сиромаштијата.
17
Проект на Национален стратешки документ за Република Македонија во 2014-2020 г. за помош от ЕУ за
Република Македонија, ЕВРОПСКА КОМИСИЈА, Декември 2013 г., (Ares(2013)3786995-20/12/2013).
12
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Освен тoа за стратешка насоченост на Програмата се земаат во предвид следните
хоризонтални принципи:




Одржлив развој;
Еднакви можности и антидискриминација и
Еднаквост помеѓу мажи и жени.

Поконкретно, одржливиот развој е еден од основните столбови на Програма ПГС ИПА
Република Бугарија - Република Македонија (2014-2020 г.), врз кој се темелат неколку
специфични цели, кои се целосно насочени врз тој принцип.
Интердисциплинарен проблем на Програмата е поддршката на младите лица, жените
и ранливите групи.
3.3.2

Основни цели и приоритети на Програмата

Процесите, кои се применети за одредување на приоритетите на Програмата, се
карактеризират со изготвување на Регионална анализа и Анализа на силните и
слабите страни, можности и закани (SWOT) и Потребите/Предизвиците на активната
територија на Програмата.
Во последната аналитичка фаза, резултатите in primis за ситуацијата на територијата
како и оние од анализата SWOT и оцената на потребите, се „преведени“ како „избор на
приоритети“ и листа од 3 од 8 Тематски приоритети за помош за територијалната
соработка за периодот 2014-2020 г., како што е наведено во Прилог III
од
Регулативата ИПА II:
1. Тематски приоритет 2: Заштита на животната средина и поддршка за
приспособување кон климатските промени, спречување и управување со
ризици.
2. Тематски приоритет 4: Поттикнување на развојот на туризмот и културното
и природното наследство;
3. Тематски приоритет 7: Подобрување на конкурентноста, бизнис средината и
развојот на малите и средните претпријатија, трговијата и инвестициите
Избраните тематски приоритети се структурирани во три Приоритетни оски (ПО), кои
ги рефлектираат потребите и предизвиците, како што се дефинирани преку
извршената анализа за состојбата во географскиот регион од Програмата:
Дефинирани Приоритетни оски
ТЕМАТСКИ ПРИОРИТЕТ
2. Заштита на животната средина и
поддршка
за
приспособување
кон
климатските
промени,
спречување
и
управување со ризици.
4. Поттикнување на развојот на туризмот и
културното и природното наследство
7. Подобрување на конкурентноста, бизнис
средината и развојот на малите и средните
претпријатија, трговијата и инвестициите

ПРИОРИТЕТНА ОСКА
4.

„Животна средина“

5.

„Туризам“

6.

„Конкурентност“

Индикативниот буџет на Програмата е 16,5 млн. евра (субвенција од ЕУ).
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Програмскиот тим ја пoнуди следната пропорционална распределба
расположливите финансиски ресурси помеѓу 3-те Приоритетни оски:

на

Дистрибуција на финансиските ресурси од Програмата
ПРИОРИТЕТНИ ОСКИ

%18

1.

„Животна средина“

35%

2.

„Туризам“

40%

3.

„Конкурентност“

15%

Предложената Логика на дејствувања за Програмата за ПГС ИПА Република
Бугарија - Република Македонија 2014-2020 г. (види ги табелите подолу) е
структурирана во 19Специфични цели (СЦ) за секоја ПО, резултати што треба да се
постигнат со Програмата и индикативни активности, што треба да бидат постигнати
за секоја специфична цел.
Операциите на Програмата за прекугранична соработка се избираат од страна на
Заедничкиот комитент за мониторинк (ЗКМ).20 Изборот на операциите са води од
следните општи принципи:
1) Особини на ПГС:
• Вклучување на корисниците од двете земји учеснички;
• Јасно дефинирање на прекуграничната предност/влијание, ако се применува
операција во една од земјите.
2) Партнерство:
• Дозволени се партнери кои се вклучени во проектот во согласност со правилата од
Програмата;
• Партнерите кои се вклучени во проектот имаат капацитет за водење на проектот.
3) Регионално значење:
• Операциите се во согласност со утврдените потреби и предизвици во географскиот
регион од ПГС;
• Операциите придонесуваат за економска, територијална и социјална кохезија (во
согласност со Стратегија „Европа 2020“).
4) Стратешко значење:
• Операциите се во согласност со СЦ;
• Операциите се усогласени со стратегиите и концептите на регионално и национално
ниво.
5) Квалитет на операциите
• Операциите/проектите се јасни и структурирани (логика на дејствувањето);
• Ефективни се трошоците за операциите;
• Проектите се базираат на концептот за одржливост.
6) Хоризонтални принципи:
• Операциите ја земаат во предвид еднаквоста помеѓу мажи и жени;
• Операциите се базираат на принципите за антидискриминација;
• Операциите го следат концептот за одржлив развој.

18

10% од вкупната сума е предвидена како „Техничка помош“.
Како што е прикажано во Проектот на ОП, верзија 1.0 - јуни 2014 г.
20
Во согласност со член 39(1), Избор на операции, од Регулативата за спроведување (ЕУ) №
447/214 од Комисијата од 2 мај 2014 година т.е. посебните правила за спроведување на
Регулативата (ЕУ) № 231/2014 на Европскиот парламент и Советот за создавање на
Инструмент за предпристапна помош (ИПА II) ,
19
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Логика на дејствување за Приоритетна оска 1
Тематски приоритет: „Заштита на животната средина и поддршка за
приспособување кон климатските промени, спречување и управување со
ризици“

Приоритетна оска 1 „Животна средина“
Специфична цел

Основни дејности, кои што ќе бидат
поддржани21

Резултати

СЦ-1.1.

R-1.1.1

Заштита
на
животната
средина
и
одржливо
искористување на
природните
ресурси
во
географскиот
регион на ПГС

Подобра заштита на
животната средина и
биолошка
разновидност
во
прекуграничниот
регион

-

Заеднички иницијативи и инвестиции во
малата по обем инфраструктура, опрема и
технологии за борба со загадувањето и
рехабилитацијата на реки, загадени земјишта,
напуштени индустриски објекти и др.;

-

Мали по обем инвестиции за рециклирање,
собирање и селекција на отпад, санација на
диви депонии и подобрување на јавната
хигиена;

-

Мали по обем инвестиции за подобрување на
управувањето на „Натура 2000“ и заштитени
зони

-

Мали по обем инвестиции во
енергетска
ефикасност
во
инфраструктура;

-

Заеднички иницијативи за заштита
реставрација
на
екосистеми
загрозени/заштитени видови;

-

Заеднички иницијативи, мрежи за размена и
партнерство за поттикнување на заштитата на
природата,
енергетска
ефикасност
и
одржливо користење на природните ресурси
меѓу локалното население, вклучувајќи ги
младите, маргинализираните групи и други
ранливи групи;

-

Заеднички
пристап,
студии,
планови,
стратегии, истражувања, заеднички бази на
податоци, насочени кон зачувување на
пејзажот и биолошката разновидност;

-

Соработка, размена на искуства и знаења
помеѓу институциите од областа на заштитата
на природата и спречување на загадувањето;

-

Соработка помеѓу јавните служби и НВО за
безбедна и одржлива економија со ниско ниво

R-1.1.2

Подобрена
способност
за
заштита
на
природата
и
одржливо
искористување
на
заедничките
природни ресурси во
географскиот регион
на ПГС

ВЕИ и
јавната
и
и

Овие примери за активности се неисцрпна листа, која што дава опис на опфатот на можните
активности од овој Тематски приоритет. Постојат два вида на активности: меки мерки и
инвестициски мерки.
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на јаглероден интензитет,
преминува границите;
-

СЦ-1.2.

Спречување
на
ризикот
и
намалување
на
последиците
од
природните
опасности
и
опасностите
кои
се поврзани со
човечката дејност
во регионот на
ПГС

R 1.2.1

Подобра
подготвеност
на
регионот во однос на
природните
опасности
и
опасностите
за
животната средина и
на последиците од
промената
на
климатските услови

кој

што

ги

Подигање на свеста и иницијативи за обука
на сите нивоа (поединци, организации,
фирми, јавна администрација, школи) за
прашања
поврзани
со
заштитата
на
животната средина и природата, намалување
на отпадот и др.

Системи за рано предупредување, опрема и
средства, инвестиции со мал обем;
-

Подготовка на техничка документација,
студии за изводливост и работни проекти за
зајакнување на речни брегови, изградба на
насипи, спречување на појава на свлечишта и
др.

-

Развој на системи за рано предупредување и
справување со катастрофи;

-

Мали по обем инвестиции за спречување на
ризици и реакција на природните опасности и
опасностите за животната средина и на
последиците од промената на климатските
услови, и тоа:

R 1.2.2

Подобрен капацитет
за
заедничко
дејствување
при
појава на пожари,
поплави
и
други
вонредни ситуации

-

испорака на специјална противпожарна
опрема,

-

испорака на специјална опрема за борба
со поплавите и за активности за
пронаоѓање и спасување,

-

санација и пошумување на речни брегови,
изградба на насипи, канали и др. за борба
со поплавите,

-

пошумување на ранливи земјишта и
спречување на свлечишта, расчистување
при вонредни ситуации.

-

Заеднички пристап за подобрување на
знаењето за превенција, прилагодување кон
ризиците и ограничување на истите (на пр.
изработка на карти од местата со ризик од
инциденти, активности за процена на ризици
и опасности, заеднички бази на податоци,
планови и методологии);

-

Заеднички активности за подобрување на
соработката, стратегиите и капацитетот за
управување во случај на катастрофи;

-

Размена на искуства и позитивна практика
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(студиски
посети,
тркалезни
маси,
конференции, обуки) за јавните служби и
други заинтересирани целни групи за
управување
во
случај
на
природни
катастрофи;
-

Кампањи за зголемување на свеста за
спречување и управување со ризикот за сите
групи од населението (вклучувајќи ги младите
и ранливите групи), негативното влијание на
промената
на
климатските
услови
и
евентуалните мерки за нивно намалување.
-

Спроведување на заеднички теоретскотактички вежби и обуки во местата за
управување со вонредни ситуации, со
посебен фокус кон младите.

Одлуката за избор на стратешки проекти е во надлежност на СМК од Програмата. Се
очекува активностите, кои се поддржани во рамките на следната ПО, да бидат во
корист на следните целни групи:
 Населението од регионот;
 Регионалните и локалните власти.
Во долната табела се наведени различните видови Корисници, кои што можат да
аплицираат за двата вида на проекти/мерки за оваа Приоритетна оска:
1. Видови на корисници за активностите од Приоритетната оска 1

Приоритетна оска 1
ИНВЕСТИЦИСКИ
ПРОЕКТИ

МЕКИ МЕРКИ

х

х

х

х

х
х

х
х
х
х
х

Локални и регионални власти и организации,
основани и управувани од локални и регионални
органи (посебно оние, одговорни за интервенција во
случај на вонредни ситуации и заштита на
природата/животната средина)
Централни власти и организации, основани и
управувани од централни органи
Администрациите од заштитените подрачја
Просветните и образовните институции;
Оддели за развој на региони и сектори
Истражувачки и научни институти
Невладини организации и граѓански организации

х

Логика на дејствување за Приоритетната оска 2
Тематски приоритет: „Поттикнување на туризмот и културното и природното
наследство“

Приоритетна оска 2 „Туризам“
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Специфична цел

Резултати

СЦ-2.1.

R-2.1.1

Зголемување на
туристичкиот
потенцијал во
регионот преку
подобра заштита и
одржливо
искористување на
природното и
културното
наследство

Зголемена
атрактивност
за
туристички развој на
географскиот
регион
на ПГС

Основни активности, кои што ќе бидат
поддржани 22
Мали по обем инвестиции, платформи за
ИКТ и ГИС, информативни центри,
туристички транспортни шеми;
-

Конзервација и заштита на туристичките
објекти со историско и културно значење,
вклучувајќи и чување и заштита на
материјалното
и
нематеријалното
природно,
историско
и
културно
наследство;

-

Подобрување на пристапот до природни,
културни и историски туристички објекти
преку рехабилитација на пристапните
патишта, изградба на нови и/или поправка
или подобрување на велосипедските и
пешачките патеки
(вклучувајќи го
едновремениот
развој
на
заеднички
стандарди за сообраќајни знаци и
информативни табли, како и заеднички
патни карти и др.);

-

Изградба на нови и/или поправка или
подобрување на туристички атракции,
информативни
центри,
пунктови
за
ориентирање на можните посетители и др.;

-

Подобрување на комуналните услуги
(електродистрибуција, ВиК и др.), поврзани
со туристичките објекти

-

Развој на прекуграничните транспортни
шеми до туристичките објекти.

-

Креирање на поволни услови за пристап до
или во туристичките објекти за лица со
посебни потреби

22

Овие примери за активности се неисцрпна листа, која што дава опис на опфатот на можните
активности од овој Тематски приоритет. Постојат два вида на активности: меки мерки и
инвестициски мерки.
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СЦ-2.2.

R-2.2.1

Подобрување на
конкурентноста
на туристичката
понуда во
регионот на ПГС

Подобра прегледност,
разновидност
и
квалитет
на
туристичката
понуда
во регионот на ПГС

СЦ-2.3.

R-2.3.1

Поттикнување на
соработката меѓу
регионалните
учесници во
сферата на
одржливиот
туризам

Зголемена соработка и
мрежи за размена за
развој на потенцијалот
за одржлив туризам

Заеднички истражувања, развивање на
заеднички туристички производи, услуги и
рекламирање, обука и консултации:
-

Развивање и имплементација на заеднички
тематски правци и тематски туристички
кластери (кои се базираат на уникатното
природно и културно наследство на
регионот);

-

Развој на нови/алтернативни производи и
услуги за одржлив туризам;

-

Заеднички
активности,
ресурси
и
иницијативи
за
промоција
на
прекуграничните туристички производи (на
пр. заедничко учество на туристички берзи,
саеми и други промоции, заеднички
промотивни кампањи и и др.);

-

Заедничко развивање и имплементација на
планови
за
развој
на
туристички
активности, нови туристички насоки и
искуства;

-

Заеднички иницијативи за подобрување на
квалитетот
на
туристичките
услуги
(размена на искуства и позитивна практика,
обуки, посети од двете страни и др.);

-

Поддршка на нови иницијативи за
користење на локалните услови за
креирање на нови туристички производи и
услуги (вклучувајќи жени и ранливи групи).

Заеднички промоции,
свеста и мрежни врски:

подигнување

на

-

Креирање/развој/јакнење на заеднички
мрежи за размена на позитивна практика
во управувањето на одржлив туризам;

-

Развивање/имплементација на заеднички
политики, стратегии, тренинзи и градење
на
капацитети за
зголемување
на
вредноста на културното и природното
наследство преку негова обнова и
промоција и со цел негово одржливо
стопанско користење;

-

Организирање на различни заеднички
културни настани за промоција на
културниот идентитет на регионот;

-

Креирање на мрежи за работа со детски и
младински иницијативи во граничната
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област, вклучувајќи учество на деца и
млади во иницијативи од областа на
културните, општествените, научните и
спортските
активности
(музика,
филозофија,
спорт,
запознавање
на
регионот);
-

Кампањи
за
подобрување
на
информираноста
на
сите
нивоа
(индивидуи, организации, фирми, јавна
администрација, школи) за прашања,
поврзани со одржливото користење и
промоција на нематеријалното културно и
природно наследство на регионот.

Се очекува активностите, кои се поддржани за следната ПО, да обезбедат придобивки
за следните целни групи:
 Населението од регионот;
 Јавните и приватните културни институции;
 Просветните и образовните институции;
 Регионалните и локалните власти;
 Малите и средните претпријатија (МСП) во туризмот;
 Тур-операторите;
 Центрите (пунктовите) за туристички информации.
Во долната табела се наведени различните видови Корисници, кои што можат да
аплицираат за двата вида на проекти/мерки за оваа Приоритетна оска:
Видови на корисници за активностите од Приоритетната оска 2

ПРИОРИТЕТНА ОСКА 2

Локални и регионални власти и организации,
основани и управувани од локални и регионални
органи
Централни власти и организации, основани и
управувани од централни органи
Оддели за развој на региони и сектори
Невладини организации и граѓански организации
Регионални туристички здруженија/НВО од областа
на туризмот
Структури кои го поддржуваат бизнисот – стопанска
комора, секторско здружение, стопански кластер
Образовни/просветни центри
Културни институции (музеи, библиотеки, ликовни
галерии, читалишта и др.)

ИНВЕСТИЦИСКИ
ПРОЕКТИ

МЕКИ МЕРКИ

х

х

х

х
х
х
х
х

х

х

х

х
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Логика на дејствување на Приоритетната оска 3
Тематски приоритет: „Подобрување на конкурентноста, бизнис средината и
развојот на малите и средните претпријатија, трговијата и инвестициите“

Приоритетна оска 3 „Конкурентност“
Специфична цел
СЦ-3.1.

Подобрување
конкурентноста
регионалните
бизниси

R-3.1.1

на
на

Основни дејности, кои што ќе бидат
поддржани 23

Резултати
Подобрени услови за
развој на стопанската
дејност

- Поддршка на заеднички иницијативи за
создавање
на
нови
претпријатија
и
самовработување (посебно за млади, жени)
- Поддршка (создавање на) социјални
претпријатија и социјално претприемништво
-

Заеднички пристап за поттикнување на
бизнис иновации и размена на искуства за
поттикнување на растот на производства
кои се иновативни/и со висока додадена
вредност (на пр. биоземјоделство,
еколошки технологии, ИКТ, за заштеда на
енергија, фармација, електроника и др.);

-

Поддршка на развојот на прекуграничните
стопански кластери;

-

Поттикнување и примена на заедничка
обука за бизнис, соработка, размена на
искуства и шеми за изградба на капацитет;

-

Заеднички иницијативи за поттикнување на
извозот; организирање и учество на
прекугранични саеми, изложби, трговски
мисии; заедничко учество на саеми во
трети држави;

-

Размена на искуства и позитивна практика
за поддршка на економскиот развој на
регионот;

-

Соработка помеѓу бизнисот и образовните
институции во областа на трансфер на
технологии
и
поттикнување
на
економијата, базирана на знаење;

-

Создавање на мрежи за размена со цел
зголемување на потенцијалот за
вработување на младите, жените и
ранливите/маргинализираните групи.

R 3.1.2

Подобрен
капацитет
на
јавниот
и
приватниот сектор за
развој на дејноста
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Овие примери за активности се неисцрпна листа, која што дава опис на опфатот на можните
активности од овој Тематски приоритет. Во овој случај сите активности се разгледуваат като
меки мерки.
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Се очекува активностите, кои се поддржани во рамките на следната ПО, да обезбедат
придобивки за следните целни групи:
 МСП и другите претпријатија во регионот;
 работната сила во регионот и на локално ниво;
 Просветните и образовните институции;
 Регионалните и локалните органи.
За проекти од следната ПО можат да аплицираат следните видови Корисници:
 Локални и регионални власти и организации, основани и управувани од локални
и регионални органи;
 Централни власти и организации, основани и управувани од централни органи;
 Структури кои го поддржуваат бизнисот – стопанска комора, секторско
здружение, стопански кластер;
 Одделенија за развој на региони и сектори;
 Образовни/просветни центри.
И за трите Приоритетни цели стратешки проекти можат да се дефинираат и надвор
од поканите за доставување на понуди за постигнување на приоритетните СЦ, кои
треба да придонесат за поголемо влијание преку реално и силно прекугранично
влијание и долгорочни резултати. Стратешките проекти мора да бидат ефективни, да
одговараат на територијалните потреби и да доведат до значајни и трајни промени или
подобрувања на целата или на голем дел од територијата од Програмата. Основните
принципи за подобност на еден стратешки проект треба да бидат следните:
 да е насочен кон клучната СЦ, која може да се постигне само со партиципирање
на големи здруженија и/или важни заинтересирани страни од двете страни на
границата;
 да има трајни последици и да е катализатор за понатамошни активности.
Што се однесува на „одржливиот развој“ во текстот од Програмата е наведено (стр.
83-84):
Органите од Програмата ПГС ИПА Република Бугарија - Република Македонија во
подготовката и спроведувањето на програмите мора да обезбедат да бидат
одразени барањата за заштита на животната средина, ублажување и
приспособување кон промената на климатските услови, заштита на биолошката
разновидност и екосистемите, отпорност на катастрофи и превенција и
управување со ризиците. Во случајот со Програмата ПГС ИПА Република Бугарија Република Македонија, најголемите предизвици се поврзани со заштитата на
животната средина и биолошката разновидност, одржливото искористување на
природните ресурси, мерките поврзани со промената на климатските услови,
управување со ризиците за животната средина и Подготовка за вонредни
ситуации. Овие предизвици се поврзани со заштитата на животната средина како
одржлива вредност на регионот и како претпоставка за одржлив туризам.
Како цело и трите димензии на одржливоста, а имено еколошката, економската и
социјалната, ќе се земат во предвид во рамките на Програма ИПА Република
Бугарија - Република Македонија поради тоа програмата директно придонесува за
компонентите од стратегија „Европа 2020“ за интелигентен, одржлив и
иниклузивен раст.
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На сите оски од стратегијата од програмата на одржливиот раст се гледа како на
интердисциплинарна тема, која е заедничка за сите три столба (економски,
социјален и еколошки), и е еднакво застапена во сите приоритетни оски на
Програмата. Поконкретно Приоритетна оска 1 на Програмата, која е насочена кон
соработка за природните и културните ресурси за одржлив раст, ги зема во
предвид заштитата на животната средина, ефективноста на ресурсите,
промената на климатските услови (што вклучува ублажување и приспособување)
како и природните опасности, одржливост, превенција и управување со
катастрофи и ризици. Во тие области Програмата најмногу придонесува за
стекнување и ширење на знаења и капацитет за заштита и одржливо користење
на природните ресурси и разгледуваа прашања кои се поврзани со управување на
ресурсите. Приоритетна оска 2, чијшто предмет е одржливиот туризам, е
насочена кон создавање на одржливи туристчки услуги, така што за атрактивност
на туризмот ќе придонесат расположливите природни и културни ресурси, кои ќе
бидат управувани и заштитени на одржлив начин.
Освен активностите во рамките на приоритетите од Програмата што можат да
го поддржат одржливиот развој, дефинирани се и голем број на активности, кои
можат да бидат применети во проекти што се обезбедени за секоја избрана
Приоритетна оска.
Сите проекти и активности од Програмата ИПА Република Бугарија – Република
Македонија можат да усвојат мерки за намалување на негативните влијанија од
нивните активности, на пр. преку:
- активно работење врз пошироки еколошки проблеми;
- активно работење на конкретни еколошки проблеми, вклучително промена на
климатските услови, како и одржување на биолошка разновидност и екосистеми;
- вршење на еколошко управување (структурирана размена на искуства, развој на
капацитет и др.);
- активна работа врз прашања поврзани со одржливостта, вклучувајќи еколошки,
економски и социјални аспекти;
- усвојување на мерки за организација и одржување на конференции и настани на
одржлив начин.
Освен тоа сите проекти, кои се финансирани од Програмата, следи:
- да придонесат за примената на ревидираната Стратегија на ЕУ за одржлив развој
(2009 г.), што се докажува од секој барател за проект на убедлив и транспарентен
начин и ќе се оценува како критериум при изборот на проекти;
- да ги земат во предвид принципите на политиката на Заедницата поконкретно
заштитата и подобрувањето на природното наследство и биолошката
разновидност, како и измените кои се поврзани со нив, како што се Директивата за
флората-фауната-живеалиштата и Директивата за птиците, кои што се „камен
темелник на политиките на Европа за заштитата на природата“ (Европска
комисија, 2013 г., во живо24);
- да се залагаат за поголемо искористување на обновливите извори на енергија.

24

Види EU COM(2013): Директива за живеалишта
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Со соодветно организирање на управувањето, Програмата ИПА Република Бугарија
– Република Македонија ќе подржува еколошки усогласен развој на регионот на
прекуграничната соработка. Освен почитување на законски предвидените
стандарди, програмата има за цел да ги спречи последиците што не се одржливи
или што се штетни за животната средина на сите нивоа на циклусот за
имплементација на програмата. Негативните влијанија треба да се избегнуваат
во што е можно поголема мера.
Позитивните ефекти и потенцијалот за комплементарност на Програмата ИПА
Република Бугарија – Република Македонија за оптимизирање на нејзиниот придонес
кон еколошки оджлив развој темелно ќе биде проучен и ќе биде развиен кога ќе има
можност за тоа. Каде што е изводливо ќе им се дава предност на планирањето и
реализацијата на еколошки усогласени решенија и проекти.
Програмата се исполнува преку повеќе проекти. Оцената за квалитетот на
избраните предлози за проекти треба да се базира на сет од критериуми за
квалитет, кои што се заеднички за сите Приоритетни оски и Инвестициски
приоритети. Придонесот на секој проект за овие принципи ќе биде разгледан од
квалитативна гледна точка во рамките на селекцијата на проекти и
мониторингот и процената на програмата. Политиката, која што е насочена кон
одржлив развој, ќе се проверува во сите фази на проведување на програмата - на
ниво програма и на ниво проект.

3.4

Корелација со други релевантни програми и стратегии

Програмата за ПГС ИПА Република Бугарија - Република Македонија 2014-2020 г. е
основана во рамките на европската стратегија за интелигентен, одржлив и инклузивен
раст и Заедничката стратешка рамка за 2014-2020 г., во која вработувањето,
демографските промени и образованието се разгледуваат како прашања од
прекугранично значење. Покрај тоа, одржливиот развој, намалување на влијанијата врз
климатските промени и природните катастрофи (развој на комплексно прекугранично
управување со природниот ризик), како и биолошката разновидност, се истакнати како
релевантни проблеми.
Програмската рамка ги опфаќа уште и стратегијата за Европска територијална
соработка (ЕТС), која што во целост - и кај Прекуграничната соработка, особено –
придонесува согласно со целта на ЕТС „25за тематски цели за развој на економија на
база на знаење, истражувања и иновации, вклучително со поддршка на соработката
помеѓу претпријатијата, посебно помеѓу МСП и преку поддршка на креирањето на
системи за прекугранична размена на информации од областа на ИКТ; поддршка на
„позелена“, поефикасна во однос на ресурсите и конкурентна економија, исто така
преку поддршка на одржлива прекугранична мобилност; поддршка на висока
вработеност, која води до социјална и територијална кохезија, исто така преку
активности, кои ги поддржуваат одржливиот туризам, културното и природното

25

Како што е дефинирано со регулатива 1299/2013.
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наследство како дел од територијалната стратегија за постигнување на раст кој ќе
биде поволен за вработувањата; како и развој на административни капацитети“.
Во контекст на ова, Инструментот за претпристапна помош (ИПА), како инструмент за
имплементација на политиката за кохезија на ЕУ, помага за прекугранична соработка
низ надворешните граници на Унијата и за нејзината главна цел да ги поддржува
„корисниците [...] за воведување и имплементација на политичките,
институционалните, правните, административните, социјалните и економските
реформи, кои се бараат од овие корисници, за да се испочитуваат вредностите на
Унијата и да се изврши постепено приближување кон правилата, стандардите,
политиките и практиките на Унијата, со цел членство во Унијата.“
Главниот контекст на програмите за соработка и стратегиска поддршка за ИПА за ПГС
е политичката рамка за кохезија на ЕУ, која помага во целите на Стратегија „Европа
2020“.
Програмата ПГС Република ИПА Република Бугарија - Република Македонија (20142020 г.), е исто така директно сврзана со други политички документи на ЕУ, кои се
развиени како поддршка на Стратегија „Европа 2020“. Прелиминарната оцена ги
зема во предвид конзистентноста (види. глава 2.2.1: Надворешна конзистентност,
вклучувајќи придонес кон “Европа 2020“26) од Програмата со подолу наведените
документи:
- Стратегија на ЕУ за Дунавскиот регион (СЕУДР);
- ИНТЕРРЕГ;
- „Хоризонт 2020“ – Рамковна програма за научни истражувања и иновации 2014–
2020 (COM(2011) 809)
- Програма за активности во сферата на животната средина и климата (Програма
LIFE) за периодот 2014-2020 г.
- Програма за конкурентност на претпријатијата и за малите и средните
претпријатија (2014-2020 г.) (COSME);
- Механизам на заедницата за граѓанска заштита (СМСР).
Програмата е поврзана и со низа стратегии/програми за планирање на
централно/локално ниво и со документи од двете страни. Прелиминарната оцена исто
така се однесува и на споредбата на надворешната конзистентност со следниве
документи:
- Национална програма за развој: Република Бугарија 2020;
- Националната програма за реформи на Република Бугарија за имплементација
на Стратегија „Европа 2020“, 2014 г.
- (проектот) на ЕК за Договор за партнерство (СП) на Република Бугарија27;
- Бугарскиот позициски материјал (ПМ);
- Бугарската ОП „Развој на човечките ресурси“ 2014-2020 г.;
- Бугарската ОП „Животна средина“ 2014-2020 г.;
- Бугарската ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.;
- Бугарската ОП „Иновации и конкурентност“ 2014-2020 г.
- Бугарската ОП „Наука и образование за интелигентен раст“ 2014-2020 г.;
- Бугарската OП „Региони во развој” 2014-2020 г.;
- Бугарската ОП „Квалитетно управување“ 2014-2020 г.;

Прелиминарната оцена на Програмата за ПГС ИПА Република Бугарија - Република
Македонија, Финален извештај - ПРОЕКТ, 30 јуни 2014 г.
27 Проект на Договор за партнерство на Република Бугарија, кој ја дефинира помошта од
европските структурни и инвестициски фондови за периодот 2014-2020 г., доставен до ЕК во
април 2014 г.
26
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-

Бугарската „Програма за развој на руралните средини (ПРСР)“ 2014-2020 г.;
Стратегијата за регионален развој на Република Македонија за 2009-2019 г.;
НПВППЕО 2014-2016 г.
(проектот) на ЕК за Национален стратешки документ (ДСС) за 2014-2020 г. за
помошта од ЕУ за Република Македонија.28

Конечно треба да се напомене, дека Програмата е поврзана и со други меѓународни,
граѓански, локални и национални стратегии/програми/планови и документи, кои се
поврзани со животната средина. Види глава 4 за оцена на конзистентноста на
Приоритетните оски и Специфичните цели на Програма ПГС ИПА Република Бугарија Република Македонија (2014-2020 г.) во однос на целите на заедничката политика за
животна средина/разгледуваната законска рамка.

4

Политичка рамка за животна средина: релевантни планови, програми и цели
за заштита на животната средина, кои се однесуваат на Програмата и
појаснување на Целите на СОЖС.

За секој од дефинираните еколошки проблеми (1) воздух и клима; 2) биолошка
разновидност, фауна и флора; 3) води; 4) почви; 5) население и здравје на
населението; 6) културно/историско наследство и пејзаж) и интердисциплинарни
теми, во оваа глава се дава преглед на политичката рамка за животната средина, која
е земена во предвид при разјаснувањето на сите релевантни цели од 29заштита на
животната средина, за да се процени конзистентноста на Програма ПГС ИПА
Република Бугарија - Република Македонија 2014-2020 г. во однос на целите за
животна средина, во светски рамки, на ниво ЕУ, на локално и државно ниво. Изборот
на политиките за животна средина се базира на релевантноста на нивните цели кон
секој од дефинираните еколошки проблеми и интердисциплинарни теми.
Покрај специфичните политики за секој од дефинираните еколошки проблеми, ќе се
разгледаат и стратегиите, плановите и програмите од повисок ред, на ниво ЕУ и на
локално ниво. На пример:


7-та програма на ЕУ за активности насочени кон животната средина (ПАОС)
„Благосостојба во рамките на нашата планета“, која ќе биде водечка во европската
политика за животна средина до 2020 г. и нејзините главни цели се:

Проект за Национален стратешки документ за 2014-2020 г. за помошта од ЕУ за Република
Македонија, ЕВРОПСКА КОМИСИЈА, Декември 2013 г, (Ares(2013)3786995-20/12/2013).
29
Проблеми како што се „користење на обновливи извори на енергија“, „енергетска ефикасност“,
„приспособување кон промената на климатските услови“, „мобилност и транспорт“, „управување
и превенција на отпад“, „управување со ризици“, „одржлив туризам“, „одржливо искористување
на природните ресурси“ и „еколошка едукација и информирање за прашања поврзани со
животната средина“.
28
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 Заштита, зачувување и зголемување на природниот капитал на ЕУ;
 Претворање на ЕУ во ресурсно ефикасна, „зелена“ и конкурентна економија со
низок јаглероден интензитет;
 Заштита на граѓаните на ЕУ од влијанија и ризици, поврзани со здравјето и
блогосостојбата, поврзани со животната средина;
 Максимално зголемување на придобивките од законите на ЕУ за животна
средина;
 Унапредување на научната основа за политиките за животна средина;
 Обезбедување на инвестиции за политиките за животна средина и клима и
одредување на реални цени;
 Подобрување на интеграцијата на животната средина и усогласеност на
политиките;
 Подобрување на одржливоста на градовите од ЕУ;
 Зголемување на ефективноста на ЕУ при справување со регионални и глобални
предизвици од гледна точка на животната средина и климата.


Стратегијата „Европа 2020“ со нејзините три приоритети: интелигентен раст:
економски развој базиран на знаења и иновации; одржлив раст:
поттикнување на економијата, која што е во голема мера ресурсно ефикасна,
„зелена“ и конкурентна; инклузивен раст: поттикнување на економијата со
високо ниво на вработувања, кое ќе овозможи социјална и територијална
кохезија;30



Обновената Стратегија на ЕУ за одржлив развој, со заедничка цел развивање на
активности, кои и овозможуваат на ЕУ да постигне трајно подобрување на
квалитетот на живот преку создавање на одржливи заедници, кои ќе можат
ефикасно да раководат и да ги користат ресурсите и да го придвижат еколошкиот
потенцијал и потенцијалот за социјални иновации на економијата и конечно да
обезбедат благосостојба, заштита на животната средина и социјална кохезија.



Планот за активности на СЕУДР (Стратегијата на ЕУ за Дунавскиот регион), кој
ќе го направи Дунавскиот регион еколошки одржлив, успешен, достапен и
привлечен, како и безбеден и сигурен. Конкретно, во врска со СЕУДР, основните
цели што се разгледани во тој поглед се Приоритетната оска 4 „Обезбедување и
одржување на квалитетот на водите“, Приоритетната оска 5 „Управување на
еколошките ризици“ и Приоритетната оска 6 „Зачувување на биолошката
разновидност, пејзажот и квалитетот на воздухот и почвите“.

На државно ниво постојат голем број на стратегии/програми, закони и документи од
повисок ред, кои можат да се поврзат со дефинирањето на целите за заштита на
животната средина.
Во овој контекст за Република Бугарија правната рамка која што се однесува на
животната средина меѓу другото ги вклучува и:

30

Вклучувајќи ја главната водечка иницијатива „Европа за ефикасно користење на
ресурсите“, која има за цел ослободување на економскиот раст од користењето на ресурсите,
преку намалување на јаглеродниот интензитет на економијата, зголемено користење на
обновливи извори, модернизизација на секторот за транспорт и поттикнување на енергетската
ефикасност.
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Националната програма за развој „Република Бугарија 2020“ (усвоена од
владата на 19.12.2012 г.) - водечки стратешки и програмски документ, кој што
ги дефинира целите и политиките за развој на државата до 2020 г. Главната
цел е постигнување на квалитетен и избалансиран долгорочен економски раст.
Дефинирани се три основни цели:
1. зголемување на животниот стандард преку конкурентна едукација и обука,
креирање на услови за квалитативни вработувања и социјална инклузија и
обезбедување на достапно и квалитетно здравство;
2. градење на инфраструктурни мрежи, обезбедување на оптимални услови за
економски развој и квалитетна и здрава животна средина за населението;
3. зголемување на конкурентноста на економијата преку обезбедување на поволна
бизнис клима, поттикнување на инвестициите, примена на иновативни решенија
и подобрување на ефикасноста на ресурсите.



Националната стратегија за регионален развој (НСРР) 2012 – 2022 г. е
примарен документ, кој ја дефинира стратешката рамка на државната
политика за постигнување на избалансиран и одржлив развој на регионите во
државата и за надминување на разликите меѓу регионите и внатре во нив во
контекст на целокупната европска политика за кохезија и постигнување на
интелигентен, одржлив и инклузивен раст. Главната стратешка цел на НСРР е
постигнување на одржлив интегриран регионален развој кој се базира на
користењето на локалниот потенцијал и кохезија помеѓу регионите во економска,
социјална и територијална смисла.



„Насоки за интеграција на политиката за животна средина (ПОС) и политиката
за промената на климатските услови (ПИК) во фондовите за КП, ОСП и ОПР за
периодот 2014-2020 г.“, развиени од страна на Министерството на животна
средина и водите, Република Бугарија (одобрено од владата на 01.03.2013 г.);

За Република Македонија, во стратешката рамка за животна средина се вклучени:






Националната програма за прифаќање на правните достигнувања на ЕЗ 2014-2016
г., посебно делот, кој го опишува процесот со кој Република Македонија го
ускладува своето законодавство, институционални структури и работни
практики со барањата на законодавството на ЕУ за животна средина (Глава 27
од Достигнувања на правото на ЕУ).
Стратегијата за регионален развој на Република Македонија за 2009-2019 г., која го
утврдува развојот на прекуграничната соработка како една од целите од
политиката за регионален развој. Приоритет 2.6. „Развој на прекугранична
соработка, како и соработката помеѓу регионите на планирање“ предвидува: да се
поттикне меѓусебната соработка помеѓу регионите во подготовка/спроведување на
заеднички проекти во областа на инфраструктурата, животната средина, заштита
на природното и културното наследство и во други области од заеднички интерес.
Законот за животна средина, кој што има за цел да обезбеди заштита и
подобрување на животната средина, за на граѓаните да им биде остварено
правото на здрава животна средина. Целите на овој закон се:
 Заштита, складирање, возобновување и подобрување на квалитетот на
животната средина;
 Заштита на животот и здравјато на луѓето;
 Заштита на биолошката разновидност;
 Рационално и одржливо користење на природните ресурси;
 Примена и подобрување на мерки, кои имаат за цел решавање на локални и
светски еколошки проблеми.
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Во параграфите подолу за секој од дефинираните еколошки проблеми (и со нив
поврзаните интердисциплинарни теми), се претставени релативното еколошко
законодавство и политики и нивните соодветни квалитативни цели за животната
средина, прашањата за насоки кои произлегуваат од нив, и кои се користени како
валиден инструмент во стратегиската оцена на животната средина (глава 8).
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4.1

Воздух и клима

Кај еколошкиот проблем Воздух и клима, главниот проблем доаѓа од загадувањето на
воздухот, што мора да биде намалено за да биде успешна борбата со промената на
климатските услови и да се спречи закиселувањето, еутрофикацијата и загадувањето
со озон во најдолните слоеви. На меѓународно ниво, промената на климатските услови
е предмет на Рамковната конвенција на Обединетите нации за промена на
климатските услови (РКОНПК). Долгорочната цел е стабилизација на концентрациите
на стакленички гасови во атмосферата, до нивоа кои нема да доведат до опасна
човечка интервенција во климатскиот систем. Протоколот од Кјото ги дефинира
меѓународните обврзувачки индикатори т.е. ЕСГ [емисиите на стакленички
гасови]. Првиот период на ангажман истекува во 2012 г., а следниот протокол Кјото II
го дефинира вториот од 2013 до 2020 г. Во врска со еколошкиот проблем Воздух и
клима на меѓународно ниво, однос кон Програмата има и Конвенцијата
за
прекугранично загадување на воздухот на долги растојанија (КПЗВДР, CLRTAP).
Темите „користење на обновливи извори на енергија“, „енергетска ефикасност“,
„приспособување кон промената на климатските услови“ и „мобилност и транспорт“ се
меѓусебно и тесно поврзани со проблемот, во кој се анализирани. Други
интердисциплинарни теми, кои се вклучени во еколошкиот проблем Воздух и клима, се
„управување со ризикот“ и „еколошка едукација и информирање за прашања поврзани
со животната средина“.
Во табелата која е прикажана подолу е наведен список на важечките закони и политики
од ЕУ, Република Бугарија и Република Македонија на тема Воздух и клима - рамката,
од која што се извадени поврзаните цели во врска со животната средина и
соодветните прашања за оцена:

Важечки закони и
политики на ЕУ
Директива на ЕУ за
квалитетот
на
атмосферскиот
воздух
и
почист
воздух за Европа
(2008/50/ЕО)
Тематска стратегија
за загадувањето на
воздухот
(COM(2005) 446):
Директива 2008/1/EО
Пакет на ЕС „Климаенергетика 2020”
Директива на ЕУ во
врска
со
енергетската

Важечки
закони и
политики на
Република
Бугарија
Закон
за
ограничување
на промената
на климатските
услови
Енергетска
стратегија
Република
Бугарија
2020 г.

на
до

Закон
за
енергетиката
Национален
акционен план
за енергија од
обновливи

Важечки закони
и политики на
Република
Македонија
Закон
за
квалитетот на
атмосферскиот
воздух
Закон
животна
средина

Намалување на
загадувањето
на воздухот

за

Стратегија
за
развој
на
енергетиката
до 2030 г.
Национална
стратегија
за
одржлив развој
Закон
заштита

Цели во врска
со животната
средина

за
од

Намалување на
емисиите на
стакленички
гасови
Подобрување
на
енергетската
ефикасност и
зголемена
употреба на

Прашања за
оцена
Дали
Специфичната
цел
ќе
придонесе во
намалување на
загадувањето
на воздухот?
Дали
Специфичната
цел
ќе
придонесе
за
намалување на
емисиите
на
стакленички
гасови?
Дали
Специфичната
цел
ќе
придонесе
за
подобрување
на
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ефикасност
(2012/27/ЕС)

извори 2020 г.

Директива на ЕУ за
енергија
од
обновливи извори
(ДВИ) (2009/28/ЕО)
Мапа
енергетиката
2050 г.

на
за

Стратегија на ЕУ за
прилагодување кон
промената
на
климатските услови
COM(2013) 216
Бела книга на ЕУ за
транспортот
(СОМ(2011)144)

Закон
за
енергија
од
обновливи
извори
Трет
национален
акционен план
за промената
на климатските
услови
20132020 г.
Закон
за
чистотата
на
воздухот
во
атмосферата
Стратегија за
развој
на
транспортниот
систем
на
Република
Бугарија
до
2020 г.
Национална
стратегија
за
развој
на
шумарскиот
сектор
Закон
за
здравствена
заштита

пожари

обновливи
извори на
енергија

Поддршка за
еколошки
видови
транспорт

Поддршка за
управување со
противпожарни
активности и
превенција

Поттикнување
на
одржливоста
на промената
на
климатските
услови и
катастрофи,
поврзани со
климата

Поттикнување
на
одговорното
однесување на
јавноста преку
вклучување на
граѓаните во
борбата со
промената на
климатските
услови

енергетската
ефикасност и
зголемена
употреба
на
обновливи
извори
на
енергија?
Дали
Специфичната
цел
ќе
придонесе
за
поддршка
на
еколошки
видови
транспорт?
Дали
Специфичната
цел
ќе
придонесе
за
поддршка
во
управување со
борбата
со
шумските
пожари
и
превенција?
Дали
Специфичната
цел
ќе
придонесе
за
поттикнување
на
одржливоста
на промената
на климатските
услови
и
катастрофи,
поврзани
со
климата?
Дали
Специфичната
цел
ќе
придонесе
за
поттикнување
на одговорното
однесување на
јавноста преку
вклучување на
грѓаните
во
борбата
со
промената на
климатските
услови?

Заштитата на воздухот и климата е присутна во неколку регулативи на ниво на ЕУ. На
прво место е Директивата на ЕУ за квалитет на атмосферскиот воздух и за почист
воздух во Европа (2008/50/ЕО), со цел постигнување на „нивоа за квалитет на
воздухот што нема да имаат значајно штетно влијание или ризици за човечкото здравје
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и животната средина“, ги дефинира конкретните долгорочни цели поврзани со
загадувањето на воздухот и нуди мерки за нивно остварување до 2020 г.:
 редуцирање на намалувањето на просечниот животен век како резултат од
изложеност на честички прав со 47 %;
 намалување на акутните смртни случаи како резултат на изложеност на озон со
10 %;
 намалување на прекумерното депонирање киселини во шумски области и
области со површински слатководни акумулации соодветно со 74 % и 39 %;
 намалување на териториите или екосистемите, кои се изложени на
еутрофикација за 43%.
Освен тоа во Тематската стратегија на ЕУ за загадувањето на воздухот (СОМ(2005)
446) се поставени цели за намалување на одредени загадувачи на воздухот (на пр.
SO2, NH3, ЛОС, NOx и ПЧ2,5), а Директивата 2008/1/EО на Европскиот парламент и
Совет од 15 јануари 2008 г. (за интегрирана превенција и контрола на
загадувањето („Директива КПКЗ“)) има за цел спречување или намалување на
загадувањето на атмосферата, водите и почвите, како и количините отпад,
креирани од индустриски и земјоделски капацитети за да се обезбеди високо
ниво на заштита на животната средина.
Во светлина на Протоколот од Кјото, кој што е ратификуван од земјите членки, ЕУ го
усвои пакетот „Клима-енергетика 2020“: збир од обврзувачки законски мерки, кој има
за цел Европската унија да ги оствари своите амбициозни цели во однос на климата и
енергетиката за 2020 г.:
 Намалување за 20 % на емисиите на стакленички гасови во однос на нивоата од
1990 г. и подобрување за 20% на енергетската ефикасност на ЕУ, кои се
главните цели во врска со Директивата на ЕУ за енергетска ефикасност
(2012/27/ЕС);
 Зголемување до 20% на уделот на потрошувачката на енергија од обновливи
извори во ЕУ, којашто цел е поставена со Директивата на ЕУ за енергија од
обновливи извори (ДВИ) (2009/28/ЕО);
Не на последно место, во политичката рамка за климата и енергетиката за 2030 г.
Европската комисија и предлага на ЕУ да си постави за цел до 2030 г. намалување на
емисиите за 40% спрема нивоата од 1990 г. Освен тоа на 15 декември 2011 Комисијата
ја усвои пораката „Мапа на енергетиката за 2050 г. „. ЕУ е обврзан до 2050 г. емисиите
на стакленички гасови да ги намали до 80-95% до нивото од 1990 г. во контекст на
неопходните намалувања од страна на развиените земји како група.
Во контекст на политиката за клима, заедничката цел на Стратегијата на ЕУ за
прилагодување кон промените на климатските услови (COM(2013) 216) е да
допринесе за една Европа, која ќе е поотпорна на промените на климатските услови.
Тоа значи зголемување на степенот на способност за да се реагира на последиците од
промените на климатските услови, на локално, регионално, национално и европеско
ниво, развивање на координиран пристап и подобрување на координацијата.
Како што беше спомнато, „мобилност и транспорт“ се разгледува како
интердисциплинарна тема и исто така е поврзана со проблемот Воздух и клима,
заради нејзиниот голем придонес во промената на климатските услови. Треба да се
намалат јаглеродните емисии кои се поврзани со транспортот, а согласно патната
карта за постигнување на Единствено европско транспортно пространство – кон
конкурентен транспортен систем со ефикасно искористување на ресурсите (Бела
книга на ЕУ за транспортот (СОМ(2011)144), треба да се поттикнува оддржлива
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мобилност. Во патната карта, која содржи 40 конкретни иницијативи за следната
деценија, се предлага ограничување на зависноста на Европа од увоз на нафта и до
2050 г. јаглеродните емисии во транспортот да се намалат за 60%).
Вo Република Бугарија:
Основните приоритети на Енергетската стратегија на Република Бугарија до 2020 г.
можат да се сумираат во следните пет насоки: гаранции за безбедноста на
енергетската понуда; постигнување на целите на обновливата енергија; зголемување
на енергетската ефикасност; развој на конкурентен енергетски пазар и политика со цел
задоволување на потребите од енергија и заштита на интересите на корисниците.
Основни цели на Законот за енергетика се креирање на претпоставки за:
 квалитетно и сигурно задоволување на општествените потреби од електрична и
топлотна енергија и природен гас;
 енергетски развој и енергетска сигурност на државата при ефикасно користење
на енергијата и енергетските ресурси;
 производството, увозот, извозот, преносот, транзитниот пренос, дистрибуцијата
и трговијата со електрична и топлинска енергија, природен гас, нафта и
нафтени деривати се вршат со гарантирање на заштитата на животот и
здравјето на граѓаните, имотот, животната средина, безбедноста во
снабдувањето, и др.
Националниот акционен план за енергија од обновливи извори до 2020 г. ги содржи
следните цели:
 поттикнување на развојот и користење на технологии за производство и
потрошувачка на: енергија од обновливи и од алтернативни извори на енергија;
биогорива и други обновливи горива;
 диверзификација на снабдувањето со енергија;
 зголемување на капацитетите на малите и средните производители на енергија
од обновливи и од алтернативни извори на енергија и производителите на
биогорива и на други обновливи горива;
 заштита на животната средина;
 креирање на услови за постигнување на одржлив развој на локално и
регионално ниво.
Целите на Законот за енергија од обновливи извори меѓу другото опфаќаат и:
 поттикнување на производството и потрошувачката на енергија, која што е
произведена од обновливи извори;
 креирање на услови за постигнување на одржлива и конкурентна енергетска
политика и економски раст преку иновации, воведување на нови производи и
технологии;
 креирање на услови за постигнување на одржлив развој на регионално и
локално ниво;
 заштита на животната средина и ограничување на промените на климатските
услови.
Законот за ограничување на промената на климатските услови (донесен во март 2014
г.) ја обединува целата регулатива од областа на ограничување на промената на
климатските услови и целосно го транспонира актуелното европско
законодавство во врска со промената на климатските услови.
Главната стратешка цел на Третиот национален акционен план за промена на
климатските услови 2013-2020 г. е да ја заокружи акционата рамка во борбата против
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промената на климатските услови за периодот 2013-2020, и напорите на државата да
ги претвори во активности, кои ќе го намалат негативното влијание од промената на
климатските услови и имплементација на меѓународните и европските обврски.
Главната цел на планот е намалување на стакленичките гасови во Република Бугарија
и имплементација на актуелното законодавство на ЕУ од областа на промена на
климатските услови. Основната цел на Законот за квалитет на атмосферскиот
воздух (во комбинација со Законот за заштита на животната средина) е да го заштити
здравјето на луѓето и нивните потомци, животните и растенијата, нивните заедници и
живеалишта, природните и културните вредности од штетни влијанија, како и да ја
спречи појавата на опасности и штети за општеството во случај на промена на
квалитетот на атмосферскиот воздух како резултат од различни активности.
Идејата на Националната стратегија за развој на шумарскиот сектор за периодот
2013 - 2020 г. е да постојат витални, продуктивни и мултифункционални шуми,
одржлив, конкурентен и иновативен шумарски сектор и биолошка разновидност и
квалитативно и квантитативно зачувани водни ресурси во шумските предели. Секторот
ќе придонесува за економскиот развој на државата и ограничување на последиците од
промената на климатските услови и за одржување на здрава животна средина. Една
од стратешките цели е зголемувањето на придонесот од шумарскиот сектор кон
„зелената“ економија. Идејата ќе се спроведе со постигнување на стратешките цели на
среден рок, кога ќе се обезбеди одржлив развој на шумарскиот сектор преку
постигнување на оптимална рамнотежа помеѓу еколошките функции и неговата
способност да донесе видливи бенефиции и интереси на долгорочен план.
Во однос на интердисциплинарната тема „мобилност и транспорт“ една од
стратешките цели на Стратегијата за развој на транспортниот систем во
Република Бугарија за периодот до 2020 г. е развој на одржлив транспортен сектор
преку: намалување на негативното влијание на транспортот врз животната
средина и климата; интеграција на бугарскиот транспортен систем во
европскиот; обезбедување на висок степен на безбедност и сигурност на
транспортните системи.
Во Република Македонија:
Целите на Законот за квалитет на атмосферскиот воздух се следните:
 избегнување, ппречување и намалување на штетните последици за човечкото
здравје и животната средина во целост, вклучувајќи ги и биолошката
разновидност, природните богатства и историското и културното наследство;
 обезбедување на соодветни информации за квалитетот на атмосферскиот
воздух;
 превенција и намалување на загадувањето, што може да доведе до промена на
климатските услови;
 одржување на квалитетот на амбиенталиот воздух, кога тој е добар и негово
подобрување во други случаи;
Законот за животна средина ги регулира областите, кои што се поврзани со
квалитетот на воздухот и штетните емисии во него, посебно во деловите на
мониторинг, ОВОС и интегрирана превенција и контрола на загадувањето (КПКЗ).
Три поглавја од законот ги регулираат:
- интегрираните дозволи за експлоатација на капацитети, кои што имаат влијание
врз животната средина;
- заедничките еколошки експертизи;
- дозволи за усогласување со оперативните планови.
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Стратегијата за развој на енергетиката до 2030 г. го одредува најповолниот
долгорочен развој на енергетскиот сектор со цел на потрошувачите да им се
обезбеди сигурна и квалитетна испорака на енергија. За реализација на
горенаведената примарна цел земени се предвид следниве приоритети:
 Одржување, обнова и модернизација на постоечката и градење на нова
современа инфраструктура за производство и користење на енергија;
 Подобрување на енергетската ефикасност во производството, дистрибуцијата и
користењето на енергија;
 Користење на локални ресурси (резерви со лигнит, хидроенергетски потенцијал,
Ветерна и Сончева енергија ) за производство на струја;
 Проширување на користењето на природен гас;
 Проширување на користењето на обновливи извори на енергија;
 Дефинирање на реалните цени на енергијата;
 Интеграција на енергетскиот сектор во Македонија на регионалниот и
европскиот пазар.
Националната стратегија за одржлив развој ја дефинира промената на климатските
услови како еден од клучните инердисциплинарни проблеми, кој влијае врз
неколку сектори – енергетика, земјоделие, индустрија.
Главната цел на Стратегијата за ВЕИ до 2020 г. е да обезбеди информација за
потенцијалот и евентуалната употреба на ВЕИ.
4.2

Биолошка разновидност, фауна и флора

Еден од секторите на политиката за животна средина што Програмата не може да го
заобиколи, влијае врз биолошката разновидност, фауната и флората.
На меѓународно ниво Конвенцијата на ООН за биолошка разновидност (КБР, 1992
г.), со нејзините обврски (Протоколот от Нагоја, 2010 г. и Протоколот од Картагена
за биолошка безбедност - 2000 г.) има за цел заштита на биолошката разновидност и
одржливото користење на неговите компоненти. Заштитата на загрозените видови е
другата цел на меѓународно ниво. Во врска со ова, соодветно е да се наведе
Глобалната програма за видовите од МСЗП, која го составува „црвениот список на
загрозените видови“, за да биде оценет нивниот заштитен статус и степенот, до кој се
загрозени од исчезнување.
Интердисциплинарните теми, разгледани во овој еколошки проблем, се „одржлив
туризам“, „приспособување кон промената на климатските услови“, „еколошка
едукација и информирање за прашања поврзани со животната средина“ и „одржливо
користење на природните ресурси“.
Во долунаведената табела е прикажана листа на важечки закони и политики од ЕУ,
Република Бугарија и РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА на тема Биолошка разновидност,
фауна и флора - рамката, од која што се извадени поврзаните цели во врска со
животната средина и соодветните прашања за оцена:

Важечки закони и
политики на ЕУ
Стратегија на ЕУ
за
биолошка

Важечки закони
и политики на
Република
Бугарија
Закон
заштита
животната

за
на

Важечки
закони и
политики на
РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Закон
за
заштита
на

Цели во врска
со животната
средина

Прашања за
оцена

Заштита на
биолошката
разновидност,

Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
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разновидност2020

средина

природата

Директива на ЕУ
за живеалиштата
(92/43/ЕИО)

Закон
за
заштитените
подрачја

Стратегија
и
акционен план
за
биолошка
разновидност

Директива на ЕУ
за
птиците
(2009/147/ЕО)

Закон
за
биолошка
разновидност

Тематска
стратегија на ЕУ за
одржливо
користење
на
природните
ресурси
(СОМ
(2005) 670)

Национална
акциона рамка
за одредување
на приоритети
за Натура 2000

Стратегија на ЕУ
за прилагодување
кон промената на
климатските
услови
Декларација на ЕК
во
врска
со
туризмот од 2010 г.

Национална
стратегија
за
развој
на
шумарскиот
сектор
Национален
план за заштита
на мочуриштата
- 2013-2020 г.
Закон
туризам

за

Просторен
план
на
Република
Македонија
Закон
животна
средина

за

Закон
за
пожарникарство

живеалиштата
и
екосистемите
и нивните
услуги
Заштита на
природната
разновидност
на фауната,
флората и
живеалиштата
во
заштитените
подрачја и
објектите од
„Натура 2000“
Заштита на
загрозени
видови
(растенија и
животни)

Намалување на
загубата на
биолошката
разновидност

Поттикнување
на одговорно
однесување на
јавноста преку
вклучување на
граѓаните во
заштитата на
биолошката
разновидност
и природните
подрачја

Поттикнување
на туризмот,
кое ќе обезбеди
висок степен
на заштита на
природата

за заштита на
биолошката
разновидност,
живеалиштата и
екосистемите
и
нивните услуги?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за заштита на
природната
разновидност на
фауната, флората
и живеалиштата
во
заштитените
подрачја
и
објектите
од
„Натура 2000“?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за заштита на
загрозените
видови (растенија
и животни)?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за намалување на
загубата
на
биолошката
разновидност?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за поттикнување
на
одговорно
однесување
на
јавноста
преку
вклучување
на
граѓаните
во
заштитата
на
биолошката
разновидност
и
природните
подрачја?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за поттикнување
на туризмот, кое
ќе обезбеди висок
степен на заштита
на природата?

Стратегијата на ЕУ за биолошка разновидност, усвоена во 2012 г., повикува за
запирање на загубата на биолошка разновидност и услугите на екосистемите во
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ЕУ до 2020 г.31 Планирани се шест клучни резултати и 20 активности, кои ќе и помогнат
на Европа за постигнување на своите цели. Шесте клучни резултати опфаќаат:
 Целосна имплементација на законодавството на ЕУ поврзано со природата, за
заштита на биолошката разновидност;
 Подобрена заштита на екосистемите и по опфатно користење на „зелената“
инфраструктура;
 Постабилно земјоделство и шумско стопанство;
 Подобро управување со залихите од риба;
 Построга контрола врз странски инвазивни видови
 Поголем придонес на ЕУ за спречување на загубата на биолошка разновидност
во светски рамки.
Заштитата на биолошката разновидност и заштитата на дивите птици и природните
живеалишта се во основата на две директиви на ЕУ: За живеалиштата и за птиците.
По прецизно со Директивата за живеалиштата се креира мрежата од заштитени
подрачја „Натура 2000“, чија цел е поттикнување и долгорочна заштита на загрозени
видови и живеалишта.
Во Република Бугарија:
Национална рамка за приоритетни активности на „Натура 2000“ поставува
конкретни стратешки приоритети за периодот 2014-2020, кои ќе се применат на
подрачјата, кои се заштитени со „Натура 2000“. Овие стратешки приоритети се: 1)
Планирање на управувањето во подрачјата, кои се заштитени со „Натура 2000“; 2)
Одржливо управување во подрачјата, кои се заштитени со „Натура 2000“; 3) Одржливо
користење на услугите на екосистемите за оптимален јавен интерес и други фактори
за социо-економскиот развој на регионите; 4) Изготвување, развој и одржување на
заедничка визија за еколошката мрежа „Натура 2000“ во Република Бугарија; 5)
Техничка помош.
Законот за заштитени територии има за цел заштита и зачувување на заштитените
подрачја като национално и универзално богатство и капитал и како посебна форма за
заштита на бугарската природа, погодна за напредок на културата и науката и за
благосостојба на заедницата. Заштитените подрачја се управуваат на начин, на кој ќе
се заштитат карактеристиките на пејзажот и ќе се обезбедат потенцијали за туризам и
посети од страна на јавноста
Законот за биолошка разновидност ги има следниве цели:
 заштита на (за Република Бугарија и Европа) репрезентативни видови на
природни живеалишта и живеалишта на загрозени, ретки и ендемски
растителни и животински видови во рамките на Националната еколошка мрежа;
 зачувување на заштитените растителни и животински видови флора и фауна од
Република Бугарија, како и на оние, кои са предмет на користење и трговија;
 заштита на генетските ресурси и разновидноста на растителни и животински
видови надвор од нивната природна средина;
 регулирање на воведувањето на домородни и реинтродукција на локални
растителни и животински видови во природата;
 регулирање на трговијата со примероци од загрозените видови на дивата
флора и фауна;
 заштита на стари и маркантни дрвја.
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„Нашето осигурување за живот, нашиот природен капитал: Стратегија на ЕУ за биолошка
разновидност до 2020 г.“
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Во Република Македонија:
Законот за заштита на природата ја регулира заштитата на природата преку
заштита на биолошката разновидност и разновидноста на пејзажот и природното
наследство во и надвор од заштитените подрачја. Целите на овој закон се
следниве:
 Утврдување и следење на состојбата на природата;
 Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска разновидност
во состојба на природна рамнотежа;
 Создавање на мрежа на заштитени подрачја поради трајна заштита на
својствата врз основа на кои го стекнале статусот на природно наследство;
 Обезбедување на одржливо користење на природно богатство во интерес на
сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на деловите на
природата и со што помали нарушувања на природната рамнотежа;
 Спречување на штетните активности на физички и правни лица и нарушувања
во природата како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности
односно обезбедување на што поповолни услови за заштита и развој на
природата;
 Обезбедување на правото на граѓаните за здрава животна средина.
Националните цели за заштитените подрачја се вклучени во Стратегијата и планот на
активности за биолошката разновидност(СПАБР), изработени во 2004 г.
и
Просторен план на Македонија (2004 г.). Во согласност со Просторниот план на
Македонија до 2020 г. предвидена е Секторска студија за заштита на природата, а
целокупната територија на заштитените подрачја е отприлика11,5% от територијата на
државата.
Покрај тоа три од целите на Законот за животна средина се:
 Заштита, зачувување, обновување и подобрување на квалитетот на животната
средина;
 Заштита на биолошката разновидност;
 Рационално и одржливо користење на природните ресурси

4.3

Води

Главната заедничка цел кај овој проблем е заштитата на сите различни видови водни
површини (отворени, преодни, крајбрежни води и подземни води). Во врска со
проблемот Води, анализата ги зема во предвид и следните интердисциплинарни теми:
„управување на ризикот“, „одржливо користење на природните ресурси“, „одржлив
туризам“, „еколошка едукација и информирање за прашања поврзани со животната
средина“, „приспособување кон промената на климатските услови“ и „управување и
превенција на отпад“.
Во подолу наведената табела е прикажана листа на важечките закони и политики од
ЕУ, Република Бугарија и Република Македонија за темата Води - рамката, од која што
се извадени поврзаните цели во врска со животната средина и соодветните прашања
за оцена:32

32

Од гледна точка на еколошкиот проблем Води, кон Програмата не е релевантна ниту една
меѓународна конвенција.
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Важечки закони и
политики на ЕУ

Важечки закони
и политики на
Република
Бугарија

Рамковна
Директива на ЕУ за
водите (2000/60/ЕО)

Закон за заштита
на
животната
средина

Директива на ЕУ за
подземните
води
(2006/118/ЕО)

Закон за водите

Директива на ЕУ за
поплавите
(2007/60/ЕО)
Директива на ЕУ за
урбаните отпадни
води (91/271/ЕИО)
Директива
водата за
(98/83/EО)

за
пиење

Тематска стратегија
на ЕУ за одржливо
користење
на
природните ресурси
(СОМ (2005) 670)
Директива на ЕУ за
нитратите
(91/676/ЕИО)
Директива 2008/1/ЕО
(Директива КПКЗ)
Директива на ЕУ за
депонии (99/31/ЕО)
Рамковна
директива на ЕУ за
отпадот
(2008/98/ЕО)
Стратегија на ЕУ за
адаптација
кон
промените
на
климатските услови
Декларација на ЕК
во врска со туризмот
от 2010 г.
Директивата

за

Национална
стратегија
за
управување
и
развој
на
секторот води
Стратегија
за
управување
и
развој
на
водоснабдување
и канализација
Национален
план за заштита
на мочуриштата
- 2013-2020 г.
Закон за туризам
План
за
управување
со
речните сливови
во
Западниот
егејски
регион
(2010-2015 г.)
Планови
за
управување
со
речните сливови
за периодот 20162021 г.
Планови
за
управување
на
ризикот
од
поплави (ПУРН)
Национален план
за управување со
отпад
Закон
управување
отпадот

за
со

Важечки
закони и
политики
на
Република
Македонија
Национален
акционен
план
за
животна
средина
Закон
водите

за

Закон
за
управување
со отпад
Национален
план
за
управување
со
отпад
(20092015 г.)
Закон
животна
средина

Цели во врска со
животната
средина

Прашања за
оцена

Намалување на
загадувањето на
водите од
страна на
организирани и
неорганизирани
извори на
загадување,
спречување на
инциденти
поврзани со
загадување на
површинските
води

Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за
намалување
на загадувањето
на
водите
од
организирани
и
неорганизирани
извори
на
загадување
и
спречување
на
инциденти
поврзани
со
загадувањето на
површинските
води?

Намалување на
еутрофикацијата

за

Заштита на
зоните со
заштитени води,
вклучувајќи: зони
на санитарна
заштита за
питките води,
зони, кои се
ранливи на
нитрати според
Директивата за
нитратите,
осетливи
региони според
Директивата
91/271/ЕИО

Постигнување на
добра еколошка
состојба и добра
хемиска состојба
на водните тела
Поттикнување
на одржливо

Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за
намалување
на
еутрофикацијата?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за заштита на
зоните
со
заштитени води,
вклучувајќи: зони
на
санитарна
заштита
за
питките
води,
зони,
кои
се
ранливи
на
нитрати според
Директивата
за
нитратите,
осетливи региони
според
Директивата
91/271/ЕИО?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за подобрување
на еколошката и
хемиската
состојба
на
водните тела?
Дали
Специфичната
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водите за капење
(2006/7/EC)

Национална
стратегија
развој
шумарскиот
сектор
Закон
здравствена
заштита

за
на

за

користење на
водните ресурси,
вклучувајќи
воведување на
повторно
искористување
на водата во
индустријата,
прочистување на
индустриски
отпадни води на
локално ниво

Намалување на
ризиците од
поплави

Поттикнување
на одржлив
туризам со цел
заштита на
водните ресурси

Поттикнување
на одговорно
однесување на
јавноста преку
вклучување на
граѓаните во
одржливото
користење на
водите

цел ќе придонесе
за поттикнување
на
одржливото
користење
на
водните ресурси,
вклучувајќи
воведување
на
повторно
искористување на
водата
во
индустријата,
прочистување на
индустриски
отпадни води на
локално ниво?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за
намалување
на ризиците од
поплави?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за поттикнување
на
одржлив
туризам со цел
заштита
на
водните ресурси?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за поттикнување
на
одговорното
однесување
на
јавноста
преку
вклучување
на
граѓаните
во
одржливото
користење
на
водите?

Рамковната директива на ЕУ за водите (РДВ) ја дефинира главната политика на ЕУ
за проблемот Води. Директивата е ориентирана кон различни аспекти:
 Подобрување на еколошката и хемиската состојба на сите површински водни
тела, на квалитетот и хемиската состојба на подземните води, за постигнување
на добра квантитативна и квалитативна состојба во 2015 г.;
 Спречување и намалување на загадувањето на водите;
 Поттикнување на одржливо користење на водните ресурси;
 Придонес за ограничување на последиците од поплави и суши.
За постигнување на добра состојба на водните тела државите членки мора да ги
усвојат и константно да ги ажурираат плановите за управување на подрачјата кои се во
надлежност на дирекциите за сливни подрачја.
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Во прилог на РДВ, Директивата на ЕУ за подземните води (2006/118/ЕО) вклучува
стандарди за квалитет на хемиската состојба на подземните води и нејзината цел е да
го намали и спречи индиректното загадување, кое е предизвикано од продирање на
загадувачи во почвата.
За водниот сектор релевантни се и други директиви на ЕУ и тие се база за неколку од
целите на активностите за заштита, кои се наведени погоре. Директивата на ЕУ за
урбаните отпадни води има за цел подобро управување со отпадните води и
предвидува ограничување на негативните последици од испуштањето на урбани
отпадни води. Директивата на ЕУ за нитратите ја поттикнува заштитата на водите
от загадување, кое е предизвикано посебно од нитрати од земјоделски извори.
Директивата за вода за пиење (Директива од Советот 98/83/EО од 3 ноември 1998 г.
за квалитетот на водите кои се наменети за ) се однесува на квалитетот на
водите, наменети за консумација од луѓето. Нејзината цел е заштита на човечкото
здравје од негативни последици од загадувањето на водите, кои се наменети за
консумација од луѓето, со гарантирање дека тие се вредни и чисти. Директивата на ЕУ
за поплавите (2007/60/ЕО) има за цел спречување и ограничување на поплавите,
можните ризици и настанатите несакани ефекти врз човечкото здравје,
животната средина, културното наследство, инфраструктурата и стопанските
активности после поплави.
Директивата на ЕУ за депониите има за цел да ги спречи или да ги намали колку што
е можно негативните последици за животната средина, предизвикани од депонирање
на отпад преку воведување на строги технички барања за отпадот и депониите.
Намената на Директивата е спречување или намалување на негативните последици од
акумулирање на отпад за животната средина, особено за водите, почвите и човечкото
здравје. Исто така во воведот на Рамковната директива на ЕУ за отпадот за
еколошкиот проблем Води, наведено е дека исфрлените штетни материи (отпади) ги
загадуваат водните тела и почви. Поконкретната цел на оваа Директива е намалување
на количината на креираниот отпад и поттикнување на придонесот на одржливо
управување со отпад за заштита на животната средина и човечкото здравје од штетни
последици. Таа го воведува принципот „загадувачот плаќа“ и „зголемена одговорност
за произведувачот и вклучува два нови индикатори за рециклирање и искористување,
кои ќе бидат постигнати заклучно со 2020 г.: 50 % подготовка за повторна употреба и
рециклирање на одреден отпад од домаќинствата и други извори, слични на тие од
домаќинствата и 70 % подготовка за повторно користење, рециклирање и друго
обновување на градежен отпад и шут.
За крај треба да се напомене, дека политиката во областа на водите за капење е една
од поуспешните области од политиката на ЕУ во областа на водите и е важна за
заштита на здравјето на луѓето и животната средина.
Од 1970-те години ЕУ воведе правила за заштита на јавното здравје и чисти води за
капење. 33 Новата Директива за водите за капење (ДВК) од 2006 г. ги ажурира и ги
поедностави тие правила. Таа бара од земјите членки да ги контролираат и оценуваат
водите за капење најмалку по два параметри за (фекални) бактерии. Покрај тоа тие
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ДВК исто така ги дополнува другите еколошки политики: i) Рамковната директива за водите,
според која водите за капење се една од заштитените зони; ii) Рамковната директива за морска
стратегија (РСМС), кои што допринесуваат за постигнување на „добра еколошка состојба“ до
2020 г.
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мора да ја информираат јавноста за квалитетот на водите за капење и управувањето
на плажите преку т.н. профили на водите за капење. Тие профили содржат
информација за видот на загадувањето и изворите, кои се одразуваат на квалитетот на
водите за капење и представуваат опасност за здравјето на капачите (како што е
испуштањето на отпадни води).
Вo Република Бугарија:
Законот за водите има за цел да обезбеди интегрирано управување на водите во
интерес на јавноста и заштита на здравјето на населението, како и создавање на
услови за:
 обезбедување на доволна количина и добар квалитет на површинските и
подземните води за одржливо, урамнотежено и рационално користење на
водата;
 намалување на загадувањето на водите;
 заштита на површинските и подземните води и водите од Црно море;
 прекин на загадувањето на морската средина со природни или синтетички
супстанции;
 намалување на истекувањето, емисиите и изпуштањето на приоритетните
супстанции;
 спречување или намалување на штетните последици за човечкиот живот и
здравје, животната средина, културното наследство и бизнисот, кои се
поврзуваат со штетното влијание на водите.
Во водниот сектор, долгорочна стратегиска цел на државата е „Одржливото користење
на водните ресурси, обезбедување на оптимални нивоа за сегашните и идните
потреби на населението, економијата и на водните екосистеми“. Главните цели на
Националната стратегија за управување и развој на секторот води (до 2037 г.) се:
1) Обезбедување на испораката на вода за домаќинствата и бизнисот со обзир на
промената на климатските услови, која предизвикува суши; 2) Одржување и
подобрување на состојбата на површинските и подземните води; 3) Подобрување на
резултатите за интегрирано управување со водите како економски ресурс; 4)
Намалување на ризикот од штети настанати од поплави.
Главната цел на Стратегијата за управување и развој на секторот ВиК е
подобрување на управувањето со водите и зголемување на квалитетот на услугите
снабдување со вода и комуналните услуги. Таа се базира на следниве четири помошни
цели: 1) Креирање на услови за ефикасно управување на секторот и интегриран
пристап кон решавање на проблемите; 2) Креирање на услови за учество на
приватниот сектор во интерес на јавноста; 3) Примена на структуриран пристап на
управување, кога ќе се земат во предвид регионалното планирање и обезбедување на
размерни економии; 4) Подобрување на квалитетот на услугите снабдување со вода и
комуналните услуги и достигнување на нивоата на тие услуги во Европската унија. За
крај мора да се напомене, дека Планот за управување на речните сливови во
Западниот егејски регион (2010-2015 г.) се однесува за областите Благоевград и
Ќустендил.
Во Република Македонија:
Националниот еколошки акционен план (НПДОС 2) утврдува некои политички и
технички приоритети за активности, като што се:
 допрецизирање на законодавството, воведување на нова организациска
регулатива за управување со водните ресурси, заштита на квалитетот на
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водите и одржување на балансот на водите од трите природни езера: Охридско,
Преспанско и Дојранско, во соработка со соседните држави;
заштита на површинските и подземните води од загадување со урбани и
индустриски отпадни води, заштита на квалитетот на водите во акумулациите а
посебно во оние, кои што се користат за снабдување со вода за пиење,
рекреација, спорт и туризам.
подобрување во снабдувањето со вода за пиење во руралните подрачја и
пристап до безбедна вода за пиење;
инвестиции за подобрување на системите за водоснабдување во градовите;
подобрување на јавните градски системи за канализација преку физичка
рехабилитација на системите, подобрување, проширување и модернизација;
проширување и изградба на системи за канализација во руралните подрачја и
изградба на посебни прочистителни станици за отпадни води;
подобрување на состојбата на системите за наводнување преку инвестирање во
системи за спречување на поплави и заштита од ерозија;
подобрување на режимот на водоснабдување преку изградба на нови
повеќенаменски хидроенергетски системи;
воведување на мерки за штедење на вода при нејзиното користење – политика
на цени, воведување на методи за штедење на водата за наводнување,
користење на други извори за водоснабдување во индустриското
производството и др.;
подобрување на државната мрежа за мониторинг на водите и креирање на
услови за проширување и пополнување на базата со податоци;
изградба и експлоатација на локални мрежи за мониторинг на водите од страна
на службите од локалната самоуправа;
заштита на површинските и подземните води од дифузни извори на загадување.

Во согласност со Законот за водите, Министерството за животна средина и просторно
планирање (МОСФП), во соработка со комуналните претпријатија и локалните и
државните органи, ја имаат утврдено лошата состојба на постоечките канализациски
мрежи и прочистителни станици за отпадни води, како и потребата за обезбедување
на нови. Соодветни активности се планирани за периодот 2007 - 2015 г. за
агломерации со население над 2 000 жители и за периодот 2014-2025 г. за
агломерации со население под 2 000 жители. Изградбата на канализациски мрежи е
планирана за периодот 2008-2015 г. за поголемите агломерации, и до 2025 г. за
помалите. Подготовката на работни проекти за нови прочистителни станици за отпадни
води ќе биде остварена со проекти за техничка помош, вклучувајќи ги и оние за
изградба во согласност со усвоените програми. Изградбата е планирано да трае до
2025 г., до кога би требало да се изврши целосна усогласност со Директивата на ЕУ за
урбаните отпадни води.
4.4

Почви

Како што е наведено во Седмата акциона програма за животната средина,
деградацијата на почвите е сериозен предизвик. Оваа Програма предвидува, дека до
2020 г. државите од Унијата ќе постигнат одржлив развој, почвите соодветно ќе се
заштитат и во голема мера ќе напредне обновата на загадените подрачја, со тоа што
ќе ги обврзе ЕУ и нејзините држави членки да ги интензивираат своите заложби за
намалување на ерозијата на почвите и зголемување на органските материи во нив, и
да ги обноват загадените подрачја.
На меѓународно ниво Конвенцијата на ООН за борба против опустинувањето
(КООНБО, 1994 г.) има за цел спречување и намалување на опустинувањето на
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почвите преку подготовка на национални и регионални акциони програми за нејзина
имплементација.
Што се однесува до проблемот „Почви“ анализата исто така ги зема во предвид и
следниве интердисциплинарни теми: „управување со ризикот“, „одржливо користење
на природните ресурси“, „управување и спречување на отпад“, „еколошка едукација и
информирање за прашања поврзани со животната средина“ и „одржлив туризам“.
Во долунаведената табела е прикажана листа на важечките закони закони и политики
на ЕУ, Република Бугарија и Република Македонија за темата Почви - рамката, од која
што се извадени поврзаните цели во врска со животната средина и соодветните
прашања за оцена:

Важечки закони и
политики на ЕУ
Тематска стратегија
за
заштита
на
почвите COM(2006)
231
Тематска
стратегија на ЕУ за
одржливо
користење
на
природните
ресурси
(СОМ
(2005) 670)
Директива на ЕУ за
депониите
(99/31/ЕО)
Рамковна директива
на ЕУ за отпадот
(2008/98/ЕО)
Директива 2008/1/EО
Директива на ЕУ за
поплавите
(2007/60/ЕО)
Декларација на ЕК
во врска со туризмот
од 2010 г.

Важечки закони и
политики на
Република
Бугарија
Закон за заштита
на
животната
средина
Закон за почвите
Закон за заштита
при катастрофи

Закон
за
катастар на
недвижности
Закон
за
земјоделско
земјиште

Закон за туризам
Закон
управување
отпадот

Важечки
закони и
политики на
Република
Македонија
Закон
за
животната
средина

за
со

Национален план
за управување со
отпадот
Национален план
за намалување на
биоразградливиот
отпад, наменет за
депонирање
Национална
стратегија за развој
на
шумарскиот
сектор

Закон
градежно
земјиште

Цели во врска со
животната
средина

Заштита на
функционалноста
на почвите

Намалување на
деградацијата и
загадувањето на
почвите

за

Закон
за
просторно и
урбанистичко
планирање
Закон
за
управување
со отпад
Национален
план
за
управување
со
отпад
(2009-2015 г.)
Закон
за
минералните
суровини

Поттикнување
на одржливо
користење на
земјишните
ресурси

Намалување на
формирањето
отпад, подобро
искористување
на отпадот и
рециклирање на
целокупниот
отпад
Поттикнување
на одржлив
туризам со цел
заштита на

Прашања за
оцена
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за заштита на
функционалноста
на почвите
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за намалување
на деградацијата
и загадувањето
на почвите
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за поттикнување
на
одржливото
користење
на
земјишните
ресурси
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за намалување
на формирањето
отпад, подобро
искористување
на отпадот и
рециклирање на
целокупниот
отпад
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за поттикнување

Стр. 48 от 156

земјиштата

Поттикнување
на одржливо
управување со
земјиштата,
избегнувајќи
ризици и
опасности

Поттикнување
на одговорно
однесување на
јавноста преку
подобрување на
обуката и
информираноста
за заштитата на
почвите

на
одржлив
туризам со цел
заштита
на
земјиштата?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за
за
поттикнување на
одржливото
управување
со
земјиштата,
избегнувајќи
ризици
и
опасности?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за поттикнување
на одговорното
однесување
на
јавноста
преку
подобрување на
обуката
и
информираноста
за заштитата на
земјиштата?

Главната цел на Тематската стратегија на ЕУ за заштита на почвите е заштита,
зачувување на нивната способност за извршување на своите фуккции и
одржливо користење на почвите, врз база на следниве раководни принципи:
(1) Спречување на понатамошно деградирање на почвите и заштита на нивните
функции:
 Кога се користи почвата и се обновуваат нејзините функции, мора да се
превземат активности во врска со режимите на користење и управување на
почвата, и
 кога почвата делува како складиште/приемник на последиците од човечките
активности или еколошките појави, треба да се превземат дејствија кај изворот
на тие последици/појави.
(2) Обнова на деградирани почви до функционално ниво, кое одговара најмалку на
сегашното и предвиденото користење, кога во исто време ќе се земат предвид
трошоците за обновувањето на почвите.
Стратегијата повикува на заштита на почвите преку избегнување и намалување на
процесите на загадување и деградација, како што се опустинување, ерозија или
исталожување: целите исто така се поставени во Предлогот за Рамковна директива за
почвите (СОМ (2006) 232).
Во поставувањето на еколошките цели за проблемот Почви исто така се зема во
предвид и главната цел на Тематската стратегија за одржливо користење на
природните ресурси – намалување на негативните влијанија врз животната средина
од користењето на природните ресурси.
Во Република Бугарија:
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Целите на Законот за почвите се:
 спречување на оштетувањето на почвите и нарушување на нивните функции;
 трајно зачувување на функциите на почвите;
 обновување на нарушените функции на почвите.
Со истиот закон е пропишано, дека заштитата, користењето и обновувањето на
почвите се базираат на следниве принципи:
 екосистемски и интегриран пристап;
 одржливо користење на почвите;
 приоритет на превантивна контрола за спречување или ограничување на
оштетувањето на почвите и на нивните функции;
 примена на добри практики во користење на почвите;
 загадувачот плаќа за предизвиканите штети;
 информираност на јавноста за еколошките и економските придобивки од
заштита на почвите од оштетување и за мерките за нивна заштита.
Главната цел на Националниот план за управување со отпад за програмскиот
период 2014-2020 г. е прекунување на врската помеѓу економскиот раст и отпадот,
подобрување на хиерархијата во управувањето со отпад преку изработка на првата
подпрограма и мерки за спречување на креирањето на отпад, поставување на
конкретни цели за Подготовка за повторно користење, рециклирање и други видови на
искористување на постојните текови на отпад. Планот дефинира десет стратешки
цели, вклучувајќи спречување и намалување на отпадот, зголемување на количините
рециклиран и обновен отпад, одлагање на отпадот на еколошки начин и др. Покрај тоа,
основна цел на Националниот план за намалување на биоразградливиот отпад,
наменет за депонирање е намалувањето на обемот на биоразградливиот отпад, кој
што пристапува за депонирање.
Во Република Македонија:
Во согласност со Законот за животна средина секој граѓанин има право на пристап до
информации за животната средина, вклучувајќи и податоци за земјината структура.
Законот исто така овозможува усогласен пристап до слични информации како на
национално, така и на европско ниво. Целите на законот во врска со управување со
земјиштата вклучуваат рационално и одржливо користење на природните ресурси,
заштита на чиста животна средина и елиминирање на штето, спречување на еколошки
ризици и опасности, борба против опустинувањето и ублажување на ефектите од
суши.
Според Законот за катастар на недвижности редовно се обезбедува годишна
информација за геодетските снимања на типовите земјина структура. Законот за
земеделско земјиште го регулира користењето на земјоделските земји, нивната
распределба, заштита и нивна пренамена. Целите од овој закон вклучуваат
рационално користење на земјоделските земји како ограничен природен ресурс и
негова заштита. Како ресурс од општ интерес за државата, земјоделската земја се
користи со посебна заштита и може се користи само при услови и ред, утврдени со
закон.
Градежното земјиште исто така се разгледува како ресурс од општ интерес за
државата и заради тоа условите и редот за негово користење се законски регулирани и
контролирани со Законот за градежно земјиште.
Сите градежни активности мора да се базираат на развојни и урбанистички планови,
изработени согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање. Целта на
овие планови е регулирање на планирањето, изградбата и користењето на земјиштето,
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како и заштита и подобрување на животната средина и природата, заштита на
недвижното културно наследство и заштита од оштетувања поради војни, природни и
технолошки катастрофи и несреќи. Во согласност со законот како дејности од јавен
интерес, развојот, усвојувањето и имплементацијата на Просторниот план на
Македонија, како и примената на другите важечки прописи на локалното
законодавство, на меѓународните договори и други документи, ратификувани од
Републиката, за крајна цел имаат обезбедување на одржлив развој за државата.
Целите на Законот за управување со отпад се:







избегнување и максимално намалување на формирањето на отпад;
преупотреба на употребливите делови од отпадот;
одржлив развој преку заштита и штедење на природните ресурси;
спречување на негативните влијанија на отпадот врз животната средина и
животот и здравјето на луѓето;
еколошко депонирање на отпадот; и
високо ниво на заштита на животната средина и животот и здравјето на луѓето.

Управувањето со отпадот од рударски актовности е регулирано со Законот за
минералните суровини.
Главните цели и задачи на Националниот план за управување со отпад (2009-2015
г.) се:
 Решавање на проблемот со отпадот уште во изворот, според принципот
„одговорност на имателот за создадениот отпад";
 Воспоставување на систем за сепаратно собирање и преработка на корисните
состојки во селектираниот отпад и искористените производи според принципот
„одговорност на производителот";
 Искористување на полезните состојки на отпадот како замена за необновливите
природни ресурси и намалување на емисиите на стакленички гасови;
 постепено воспоставување на рационална мрежа на капацитети за управување
со отпад за околу 8,7 млн. тони домаќински, индустриски, земјоделски,
медицински и други видови опасен и неопасен отпад, а посебно преку:
- сегрегација на опасните и неопасните фракции од отпадот на изворот и
нивно одделено третирање и неопасно депонирање;
- подобрување на ефикасноста во собирањето на ТБО;
- депонирање на целокупниот собран комунален цврст отпад на депонии кои
се целосно приспособени или се во согласност со стандардите на ЕУ;
 приоритетно започнување и спроведување на проектите, поврзани со
управување на високоризичниот медицински отпад и животинските нуспроизводи и индустрискиот опасен отпад;
 депонирање на стабилизираните, нереактивни остатоци од процесите на
третман на отпад на депониите како крајна цел;
 Затворање/санација на постојните нестандардни комунални депонии и санација
на контаминираните локалитети и други оптоварувања на животната средина;
 Рационално и еколошки безбедно користење на земјиштето и заштита на
природното и културното наследство.
4.5

Население и човечко здравје

Животната средина е значајна одредница за човечкото здравје а избегнувањето и
намалувањето на штетните влијанија врз здравјето е главната цел на меѓународно
ниво и на ниво ЕУ. На меѓународно ниво во 2010 г. беше потпишана Декларацијата
од Парма за животната средина и здравјето (СЗО, Светска здравствена
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организација) со обврски за намалување на штетните влијанија врз здравјето од
опасностите во животната средина. Во Европа главната загриженост за здравјето во
однос на животната средина е поврзана со загадувањето на воздухот на отворено и
затворено, лошиот квалитет на водата, лошите санитарни услови, управувањето со
отпад и опасни хемикалии. Во рамките на еколошкиот проблем Население и човечко
здравје на меѓународно ниво, Конвенцијата за пристап до информации, учество на
јавноста при донесување на решенија и пристап до правда за прашања, поврзани со
животната средина („Конвенцијата од Орхус“) исто така се поврзани со Програмата.
Во овој контекст интердисциплинарните теми, кои се разгледани во врска со овој
проблем, се „управување со ризик“, „еколошка едукација и информирање за прашања
поврзани со животната средина“ и „управување и спречување на отпадот“.
Долунаведената Табела прикажува листа на важечките европски, бугарски и
македонски закони и политики во врска со прашањето Население и човечко здравје рамката, од која што се водат поврзаните цели во врска со животната средина и
соодветните прашања за оцена:
Важечки закони и
политики на ЕУ
Здравствена
стратегија на ЕУ
„Заедно
за
здравје“
Трета
акциона
програма на ЕУ
во областа на
здравјето (20142020 г.)
Директива на ЕУ
за бучавата во
животната
средина
(2002/49/ЕО)
Директива
пристап
јавноста
еколошки
информации
(003/4/ЕО)

за
на
до

Директива
за
водата за пиење
(98/83/EО)
Рамковна
директива на ЕУ
за
отпадот
(2008/98/ЕО)
Директива на ЕУ
за
депониите

Важечки закони
и политики на
Република
Бугарија
Закон за заштита
на
животната
средина
Закон за заштита
при катастрофи
Закон
управување
отпад

за
со

Национален план
за управување со
отпад
Национален план
за
намалување
на
биоразградливиот
отпад, наменет за
депонирање
Закон за водите
Закон
здравствена
заштита

за

Важечки
закони и
политики на
Република
Македонија
Закон
за
заштита
од
бучава
во
животната
средина
Закон
за
управување со
отпад
Национален
план
за
управување со
отпад
(20092015 г.)
Закон
за
животната
средина
Закон
водите

за

Цели во врска со
животната
средина
Намалување на
заболувањата,
предизвикани од
ризиците
поврзани со
животната
средина

Спречување на
изложувањето
на бучава од
животната
средина

Зајакнување на
мерките за
контрола на
ризиците и
опасностите по
здравјето,
поврзани со
животната
средина
Подобрување на
спречувањето
на ризици и
управување со
природни
катастрофи и
катастрофи

Прашања за
оцена
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за намалување на
болестите,
предизвикани од
ризиците поврзани
со
животната
средина?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за спречување на
изложувањето на
бучава
од
животната
средина?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за зајакнување на
мерките
за
контрола
на
ризиците
и
опасностите
за
здравјето,
поврзани
со
животната
средина?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за
подобрување
на спречувањето
на
ризици
и
управување
со
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(99/31/ЕО)
Директива на ЕУ
за
поплавите
(2007/60/ЕО)
Директива на ЕУ
за прочистување
на
урбаните
отпадни
води
(91/271/ЕИО)

предизвикани од
човекот

Поттикнување
на одржливото
управување со
отпад со цел
заштита на
човечкото
здравје

Поттикнување
на еколошката
свест на
јавноста преку
вклучување на
граѓаните во
решавање на
проблемите
поврзани со
животната
средина

природни
катастрофи
и
катастрофи
предизвикани од
човекот?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за поттикнување
на
одржливото
управување
со
отпад
со
цел
заштита
на
човечкото
здравје?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за поттикнување
на
еколошката
свест на јавноста
преку вклучување
на граѓаните во
решавање
на
проблемите
поврзани
со
животната
средина

Здравствената стратегија на ЕУ „Заедно за здравје“ ја поддржува главната
Стратегија „Европа 2020“, за која еден од предусловите е населението да биде во
добра здравствена состојба. Здравствената стратегија на ЕУ има 3 основни цели:
 поддршка на доброто здравје во една Европа која старее;
 заштита на граѓаните од опасности по здравјето;
 одржување на динамичен здравствен систем и нови технологии.
Стратегијата ја одразува и потребата од заштита на човечкото здравје преку
активности поврзани со ризиците и одлучувачките фактори за здравјето, вклучувајќи ја
и животната средина.
Третата програма на ЕУ за здравјето (2014-2020 г.) е главниот инструмент, кој го
користи ЕУ во спроведувањето на својата здравствена стратегија.34 Програмата
има 4 примарни цели цели. Таа се стреми да:
1. Го зајакнува здравјето, да штити од болести и да создава благопријатни услови
за здрав начин на живот, имајќи го предвид принципот „здравје во сите
политики“;
2. Ги штити граѓаните на Унијата од сериозни прекугранични опасности по
здравјето;
3. Придонесе за достапност на иновативни, ефикасни и одржливи здравствени
системи;
4. Го олесни пристапот до подобро и безбедно здравство за граѓаните на
Унијата.
Во седмата акциона програма за животната средина се забележува, дека човечкото
здравје и благосостојба мора да се заштитат од влијанијата на животната средина. Во

34

Усвоено со Уредба (ЕС) № 282/2014 од11 март 2014 г.
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тој контекст во голем број Директиви на ЕУ (Директива за бучава, Директива за
депониите, Директива за поплавите, Рамковната директива за отпад и др.) заштитата
на човечкото здравје е основен приоритет. Директивата за бучава во животната
средина е особено поврзана со оцената и управувањето со бучавата во животната
средина. Како дел од напорите во борбата со загадувањето со бучава Европската
унија има превземено заеднички пристап за избегнување, спречување или
намалување на приоритетна база на штетните последици за човечкото здравје од
бучавата во животната средина.
Во Република Бугарија:
Законот за заштита во случај на катастрофи го регулира обезбедувањето на
заштита во случај на катастрофи, кои се предизвикани од природни појави и/или
од човечки активности и кои водат до негативни последици за животот или
здравјето на населението, имотот, економијата и за животната средина,
спречувањето, совладувањето и надминувањето и кои го пречекоруваат
капацитетот на системот за услуги од редовните активности за заштита на
заедницата.
Законот за управување со отпад предвидува дека управувањето со отпадот ќе се
оствари со цел спречување, намалување или ограничување на неговото штетно
влијание врз човечкото здравје и животната средина.
За крај, Законот за здравје кој е во сила од 1 јануари 2005 г., ги регулира односите со
јавноста поврзани со заштитата на здравјето на граѓаните. Заштитата на здравјето на
граѓаните како состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба е
национален приоритет и мора да биде гарантиран од страна на државата преку
примена на неколку принципи, вклучувајќи ги следниве: превенција и намалување на
опасностите за здравјето на граѓаните од штетните ефекти на факторите од
животната средина. Тие фактори се: а) водите, наменети за пиење – домашни
потреби; b) водите, наменети за капење; с) минералните води, наменети за пиење
или користени за превентивно лечење или за хигиенски потреби; d) бучавата и
вибрациите во стамбени, јавни објекти и урбаните подрачја; е) јонизирачко зрачење
во стамбени, индустриски и јавни објекти; f) нејонизирачко зрачење во стамбени,
индустриски и јавни објекти; g) хемиските фактори и биолошките материи на јавни
места; h) туристичките ресурси; i) воздухот.
Во Република Македонија:
Целите на Законот за заштита од бучавата во животната средина се:
 создавање здрави услови за животот на луѓето и заштита на животната средина
од бучава
 преземање мерки и активности за избегнување , спречување или намалување
на бучавата
 преземање на мерки за заштита од бучава која е наметната од блиската
средина
 отстранување или намалување на штетните ефекти кои се последица од
изложеноста на бучавата
 обезбедување на основа за развивање на мерки за намалување на бучавата
што ја емитуваат поголемите извори ,особено патните, железничките,
воздухопловите, опремата што се користи на отворен простор, како и механички
средства за работа.
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Покрај тоа Законот за животна средина има уште две цели, поврзани со проблемот
Население и човечко здравје:
 Заштита на животот и здравјето на луѓето;
 Примена и усовршување на мерки, кои имаат цел решавање на регионални и
светски еколошки проблеми.
4.6

Културно/природно наследство и предели

Заштитата и зачувувањето на културното наследство (локалитети, споменици и групи
градби) и природното наследство (природни карактеристики, геолошки и морфолошки
формации и природни резервати) е утврдена на меѓународно ниво со Конвенцијата на
УНЕСКО за заштита на светското културно и природно наследство од 1972 г. Со
Конвенцијата се поставува почетокот на Програмата за светско наследство, која ја
поттикнува заштитата на неколку значајни материјални и нематеријални добра.
Другите конвенции на УНЕСКО, кои што се поврзуваат со Програмата, се следните:
Конвенцијата на УНЕСКО за заштита и промоција на разновидните форми на
културно изразување (2005 г.); Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на
нематеријалното културно наследство (2003 г.).
Заштитата на пејзажот е исто така меѓусебно поврзана и вклучена во заштитата на
природното и културното наследство.
Подолу наведените интердисциплинарни теми се “одржлив туризам“, „управување со
ризици“ и „еколошка едукација и информирање за прашања поврзани со животната
средина“.
Долунаведената Табела прикажува листа на важечките европски, бугарски и
македонски закони и политики во врска со темата Културно/природно наследство и
пејзаж - рамката, од која што се извадени поврзаните цели во врска со животната
средина и соодветните прашања за оцена:
Важечки закони
и политики на
ЕУ
Конвенција на
ЕУ за пејзажот
од 2000 г.
Декларација на
ЕК во врска со
туризмот
од
2010 г.

Важечки закони
и политики на
Република
Бугарија
Закон за заштита
на
животната
средина
Закон
за
биолошка
разновидност
Закон за водите

Директива на ЕУ
за
поплавите
(2007/60/ЕО)
Тематска
стратегија на ЕУ
за
урбаните
средини
(COM/718/718)

Закон
заштитените
подрачја

за

Стратешки план
за развој на
културниот
туризам

Важечки закони
и политики на
Република
Македонија
Закон за заштита
на природата
Закон
за
просторно
и
урбанистичко
планирање
Национална
стратегија
за
развој
на
туризмот 20092013 г.

Цели во врска со
животната
средина
Заштита и
возобновување
на културното и
природното
наследство

Поттикнување
на одржливо
управување и
планирање на
културните и
природните
предели
Поттикнување
на одржливото

Прашања за
оцена
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за заштита и
возобновување
на културното и
природното
наследство?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за поттикнување
на
одржливото
управување
и
планирање
на
културните
и
природните
предели?
Дали
Специфичната
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Закон
туризам

за

Закон за заштита
од катастрофи

користење на
природните
ресурси со цел
одржлив
туризам

Поттикнување
на одговорно
однесување на
јавноста преку
подобрување на
обуката и
информираноста
за заштита и
зачувување на
наследството и
пределите

цел ќе придонесе
за поттикнување
на
одржливото
користење
на
природните
ресурси со цел
одржлив
туризам?
Дали
Специфичната
цел ќе придонесе
за поттикнување
на одговорното
однесување
на
јавноста
преку
подобрување на
обуката
и
информираноста
за заштита и
зачувување
на
наследството и
пределите?

Целите на Европската конвенција за пределите се да ги поддржи и популаризира
заштитата, управувањето и планирањето на културните и природните предели и да ја
организира европската соработка за прашања поврзани со пределите.
После Агендата за одржлив и конкурентен европски туризам, 2007 г., во Декларацијата
на ЕК „Европа - водечка светска туристичка дестинација - нова политичка рамка
за европскиот туризам“ (СОМ (2010) 352) се дефинираат четири приоритети за
активности:
 поттикнување на конкурентноста на туристичкиот сектор во Европа ;
 поттикнување на развојот на одржлив , одговорен и квалитетен туризам;
 потврдување на реномето и сликата за Европа како збир од одржливи и
квалитетни дестинации;
 оптимално искористување на потенцијалот на политиките и финансиските
инструменти на ЕУ за развој на туризмот.
На прво место целта на оваа европска акциона рамка е да го охрабри напредокот на
туризмот во Европа, но и да одговори на загриженоста поврзана со социјалните
прашања, територијалната кохезија, заштитата и користењето на природното и
културното наследство.
Во Република Бугарија:
Целта на Стратешкиот план за развој на културниот туризам е создавање на план
за одржлив развој на регионите, за задоволување на потребите на бугарските и
странските туристи, коишто се во потрага по нови места и искуства, креирање на
социјални контакти со локалните жители, да научат за нови производи и др.
Законот за туризам исто така ги регулира општествените односи, поврзани со
спроведувањето на управувањето и контролата во туризмот, интерактивност на
државата со општините при имплементација на активностите, кои се поврзани со
туризмот, како и учеството на правни непрофитни субјекти и физички лица во овие
активности.
Во Република Македонија:
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Главната визија на Националната стратегија за развој на туризмот 2009-2013 г. е:
во 2013 г. Македонија треба да стане позната транзитна и туристичка
дестинација во Европа, врз база на нејзиното културно и природно наследство и да
стане позната со високиот квалитет на понудените производи и услуги.
4.7

Цели на СОЖС и Прашања за проценка

Во долунаведената табела за секој еколошки проблем (и интердисциплинарна тема)
се сумирани квантитативните цели на СОЖС и поврзаните со нив Прашања за
проценка, утврдени во склад со погоре опишаното еколошко законодавство и
политичка рамка, сите релевантни еколошки цели и особини на Програмата.
Како што веќе е наведено (види глава 2), овие Цели и Прашања за проценка ја
поставуваат базата за методолошки пристап кон оцената на еколошките ефекти на
Оперативната програма (ОП) ПГС Република Бугарија - Република Македонија 20142020 г.
Еколошки
проблем

Цели на СОЖС
1.
2.

3.

4.
5.
Воздух и клима
6.

7.

Прашања за проценка

Намалување
на 1.
Дали Специфичната цел ќе
загадувањето на воздухот
продонесе за намалување на
загадувањето на воздухот?
Намалување
на
емисиите на стакленички 2.
Дали Специфичната цел ќе
гасови
продонесе за намалување на
емисиите на стакленички гасови?
Подобрување
на
енергетската ефикасност 3.
Дали Специфичната цел ќе
и зголемено користење на
продонесе за подобрување на
обновливи
извори
на
енергетската
ефикасност
и
енергија
зголемено
користење
на
обновливи извори на енергија?
Поддршка за еколошки
видови транспорт
4.
Дали Специфичната цел ќе
продонесе
за
поддршка
на
Поддршка
на
еколошки видови транспорт?
управувањето
на
противпожарната дејност 5.
Дали Специфичната цел ќе
и превенција
продонесе
за
поддршка
на
управувањето во борбата со
Поттикнување
на
шумските пожари и превенција?
одржливоста на промената
на климатските услови и 6.
Дали Специфичната цел ќе
катастрофи, поврзани со
продонесе за поттикнување на
климата
одржливоста на промените на
климатските
услови
и
Поттикнување
на
катастрофи,
поврзани
со
одговорното однесување на
климата?
јавноста преку вклучување
на граѓаните во борбата со 7.
Дали Специфичната цел ќе
промената на климатските
продонесе за поттикнување на
услови
одговорното
однесување
на
јавноста преку вклучување на
граѓаните
во
борбата
со
промената
на
климатските
услови?
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Еколошки
проблем

Цели на СОЖС

Прашања за проценка

1.

Биолошка
разновидност,
флора и фауна

Заштита
на 1.
Дали Специфичната цел ќе
биолошката
придонесе
за
заштита
на
разновидност,
биолошката
разновидност,
живеалиштата
и
живеалиштата и екосистемите и
екосистемите и нивните
нивните услуги?
услуги
2.
Дали Специфичната цел ќе
2.
Заштита
на
придонесе
за
заштита
на
природната разновидност
природната
разновидност
на
на фауната, флората и
фауната,
флората
и
живеалиштата
во
живеалиштата во заштитените
заштитените подрачја и
подрачја и објектите од „Натура
локалитети од „Натура
2000“?
2000“
3.
Дали Специфичната цел ќе
3.
Заштита на загрозени
придонесе
за
заштита
на
видови
(растенија
и
загрозените видови (растенија и
животни)
животни)?
4.

Намалување
загубата на
разновидност

на 4.
Дали Специфичната цел ќе
биолошка
придонесе за намалување на
загубата
на
биолошката
разновидност?
5.
Поттикнување
на
одговорното однесување 5.
Дали Специфичната цел ќе
на
јавноста
преку
придонесе за поттикнување на
вклучување на граѓаните
одговорно однесување на јавноста
во
заштитата
на
преку вклучување на граѓаните во
биолошката
заштитата
на
биолошката
разновидност
и
разновидност
и
природните
природните подрачја
подрачја?
6.

Поттикнување
на 6.
Дали Специфичната цел ќе
туризмот,
што
ќе
придонесе за поттикнување на
обезбеди висок степен на
туризмот, кое ќе обезбеди висок
заштита на природата
степен
на
заштита
на
природата?

1.

Намалување
на
загадувањето на водите
од
организирани
и
неорганизирани извори на
загадување и спречување
на инциденти поврзани со
загадување
на
површинските води

1.

Дали Специфичната цел ќе
придонесе за намалување на
загадувањето на водите од
организирани и неорганизирани
извори
на
загадување
и
спречување
на
инциденти
поврзани со загадувањето на
површинските води?

2.

Намалување
еутрофикацијата

2.

3.

Постигнување на добра
еколошка
состојба
и
добра хемиска состојба на
водните тела

Дали Специфичната цел ќе
придонесе за намалување на
еутрофикацијата?

3.

Дали Специфичната цел ќе
придонесе за подобрување на
еколошката
и
хемиската
состојба на водните тела?

4.

Дали Специфичната цел ќе
придонесе за поттикнување на
одржливото
користење
на
водните
ресурси,
вклучувајќи

Води

4.

на

Поттикнување
на
одржливото
користење
на
водните
ресурси,
вклучувајќи воведување на
повторно искористување
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Еколошки
проблем

Цели на СОЖС

Прашања за проценка

на
водата
во
индустријата,
прочистување
на
индустриски
отпадни
води на локално ниво
5.

на

5.

6. Поттикнување на одржлив
туризам со цел заштита на
водните ресурси

Дали Специфичната цел ќе
придонесе за намалување на
ризиците од поплави?

6.

Дали Специфичната цел ќе
придонесе за поттикнување на
одржлив туризам со цел заштита
на водните ресурси?

7.

Дали Специфичната цел ќе
придонесе за поттикнување на
одговорното
однесување
на
јавноста преку вклучување на
граѓаните
во
одржливото
користење на водите?

7.

Намалување
ризиците од поплави

воведување
на
повторно
искористување на водата во
индустријата, прочистување на
индустриски отпадни води на
локално ниво?

Поттикнување
на
одговорно однесување на
јавноста преку вклучување
на
граѓаните
во
одржливото користење на
водите

8. Заштита на зоните со
заштитени води, вклучувајќи:
зони на санитарна заштита за
питките води, зони, кои се
ранливи на нитрати според
Директивата за нитратите,
осетливи
региони
според
Директивата 91/271/ЕИО

8.

Дали Специфичната цел ќе
придонесе за заштита на
зоните со заштитени води,
вклучувајќи: зони на санитарна
заштита за питките води, зони,
кои се ранливи на нитрати
според
Директивата
за
нитратите, осетливи региони
според
Директивата
91/271/ЕИО?

1.

Заштита
функционалноста
почвите

2.

Намалување
на 2.
Дали Специфичната цел ќе
деградацијата
и
придонесе за намалување на
загадувањето на почвите
деградацијата и загадувањето на
почвите
Поттикнување
на
одржливо користење на 3.
Дали Специфичната цел ќе
земјишните ресурси
придонесе за поттикнување на
одржливото
користење
на
Намалување
на
земјишните ресурси
формирањето
отпад,
подобро искористување на 4.
Дали Специфичната цел ќе
отпадот и рециклирање на
придонесе за намалување на
целокупниот отпад
формирањето отпад, подобро
искористување на отпадот и
Поттикнување
на
рециклирање
на
целокупниот
одржлив туризам со цел
отпад
заштита на земјиштата
5.
Дали Специфичната цел ќе
Поттикнување
на
придонесе за поттикнување на
одржливо управување со
одржлив туризам со цел заштита
земјиштата, избегнувајќи
на земјиштата?
ризици и опасности
6.
Дали Специфичната цел ќе
Поттикнување
на

3.

4.
Почви

5.

6.

7.

на 1.
Дали Специфичната цел ќе
на
придонесе
за
заштита
на
функционалноста на почвите
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Еколошки
проблем

Цели на СОЖС
одговорно однесување на
јавноста преку подобрување
на
обуката
и
информираноста
за
заштитата на почвите

придонесе за за поттикнување на
одржливото
управување
со
земјиштата, избегнувајќи ризици
и опасности?
7.

Дали Специфичната цел
придонесе за поттикнување
одговорното
однесување
јавноста преку подобрување
обуката и информираноста
заштитата на земјиштата?

ќе
на
на
на
за

1.

Намалување
на 1.
Дали Специфичната цел ќе
заболувањата,
придонесе за намалување на
предизвикани од ризиците
болестите,
предизвикани
од
поврзани со животната
ризиците поврзани со животната
средина
средина?

2.

Спречување
на 2.
Дали Специфичната цел ќе
изложувањето на бучава
придонесе за спречување на
од животната средина
изложувањето на бучава од
животната средина?
Зајакнување на мерките
за контрола на ризиците 3.
Дали Специфичната цел ќе
и
опасностите
по
придонесе за
зајакнување на
здравјето, поврзани со
мерките за контрола на ризиците
животната средина
и опасностите за здравјето,
поврзани со животната средина?
Подобрување
на
спречувањето на ризици и 4.
Дали Специфичната цел ќе
управување со природни
придонесе за подобрување на
катастрофи
и
спречувањето
на
ризици
и
катастрофи предизвикани
управување
со
природни
од човекот
катастрофи
и
катастрофи
предизвикани од човекот?
Поттикнување
на
одржливото управување 5.
Дали Специфичната цел ќе
со отпад со цел заштита
придонесе за поттикнување на
на човечкото здравје
одржливото управување со отпад
со цел заштита на човечкото
Поттикнување
на
здравје?
еколошката
свест
на
јавноста
преку 6.
Дали Специфичната цел ќе
вклучување на граѓаните
придонесе за поттикнување на
во
решавање
на
еколошката свест на јавноста
проблемите поврзани со
преку вклучување на граѓаните во
животната средина
решавање
на
проблемите
поврзани со животната средина

3.

4.
Население и
човечко здравје

5.

6.

1.

Културно/природно
наследство и
предели

Прашања за проценка

Заштита
и 1. Дали Специфичната цел ќе
возобновување
на
придонесе
за заштита и
културното и природното
возобновување на културното и
наследство
природното наследство?

2.

Поттикнување
на 2. Дали Специфичната цел ќе
одржливо управување и
придонесе за поттикнување на
планирање на културните
одржливото
управување
и
и природните предели
планирање на културните и
природните предели?
3.
Поттикнување
на
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Еколошки
проблем

Цели на СОЖС

Прашања за проценка

одржливото
користење 3. Дали Специфичната цел ќе
на природните ресурси со
придонесе за поттикнување на
цел одржлив туризам
одржливото
користење
на
природните
ресурси
со
цел
4.
Поттикнување
на
одржлив туризам?
одговорно однесување на
јавноста
преку 4. Дали Специфичната цел ќе
подобрување на обуката и
придонесе за поттикнување на
информираноста
за
одговорното
однесување
на
заштита и зачувување на
јавноста преку подобрување на
наследството
и
обуката и информираноста за
пределите
заштита
и
зачувување
на
наследството и пределите?

Во шематскиот приказ, кој го сумира вклучувањето на еколошките цели во Проектот на
ОП (види го шематскиот приказ на следната страна), се дава оцена на
конзистентноста на Приоритетните оски и Специфичните цели на Програмата
ПГС ИПА Република Бугарија - Република Македонија (2014-2020 г.) према
утврдените Цели на СОЖС. Оваа оцена на редоследот е извршена врз база на
пристапот, кој е опишан во долната табела:

Ниво на конзистентност

Оцена на квалитет

Високо
Неутрално
Неодредено
Ниско
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СЦ 1.1

Цели на СОЖС

Приоритетна оска 1
Животна средина
СЦ 1.2

Заштита
на
животната
средина
и
одржливо
искористување
на
природните
ресурси
во
регионот на ПГС

Превенција на
ризикот и
намалување на
последиците од
природните
опасности и
опасностите кои се
поврзани со
човечката дејност во
регионот на ПГС

СЦ 2.1

ПРИОРИТЕТНА ОСКА 2
„Туризам“
СЦ 2.2

Зголемување
на
туристичкиот
потенцијал
во
регионот
преку
подобра заштита и
одржливо
искористување
на
природното
и
културното
наследство

Подобрување
на
конкурентноста во
понудата
на
туристички услуги
во регионот на ПГС

Намалување на загадувањето на
воздухот
Намалување
на
емисиите
на
стакленички гасови
Подобрување
на
енергетската
ефикасност и зголемено користење
на обновливи извори на енергија
Поддршка на еколошки видови
транспорт
Поддршка на управувањето на
противпожарната
дејност
и
спречување
Поттикнување на одржливоста на
промената на климатските услови и
катастрофи, поврзани со климата
Поттикнување
на
одговорното
однесување на јавноста преку
вклучување на граѓаните во борбата
со промените на климатските услови
Заштита
на
биолошката
разновидност,
живеалиштата
и
екосистемите и нивните услуги
Заштита
на
природната
разновидност на фауната, флората и
живеалиштата
во
заштитените
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СЦ 2.3
Поттикнување
на соработката
меѓу
регионалните
учесници на
пазарот во
сферата на
одржливиот
туризам

Приоритетна оска
3 „Конкурентност“
СЦ 3.1
Подобрување на
конкурентноста на
регионалните бизниси

подрачја и локалитети од „Натура
2000“
Заштита
на
загрозени
видови
(растенија и животни)
Намалување
на
загубата
на
биолошката разновидност
Поттикнување
на
одговорното
однесување на јавноста преку
вклучување
на
граѓаните
во
заштитата
на
биолошката
разновидност и природните подрачја
Поттикнување на туризмот, кое ќе
обезбеди висок степен на заштита на
природата
Намалување на загадувањето на
водите
од
организирани
и
неорганизирани
извори
на
загадување и
спречување на
инциденти поврзани со загадувањето
на површинските води
Намалување на еутрофикацијата
Постигнување на добра еколошка
состојба и добра хемиска состојба на
водните тела
Поттикнување
на одржливото
користење на водните ресурси,
вклучувајќи воведување повторно
искористување
на
водата
во
индустријата,
прочистување
на
индустриските отпадни води на
локално ниво
Намалување на ризиците од поплави
Поттикнување на одржлив туризам со
цел заштита на водните ресурси
Поттикнување
на
одговорното
однесување
на јавноста преку
вклучување
на
граѓаните
во
одржливо користење на водите
Заштита на зоните со заштитени
води, вклучувајќи: зони на санитарна
заштита на водите за пиење, зони,
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кои се ранливи на нитрати според
Директивата за нитратите, осетливи
региони
според
Директива
91/271/ЕИО
Заштита на функционалноста на
почвите
Намалување на деградацијата и
загадувањето на почвите
Поттикнување
на
одржливо
користење на земјишните ресурси
Намалување на формирањето отпад,
подобро искористување на отпадот и
рециклирање на целокупниот отпад
Поттикнување на одржлив туризам
со цел заштита на земјиштата
Поттикнување
на
одржливо
управување
со
земјиштата,
избегнувајќи ризици и опасности
Поттикнување
на
одговорно
однесување на јавноста преку
подобрување
на
обуката
и
информираноста за заштитата на
почвите
Намалување
на
заболувањата,
предизвикани од ризиците поврзани
со животната средина
Спречување на изложувањето на
бучава од животната средина
Зајакнување на мерките за контрола
на ризиците и опасностите по
здравјето, поврзани со животната
средина
Подобрување на спречувањето на
ризици и управување со природни
катастрофи
и
катастрофи
предизвикани од човекот
Поттикнување
на
одржливото
управување со отпад со цел заштита
на човечкото здравје
Поттикнување на еколошката свест
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на јавноста преку вклучување на
граѓаните
во
решавање
на
проблемите поврзани со животната
средина
Заштита
и
возобновување
на
културното и природното наследство
Поттикнување
на
одржливо
управување
и
планирање
на
културните и природните предели
Поттикнување
на
одржливото
користење на природните ресурси со
цел одржлив туризам
Поттикнување
на
одговорно
однесување на јавноста преку
подобрување
на
обуката
и
информираноста за заштита и
зачувување
на наследството и
пределите
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5

Актуелна состојба на животната средина и можниот развој, ако не биде
исполнета програмата (сценарио со опција нула)

5.1

База за информации

Покрај другите извори на податоци, користените податоци во Стратегиската оцена за
влијанието на животната средина се базираат најмногу на статистички извори.
Податоците, користени за опис на моменталната состојба на животната средина во
прекуграничната област и неговата најверојатна промена, во случај на
неисполнување на Програмата (сценарио со опција нула), 35се базират највеќе на
вторични информации. Оцената за првобитната состојба и трендовите се базира
највеќе на податоци на национално ниво. Меѓутоа кога ќе постоела специфична за
региони/територии еколошка информација и база на податоци, оцената е извршувана
на тоа ниво. Описот на моменталната состојба на животната средина исто така содржи
преглед на релевантните еколошки особини на регионите, кои веројатно ќе бидат
значително погодени, како и на постоечки еколошки проблеми, които се однесуваат на
Програмата, вклучувајчи ги посебно оние, кои се однесуваат на локации кои се од
особено еколошко значење (на пр. локации кои се
назначени во склад со
Директивите 2009/147/ЕЗ и 92/43/ЕЕЗ36). За да се евидентира моменталната состојба
на животната средина во географскиот регион од Програмата, дискутирана е
постоечката состојба на еколошките проблеми. 37Описот ги опфаќа само еколошките
проблеми, кои са дефинирани како релевантни, како и во случај на оцена на можни
значајни ефекти врз животната средина. Главната карактеристика на овие еколошки
проблеми е опишана со употреба на релевантни индикатори. Меѓу останатите
извори (на пример: базата на податоци ESPON 2013) описот се базира на податоци,
кои се обезбедени од публикациите на Евростат, како и на податоци, публикувани од
Европската агенција за животна средина (ЕАЖС). Главната слика на состојбата (и
трендовите) на животната средина за прекуграничниот регион е прикажана со
користење на публикацијата на ЕАЖС „Европската животна средина - состојба и
перспективи 2010“ како главен извор. Во други случаи користени се различни
национални извори на податоци, наведени на долната листа:




Статистички годишник, 2010-2013 г., Државен завод за статистика на Република
Бугарија (НСИ);
Статистички годишник, 2010-2012 г., Државен завод за статистика на Република
Бугарија (НСИ);
Бугарски Регионални стратегии за развој (2014-2020 г.) - за Видин, Монтана,
Враца, Софија, Перник, Ќустендил.

35

Сценариото со нула опција го опишува очекуваниот развој на еколошките фактори во
географскиот регион на Програмата, без спроведување на идната ОП 2014-2020. Тоа ја
поставува појдовната основа за понатамошна проценка на можното влијание на Програмата врз
животната средина. Можниот развој на животната средина се оценува врз основа на
трендовите за податоците, кои даваат соодветен хоризонт за прогнозата до 2020г.
36
Има однос кон процедурата за Оценка на соодветноста (ОС), која е спроведена за
Програмата со предметот и целите за заштита на заштитените зони во еколошката мрежа
„Натура 2000“ (согласно со бугарското законодавство: Наредба за ОС).
37
Описот на интердисциплинарните теми е вклучен во процената на соодветните еколошки
проблеми. За повеќето релевантни интердисциплинарни теми, поширок опис е даден во Прилог
I
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Студија за Стратегиската оцена на инвестициските приоритети во транспортот,
во опфат на структурниот и кохезивниот фонд за програмскиот период 20072013 г., Република Бугарија
Статистика на животната средина, 2013 г., издадена од Државниот завод за
статистика на Република Македонија
Национална стратегија за води 2010 г ., Република Македонија

Исто така се користени и секундарни извори (извештаи, бази на податоци од различни
сектори и др.) за време на деталниот и систематски преглед на литературата.
5.2

Воздух и клима

Прекуграничниот регион е посебно ранлив од растечките последици од промената
на климатските услови. Промената на климатските услови има директно влијание врз
двете земји и соодветните мерки се национални приоритети и приоритети на ЕУ и е
потребно подобрување на информираноста за мерките поврзани со промената на
климатските услови, бидејќи тие имаат директно влијание врз економијата и животот.
За промената на климатските услови придонесува и испуштањето на загадувачи во
воздухот како диретна последица од економските активности во државите.
Поради падот во индустриското производство и мерките за контрола на емисиите на
гасови регионот се одликува со релативно чиста животна средина.
Најголемиот загадувач во прекуграничниот регион - ТЕЦ „Бобовдол“ – во 2012 г.
значително ги намали штетните емисии после пуштањето во употреба на постројка за
очистување на сулфур диоксидот уште истата година.
Меѓутоа, Загадувањето на воздухот предизвикано од транспортот останува
предизвик за животната средина, на што мора да се работи во пограничните региони,
со зголемување на свеста и спроведување на мерки за заштита и чиста животна
средина. Негативното влијание врз квалитетот на воздухот фактички доаѓа од
зголемениот сообраќај во поголемите градови и главните патни трансверзали, како и
од широката употреба на цврсти горива во домаќинствата (дрва, јаглен).
Промената на климатските услови е значајна закана за регионите а посебно за оние
во кои се добро развиени земјоделието, туризмот, шумарството и хидроенеретските
потенцијали, како што е во пограничниот регион Република Бугарија - Република
Македонија. Промената на климатските услови со себе носи ризици од суши, пожари,
ерозија на земјата и поплави.
Генерално погледнато, Република Бугарија е меѓу државите од ЕУ, кои се очекува да
бидат најсилно погодени од промените на климатските услови. Во целина Република
Македонија е дури уште понапред од Република Бугарија во уредувањето на
погодените од промените на климатските услови. Пограничниот регион припаѓа на
подрачје, за кое е утврдена ранливост од 6-ти степен кон промената на климатските
услови, според индексот кој се применува во цела ЕУ
Во долунаведените описи за земјите ќе се разгледаат особините и достапните
податоци за моменталната состојба на климатскиот систем и нивото на загаденост на
воздухот во Република Бугарија и Македонија.
Република Бугарија
Климата во прекуграничниот регион е разновидна - од умерено-континентална,
преодно-континентална и планинска до средоземноморска во речните долини.
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Конретно во Република Бугарија, климата е умерено-континенталена, а преминува
во субтропска во нејзината медитеранска варијанта (во јужните делови од државата),
со четири годишни времиња.
Во последните години се следи зголемување на екстремните временски појави и
клима. Во 2012 г. просечната годишна температура во Република Бугарија е за 1,3 ±
0,3ºC над нормалната климатска норма (просечната годишна температура за периодот
1961-1990 г.), што одржува тренд од над 1ºC во последниве 5-6 години. Според
симулациите за промената на климатските услови, спроведени врз основа на главните
сценарија за емисиите, се очекува пораст на температурите во Република Бугарија од
2 до 5 степени до крајот на 21 век.

Отстапување од годишната климатска норма (10,5 º C) на температурата на воздухот во
Република Бугарија во 2012 г.

Извор: НИСЗЖС - (Национален извештај за состојбата и заштитата на животната средина, 2014 г.)

Влијанијата на покачувањето на температурата имаат негативен одраз врз
еколошките и социо-економските системи. Колку поголеми се промените и темпото на
промена на климата, толку повеќе ќе преовладуваат негативните ефекти.
Во Република Бугарија за пример негативните ефекти се поврзани со зимскиот
туризам, со интензивирање на поплавите и сушите и штетници и болести на
растенијата. Позитивни ефекти би можело да има во вид на можно зголемување на
производството во земјоделието и шумарството и намалување на потребите од
топлинска енергија. Според „Петтата национална декларација на Република Бугарија
за промена на климатските услови“ по 2010 г. би можеле да се покачат просечните
температури во државата. Најверојатно ќе се зголемат екстремните метеоролошки
појави како што се бури, суши и поројни дождови.38
Состојба на квалитетот на воздухот
Што се однесува на емисиите на загадувачи, за периодот од 10 години
концентрацијата на азот диоксид во атмосферата се намалила за 53%, на сулфур
диоксид за 65% (основно поради намалувањето на емисиите од ТЕЦ после

38

Види ЕАОС 2012 г., url. http://eea.government.bg/bg/output/unfccc/NIR-12-eng.pdf
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инсталирањето на опремата за прочистување на сулфур), на амонијак за 62%, на
неметални испарливи органски соединенија за 85%.39
Според Статистичкиот годишник, 2013 г., издаден од Државниот завод за статистика,
емисиите на загадувачи во воздухот се:40

Емисии на загадувачи во воздухот (илјади тони), 2012 г. - Република Бугарија
Сулфур
ни
оксиди

Азотн
и
оксид
и

Испарлив
и
органски
соединен
ија
без
метан

Мета
н

Јаглерод
ен
моноксид

Јаглерод
ен
диоксид

Двоазот
ен оксид

Амониумс
ки оксиди

Процеси
на
индустрис
ко греење

283

54

0

1

2

34.740

7

0

Индустрис
ки
процеси

36

27

17

442

25

3.698

0

3

Други
извори

10

47

272

333

419

16.081

39

43

Вкупно

329

127

290

775

446

54.519

47

46
41

Извор: Статистички годишник за 2013 г., издаден од Државниот завод за статистика, 2012 г.

Во 2012 г. вкупните емисии на СГ беа 61,045.63 Gg CO2-екв. или 50.1% од емисиите
за првичната година.
Тренд на емисиите на СГ -СО2, СН4 и N2O и вкупните емисии (вклучувајќи и хидрофлуорокарбони,
перфлуорокарбони и SF6) за периодот 1998-2012 г. Gg CO2 - екв.

39

Види. ЕАОС (Национален извештај за состојбата и заштитата на животната средина, 2014 г.)

41

Види. Статистички годишник за 2013 г., издаден од Државниот завод за статистика, стр. 253
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Извор: ЕАЖС, Национален инвентар за емисиите на СГ за 2012 г.

Изминатата година атмосферските концентрации на јаглероден диоксид (СО2), метан
(СН4), азот оксид (N2O) и халогенирани јагленоводороди, т.е. стакленички гасови, се
зголемиле како резултат на човековите активности. Стакленичките гасови не го
дозволуваат враќањето на топлината назад во вселената и доведуваат до загревање
на климата. Согласно со Четвртиот извештај за оцена на Меѓувладината експертска
група за промената на климатските услови (МЕГПК 2007 г.), концентрациите на СО2 во
атмосферата се зголемиле за 2%, на СН4 пораснале над два пати, а на N2O се
покачиле за 35% во споредба со прединдустрискиот период.42
Транспортот е голем извор на емисии на азот оксид, и неговата количина достигнува
28.3% од националните емисии. Што се однесува на другите супстанции, прекурсори
на озонот, транспортот е незначителен извор, бидејќи 9.25% од националните емисии
ги представуваат само емисиите на јаглероден моноксид.

Република Македонија
Според Извештајот за оценката на квалитетот на воздухот државата се дели на две
зони - Источна и Западна зона и агломерацијата Скопски регион. Во Источната зона
влегуваат Североисточниот, Југоисточниот, Вардарскиот и Источниот статистички
регион, кои се поврзани со Програмата за ПГС Република Бугарија - Република
Македонија, во која влегуваат три македонски региони. Мерењата на концентрациите
на шест загадувачи се собираат секој час во 17 пунктови за испитување, а релевантни
за регионот на ПГС Република Бугарија – Република Македонија се две - во Кочани
(пункт за сообраќај ) и во Куманово (индустриски пункт).
За пунктот во Кочани се прикажани податоци за периодот од 28.05 до 27.06.2014 г. Во
последниве месеци пунктот во Куманово не работи. SO2 во текот на целиот период е
под 24-часовната гранична вредност за заштита на човечкото здравје (125 µg/m3). ПЧ10
во текот на целиот период осцилира блиску до 24-часовната граница на дозволена
вредност за заштита на човечкото здравје (50 µg/m3). Секоја седмица се регистрирани
екстремни вредности од 176, 96, 193, 141 и конечно 276 µg/m3. O3 во текот на целиот
период осцилира блиску до 80 µg/m3, што е под целната вредност за заштита на
42
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човечкото здравје (120 µg/m3). Секоја недела се регистрирани екстремни вредности од
106, 129, 118, 130 и конечно 121 µg/m3.
Емисии на загадувачи во Кочани

Во 2010 г. во пунктот во Кочани просечната годишната концентрација на SO2 е 28
µg/m3 во 2005 г. - 22 µg/m3; во пунктот во Куманово таа е 22 µg/m3 во 2005 г. и 27
µg/m3 во 2009 г. Во текот на целиот период на отчитување не е забележано
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преминување на критичните нивоа. Може да се забележи, дека во сите пунктови има
надолен тренд. Измерени концентрации во споредба со прагот за оценка. Средни
дневни вредности - заштита на здравјето. Дневните концентрации на SO2 се помеѓу
ДПО [долен праг на оценка] (50 mg/m3) и ГПО [горен праг на оценка] во мерните
пукнтови во Кочани, Куманово. Просечна зимска вредност - заштита на вегетацијата.
Во периодот на оценка 2005-2010 г. ГПО (12 mg/m3) е надминат во сите мерни
пунктови. Покрај сето тоа средниот праг за зимски услови треба да се применува само
во позадинските области, кои се далеку од изворите на емисии од загадувачи.
Азотни оксиди. Во периодот 2005 - 2010 г. не се регистрирани големи извори на азотни
оксиди на македонскиот дел од географскиот регион на ПГС.
NO2, средногодишна концентрација: Во пуктот во Кочани 18 µg/m3 во 2005 г. / 13 µg/m3
во 2010/13 г.; во пунктот во Куманово 24 µg/m3 во 2006 / 13 µg/m3 во 2010 г. Нема
зголемувања на границата на дозволените вредности и ДПО на ниту едно мерно
место. Измерените концентрации во споредба со прагот за оценка. Просечните
часовни вредности - заштита на здравјето. ГПО е надминат само во мерниот пункт
Куманово. Пунктот во Куманово се наоѓа во близина на влезната сообраќајница на
градот. Оддалеченоста од овој пат е околу 35 м, а до автопатот - околу 600м што
значи дека сообраќајната фрекфенција влијае врз NO2. Просечните годишни
вредности - заштита на здравјето. Во Источната зона нема зголемување на ДПО.
Озон, максимални 8-часовни дневни концентрации на О3 за периодот 2005 - 2010 г.: Во
пунктот во Кочани 120 µg/m3 во 2005 г. / 115 µg/m3 во 2010 г.; во пунктот во Куманово
170 µg/m3 во 2006 г. / 150 µg/m3 во 2010 г. Високи концентрации на озон се
регистрираат во Източната зона. AOT40 во мај-јули: Во пунктот во Кочани 24000 µg/m3
во 2005 / 0 µg/m3 во 2010 г.; во пунктот во Куманово 9000 µg/m3 во 2006 г. / 23500 µg/m3
во 2010 г. Во текот на анализираниот период вредноста на АОТ40 за заштита на
вегетацијата е насекаде испочитувана. Долгорочните индикатори за заштита на
човечкото здравје се насекаде испочитувани, како и долгорочните индикатори за
заштита на вегетацијата.
Во Република Македонија во периодот од 2002 до 2011 г. е регистриран променлив
тренд на опаѓање и зголемување на емисиите на SO2 - сулфур диоксид и NOх азотни оксиди, додека емисиите на СО - јаглероден диоксид и ВСТЧ - вкупно
суспендирани тврди честички, се зголемуваат во периодот од 2 до 2002 г., а во
следните години има тренд на намалување. Ова најмногу се должи на
променливата и често прекинувана работа на фирмите, посебно од областа на
енергетиката, на индустриските процеси, металургијата и др. кои се главните извори на
загадување на воздухот, а не на специјалните мерки и програми за намалување на
емисиите од овие загадувачи на воздухот. Најголемите емисии на загадување на
воздухот доаѓаат од секторите со Процеси на согорување, кои учествуваат со 60%.
Емисиите од Транспортниот сектор во изминатите години учествува со 30% и 40%,
секторот Производство- помеѓу 30% и 5%, а загадувачките материи од други сектори
учествуваат со помалку од 5% поради фактот, што не постојат доволно податоци за
тие емисии. Се следи променлив тренд – во периодот 2002-2011 г. тој бил прво во
надолна линија кај емисиите на SO2, проследен со зголемување во 2 и 2006 г., бележи
пад во 2007 г. и благо зголемување во 2008 г. Што се однесува на последните години кај количините од овој загадувач се забележува надолен тренд во 2010 г., проследен
од ново покачување на емисиите во 2011 г., поради вкупната количина искористен
лигнит. Променливиот тренд во вкупните емисии на сулфур диоксид е резултат на
прекин на работата на некои производни, индустриски, енергетски и металуршки
објекти. Процесите на согорување имаат највисок удел во емисиите на SO2, поради
согорување на нискоквалитетен и нискокалоричен лигнит, както и на течни горива со
содржина на сулфур, кои се користат за греење и во транспортот. Се следи општ тренд
на приближно еднакви количини емисии на азотни оксиди во периодот од 2002 до 2005
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г., проследено со нагорен тренд во периодот 2006-2007 г., додека количините на
емисии се во благ пад во периодот 2008-2010 г. Во 2011 г. повторно се забележува
раст на емисиите на азотен оксид како резултат од зголемената количина на горива,
кои се користени во процесите на согорување. И во овај случај тој променлив тренд во
количините на ослободени азотни оксиди не е резултат од изработени планови и
програми за намалување на емисиите, туку од промената на количините и квалитетот
на горивата во производството на енергија и за погон на моторни возила. Највисок
удел во емисиите на азотни оксиди има согорувањето на нискоквалитетни и
нискокалорични лигнити (процеси на согорување) и согорувањето на горива од страна
на моторни возила, т.е. транспортот. Кај емисиите јаглероден диоксид од 2002 до 2007
г. се забележува зголемен тренд. Трендот е во опаѓање од 2007 до 2008 г., и останува
скоро непроменет во 2009 г. Во следните две години има ново намалување на
емисиите на овој загадувач како резултат на намалените емисии во сообраќајот.
Највисоки емисии СО отпаѓаат на секторите - Процеси на согорување, Производни
процеси и Транспорт. Емисиите се како резултат на несоодветното согурување на
горивата, кои се користат во тие сектори, како и на старосната структура на возниот
парк во државата. Поконкретно, над 43% од вкупниот број МПС се стари преку 20 г.
Меѓутоа, од 2011 г. до моментов за јавен транспорт се купени 312 автобуси, кои го
исполнуваат стандардот EURO 4, што придонесе во намалувањето на емисиите на СО
од страна на транспортот. Постои благ тренд на зголемување на емисиите на цврсти
честички од 2002 до 2006 г., во 2007 и 2008 г. трендот е во благ пад, проследен од
благо зголемување во 2009 г. Во 2010 и 2011 г. се забележува зголемување на
емисиите од ОСТЧ кои произлегуваат од процесите на согорување во секторот за
производни процеси. Поконкретно, повисоките емисии во 2011 г. споредено со други
години е поради фактот, што регистрираните податоци се пресметани според
методологијата на EMEP/CORINAIR преку точно идентификувани фактори од емисиите
и на тој начин е постигната усогласност и компатибилност, за да се споредат
податоците со други држави од ЕУ. Важно е да се забележи, дека во државата не се
произведуваат ВРОС [супстанции, кои ја уништуваат озонската обвивка]. По
спроведување на активности за намалување и елиминација на ВРОС вкупната
потрошувачка на ВРОС во 2012 г. е за 98,3% пониска од количините, кои се
евидентирани во 2003 г.
Поконкретно во долната табела се наведени по сектори загадувачите на воздухот од
номенклатурата SNAP [избрана номенклатура за загадувањето на воздухот]

Загадувачи на воздухот во 2011 г., во тони
SO2

Сулфур
диокси
д
89.39

NOx
Азотн
и
оксид
и
35.07

CO

Јаглероде
н
моноксид
65.90

ОСТЧ

НМИОС [NMVOC]

Вкупно
суспендирани
цврсти
честички
20.63

Неметални
испарливи
органски
соединенија
27.48

NH3

Сектори

Амонија
к
10.81

83.86

19.28

3.38

11.16

0.10

0.00

2.34

0.92

36.21

1.46

6.32

0.03

2.99

2.29

4.29

0.50

0.38

0.00

Согорување во
енергетиката и
преработувачката
индустрија
Инсталации за
согорување,
различни од
индустриските
Согорување во
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0.06

0.03

0.14

6.98

1.03

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

5.61

-

0.00

0.00

0.00

0.00

5.27

0.00

0.01

11.25

21.15

0.51

4.38

0.29

0.12

0.90

0.71

0.01

0.21

0.00

обработувачката
индустрија
Производни процеси
Екстракција и
дистрибуција на
цврсти горива и
геотермална
енергија

0.00

0.00

0.00

0.02

0.11

0.02

Користење на
разтворители и
други производи
Патен транспорт
Други мобилни
извори и машини
Обработка на отпад

0.00

0.37

0.00

0.00

4.07

10.47

Земјоделие

Извор: Оценка за моменталната состојба на квалитетот на воздухот; Министерство за животна средина и
просторно планирање, 2011 г.

Промена на климатските услови во Македонија
Вo Република Македонија промената на климатските услови е сериозна закана за
регионот и има големо влијание врз земјоделството, туризмот, шумарството и
хидроенергетиката. Потребно е подобрување на информираноста, како и превземање
на заеднички ефикасни мерки за спречување на ризиците, заштита од поплави и
заштита на шумите од пожари и другите ефекти од промената на климатските услови
во регионите.
Во државата сеуште не постои сеопфатна национална политика или стратегија за
прашањата поврзани со климата. Потребни се сериозни напори за интеграција на
промената на климатските услови в другите секторски политики и стратегии. Државата
редовно се усогласува со позициите на ЕУ во меѓународен контекст. Пред тоа таа се
присоедини кон одлуките од Копенхаген, но сеуште не превзела ангажман за мерки за
ублажување до 2020 г. Државата треба да го разгледа превземањето на ангажман за
мерки за ублажување, кои се во склад со мерките на ЕУ и нејзините држави членки, со
цел до 2015 г. да се постигне договор за периодот после 2020 г. Таа исто така е
поканета да почне да ја разгледува својата рамка поврзана со климата и енергетиката
за 2030 г. во согласност со Зелената книга на Европската комисија „Рамка за 2030 г. за
политиките во областа на климата и енергетиката“. Во врска со приближувањето кон
правото на ЕУ во врска со климата усвоени се прописи за имплементација во врска со
информирање на потрошувачите за потрошувачката на гориво и за емисиите на СО2
од нови лесни автомобили. Државата одбрала 40 постројки кои во иднина ќе имаат за
цел воведување на систем за тргување со емисии. Потребни се сериозни заложби за
зацврстување на капацитетот на државата за мониторинг, известување и проверка.
Државата редовно учествува во работилници поврзани со климата во рамките на
Регионалната еколошка мрежа за присоединување (РЕМП). Треба да се засилат
напорите за подобрување на информираноста и соработката помеѓу заинтересираните
страни.
Климатски фактори - моментална состојба на климатските региони и суб-региони
во одбраната област и трендовите во промената на климатските услови,
вклучувајќи ги стакленичките гасови (СГ), со акцент кон енергетиката и
транспортот.
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И покрај релативно малата површина на државата, климата е разновидна. Се
разграничуваат
следните
похомогени
климатски
подрачја
и
субрегиони:
субмедитеранска клима (50-500м); умерено континентална-субсредноземноморска
клима (до 600м); топла континентална клима (600-900м); ладна континентална клима
(900-1 100м); преодна шумска континентално-планинска клима (1 100 - 1 300м); шумска
континентално-планинска клима (1 300 - 1 650м); субалпско-планинска клима (1 650 2 250м) и алпско-планинска клима (над 2 250м).
Југоисточниот регион се карактеризира со две климатски зони: Субмедитеранска,
која преминува во поголема или помала мера во зоната на Источна континентална
клима. Нивната комбинација му дава на регионот една типична особина - долго жешко
лето со високи температури во текот денот и намалена количина на годишни врнежи,
ниски зимски температури и ветрови од сите насоки. Регионот се одликува со ветрови
од северозапад и југозапад и поретко северни и жешки јужни ветрови. Југоисточниот
регион исто така се одликува со многу сончеви денови и силно зрачење, кое што има
позитивно влијание врз овоштарството. Во текот на годината има околу 230 сончеви
денови. Во просек сончевото зрачење е 2 377 ч. годишно. Магла се забележува во
просек не повеќе од 20 дена. Поради субсмедитеранските влијанија од Егејското море
и континенталните влијанија, условите на климата во регионот се одликуваат со
намалена количина на годишни врнежи, посуво време, променлива количина на
дождови и пониски зимски температури. Микрорегионот Радовиш-Конче се одликува со
умерено континентална клима. Поради големите разлики во надморската височина
(400-707м)
одделни
елементи
од
климата
варираат
помеѓу
изменета
средиземноморска клима во низините и планинска клима во планините. Просечните
годишни температури во рамнините варираат помеѓу 12,5 и 13оС, а во највисоките
делови од планинските масиви - околу 7,5оС. Најтопли се месеците јули и август, при
просечна температура од 23оС, а најстуден е јануари со просечна температура од
1,2оС. Просечните годишни врнежи се 563 мм, со големи вариации за различни години,
сепак има разлики помеѓу планинските и рамничарските региони. Вкупниот годишен
број на сончеви часови во микрорегионот е 2 326 ч. или 6,4 ч. на ден. Микрорегионот
Гевгелија се одликува со медитеранска и континентална клима, каде топли денови има
преку целата година. Во тој микрорегион се забележуваат над 240 сончеви денови
преку годината, што го прави најсончевиот регион во Република Македонија.
Климата во Источниот регион е безводна, т.е. регионот е претежно безводен - сув.
Типично за тој вид клима е долгото и суво лето често со температури кои достигнуваат
+ 41оС и мека и влажна зима, и ретко доаѓа до појава на многу ниски температури, кои
можат да се спуштат до - 22оС. Ова е резултат на контактите помеѓу влијанијата на
медитеранската и континенталната клима. Континенталната клима преовладува во
Малешевскиот регион. Просечните годишни врнежи во регионот се од 506мм во
Кочанско поле до 672 мм во Малешевијата. Врнежите се неравномерно распоредени
по периоди преку годината, како и по количина. Врнежите од дожд се најголеми во
месеците април и мај а се минимални во летните месеци јули и август. Просечната
годишна температура во рамнините е 12,9оС, а во Малешевијата - 8,7оС. Снег врне од
декември до март. Во тој регион маглите се реткост освен во Малешевијата, каде
преку годината има во просек од 3 до 5 магливи денови. Климатските услови во
регионот се погодни за земјоделие, посебо за отгледување на ориз.
Климата во Североисточниот регион е претежно умерено континентална до
планинска. Температурните разлики се во склад со височината и тие водат генерално
до умерено студена зима, умерено топло лето, студена пролет и релативно топла
есен, што во одреден сегмент од регионот е поради географската поставеност и некои
влијанија, кои продираат од Егејско море долж течението на Крива Река. От друга
страна високите делови од регионот на Осогово се подложени на влијанијата на
степската клима. Значајни врнежи од дожд во споредба со околните подрачја се
забележуваат во регионот на Крива Паланка, што се должи на големата височина, која
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што е природен кондензатор за водената пареа, издигнати дотаму од страна на
западните и јужните ветрови. Покрај тоа во Кратово се осеќа влијанието на
југозападните ветрови, што доведува до топло и дождливо време, додека
североисточните ветрови од планинските падини доведуваат до периоди на суво и
студено време. Климата во општина Старо Нагоричане може да се одреди како
умерена, со променливи медитерански влијанија врз режимот на врнежи. Во тој регион
летото е најсувиот период од годината, најмалку врнежи има во текот на август и
просечната месечна количина дожд е 27мм.
Промени на температурата на воздухот
Во текот на 50-те години на ХХ век во сите метеоролошки станици се евидентирани
повисоки температури на воздухот. Тие жешки години се проследени со поладен
период кој трае од 1961 до 1998 г. После тој период и посебно по 1996 г., просечните
годишни температури се зголемуваат и остануваат повисоки од долгорочната просечна
вредност. Најжешката година која е евидентирана во Република Македонија е 1994-та.
Температури кои се значајно повисоки од повеќегодишната просечна вредност се
евидентирани и во 1999 г., 2002 г., 2003 г. и 2007 г. Македонија во 2007 г. е
најпогодената држава од елементарни непогоди во Европа до ниво од 488 погодени
лица на 1000 души население, што значи дека близу половината од населението било
погодено од шумски пожари. Во јули 2007 г. дневните температури достигнуваат 43°С и
причинуваат над 200 пожари кои се причина за уништување на над 20 000 декари
шуми и кои довеле до скоро 1000 дополнителни смртни случаи. Во условите на
топлински бран, зголемувањето на температурата со 1°С над просечната топлинска
граница (30,8°С) доведува до зголемување на смртноста со 4,8%. Интензитетот,
времетраењето и количината на топлотните бранови се зголемуваат со коефициент од
шест до осум по 60-те години на ХХ век. Прогнози за климатските промени во
основните елементи (температура и врнежи) се направени за до 2100 г., односно за
периодите 1996-2025 г. („2025“), 2021-2050 г. („2050“), 2050-2075 („2075“) и 2071-2100
(„2100“), во споредба со 1961-1990 г. (референтен период „1990“). Применети се
неколку климатски модели и сценарија за емисиите на штетни гасови. Според
резултатите, просечното зголемување на температурата во Република Македонија е
од 1,0°С (0,9-1,1) за 2025, 1,9°С (1,6-2,2) за 2050, 2,9°С (2,2-3,6) за 2075 и 3,8°С (2,75,4) за 2100 година. Најголемо покачување на температурата на воздухот до крајот на
векот на државно ниво се прогнозира за летната сезона.
Промени на врнежите
Годишната количина на врнежи во периодот 1971 – 2000 г. е помала отколку во
периодот 1961 – 1990 г. за сите метеоролошки станици во државата. Прогнози за
климатските промени во основните елементи (температура и врнежи) се направени за
до 2100 г. односно за периодите 1996-2025 г. („2025“), 2021-2050 г. („2050“), 2050-2075
(„2075“) и 2071-2100 („2100“), во споредба со 1961-1990 г. (референтен период „1990“).
Применети се неколку климатски модели и сценарија за емисиите на штетни гасови.
Се очекува вкупната количина на врнежи да се намали со вредност од -3% (-1 - -6) за
2025, -5% (-2 - -7) за 2050, -8% (-4 - -12) за 2075 до -13% (-5 - -21) за 2100 во споредба
со референтниот период. Најзначајно намалување на врнежите до крајот на векот на
државно ниво се прогнозира за летната сезона. Не се очекува реално намалување на
врнежите во текот на зимата, но за сите останати сезони би имало намалување.
Промени на климата во врска со ветровите
Не се очекува реална промена на брзината на ветарот во државата во согласност со
пресметките со четири модели.
Суша
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Честите и тешки суши ги изоструваат социјалните и економските услови во руралните
делови на јужните и источните региони на државата. Така на пример континуираната
суша во 1993 г. нанесе штети врз поголемиот дел од културите и во многу случаи
доведе до целосно уништување на реколтата. Во рамките на државата, штетите кои се
причинети од таа суша изнесуваат 7,6 % од вкупниот национален доход. Државата се
судрува со потешкотии во борбата против екстремните хидролошки настани (суши и
поплави) поради недостиг на финансиски, технички и инаституционален капацитет,
како и на нормативни документи. Анализата на влијанието на климатските промени врз
водните ресурси сочи на намалување на нивниот проток со сериозни разлики во
посебните региони. Дури при климатска промена со просечна големина можат да
настанат големи проблеми во управувањето со водните ресурси во речните базени кај
кои водните ресурси се недоволни, на пример базенот на р. Струмица.
Сценарио со нула опција
Заклучно со овој момент, за Република Бугарија и Република Македонија не е
разработувано такво сценарио и не се очекуваат големи промени до 2020 г. (Извештај
на ЕАА, 2012 г.)
5.3

Биолошка разновидност, фауна и флора

Пограничните области на Република Бугарија и Република Македонија се богати со
природни вредности и заштитени подрачја.
Република Бугарија
Република Бугарија е една од државите со најбогата биолошка разновидност во
Европа и со голем број на ендемски видови (на пример 5% кај растителните видови од
целата флора или скоро 9% од безрбетниците, со исклучок на инсектите). Исто така,
Република Бугарија располага со скоро сите основни видови на природни живеалишта
кои се присутни во Европа. Република Бугарија е една од државите со најголема
биолошка разновидност во Европа.
Изобилството од пејзажи, геолошки формации и микроклими, како и милениумите на
човечка активност се причина за богата разновидност на видови, заедници и
природни живеалишта. Во Република Бугарија има три биогеографски подрачја
(алпско, црноморско и континентално), разновидни заедници и екосистеми и скоро сите
видови на живеалишта присутни во Европа. Генетските растителни и животински
ресурси во Република Бугарија имаат важна стопанска, културна и биолошка улога.
Тие претставуваат севкупност од диви или полудиви аналози на култури, локални
видови и раси, голем дел од кои се загрозени.
Некои сериозни ризици би можеле да повлијаат на оваа предност, бидејќи сеуште
постојат доста опасности за биолошката разновидност во Република Бугарија кои се
поврзани со човекот. Загубата и деградацијата на природните живеалишта и
екосистеми како и загадувањето на воздухот, почвите и водите се основните закани за
биолошката разновидност. Секторите како шумско стопанство, индустрија – енергетика
и рударство, земјоделство, туризам, во некои случаи имаат доста негативно влијание
врз биолошката разновидност, посебно на локално ниво. Тука на пример се вклучени
незаконското собирање на јадливи печурки, лековити растенија, полжави, влекачи и
водоземци, спортскиот лов на крупни животни и птици и т.н. Промените на
сопственоста врз земјиштата исто така се причина за некои закани за биолошката
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разновидност – посебно ако земјоделците и локалните органи не се добро
информирани и предупредени да ги чуваат и обновуваат земјиштата, имајќи ја во
предвид неопходноста за сочувување на биолошката разновидност во и надвор од
заштитените територии. Пожарите, кон овој момент имаат доста сериозно негативно
влијание врз биолошката разновидност.
Во текот на последните неколку години, заштитата на животната средина и
биолошката разновидност е еден од основните приоритети во Република Бугарија. Во
2012 г. површината на заштитената природна средина во Република Бугарија е
583 876 хектари или 5,3% од територијата на државата, и во споредба со 2011 г. е
евидентирано зголемување со 1 754 хектари. На крајот на 2012 г. во Република
Бугарија постојат 973 заштитени природни територии, што е со 19 повеќе от
претходната година.43
Заштитена природна средина во 2013 г.

ЗАШТИТЕНИ ПРИРОДНИ
ТЕРИТОРИИ

Вкупно природни територии

БРОЈ

ПВРШИНА [HA]

1.009

584.587,1

Резервати

55

77.044,1

Природни знаменитости

344

16.844,2

Заштитени територии

561

79.353,4

Национални паркови

3

150.362,3

Природни паркови

11

256.455,7

Одржувани резервати

35

4.518,0

Извор: Република Бугарија - ДЗС, Статистички годишник, 2014 г.

Разновидноста на бугарската флора и фауна има значајна економска димензија како
биолошки ресурс кој е важен за бугарскиот народ и за економијата во државата.
Најважниот извор на флора и фауна се шумите во Република Бугарија, кои
опфаќаат една третина од нејзината територија. Макар што сеуште нема економска
оценка на екосистемските услуги што ги нудат, тие имаат витална еколошка улога како
извор на кислород, вода, дрвен материјал и производи од други видови, вклучувајќи и
пасишта, шумски овошја и билки, живеалишта на растителни и животиски видови и
како место за туризам, спорт и активен одмор.44
Дејноста на мрежата „НАТУРА 2000“ во Република Бугарија ќе донесе значајни
позитивни последици во заштитата на биолошката разновидност. Од друга страна,
може да се очекува дополнителен притисок врз биолошката разновидност во
заштитените територии како последица на економскиот развој на државата.
Во подолу наведената табела се прикажани бројот на местата и површините кои се
опфатени со „Натура 2000“ во Република Бугарија во 2012 г.

43
44

Извор: Република Бугарија - ДЗС, Статистички годишник, 2013 г.
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/bg/soertopic_view?topic=biodiversity
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Заштитени подрачја со „Натура 2000“ во 2012 г.

ПОВРШИНА [HA]
БРОЈ

ВКУПНО ТЕРИТОРИЈА АКВАТОРИЈА

ДЕЛ НА
ЗАШТИТЕНИТЕ
ПОДРАЧЈА ВО
ВКУПНАТА
ТЕРИТОРИЈА
НА ДРЖАВАТА
(%)

Согласно со Директивата
за птици
Одобрени со Решение на МС

118

2.566.588

2.512.559

54.029

22,6

114

1.781.026

1.729.192

51.937

15,7

231

3.391.225

3.330.115

61.110

30,0

-

-

-

-

-

Одобрени со Решение на МС

336

3.905.989

3.808.430

97.559

34,3

од кои: објавени со Наредба
на Министерот за животната
средина и водите

114

1.781.026

1.729.192

51.937

15,7

од кои: објавени со Наредба
на Министерот за животната
средина и водите
Согласно со Директивата
за природните живеалишта
Одобрени со Решение на МС
од кои: објавени со Наредба
на Министерот за животната
средина и водите
Вкупно согласно со двете
директиви

Извор: Република Бугарија - ДЗС, Статистички годишник, 2013 г.

во Република Бугарија се наоѓа една од најразновидните пештерски фауни во Европа,
со 33 видови лилјаци. За прв пат во 2007 г. се објавени прогнози за трендовите за 38
општи видови на птици, заедно со индекс на птиците во земјоделски живеалишта –
важен показател за одржливост на управувањето со земјоделски земјишта. Од вкупно
38 видови што се набљудувани во периодот 2005-2007 г., вкупно 17 се
класифицирани како птици од земјоделски земјишта (ПЗЗ). Во првите осум години
од неговото постоење, индексот ПЗЗ се намалува како што е прикажано подолу на
сликата, наведувајќи на ризик од намалување на птиците во земјоделските региони и
загуба на биолошка разновидност.
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Индекс на птиците од земјоделските земјишта (17 вида), (%)
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Извор: Птиците во Република Бугарија - www.bspb.org\monitoring

Прекуграничниот регион поседува уникатна флора и фауна, богата разновидност на
видови, вклучувајќи цицачи, птици, влекачи, инсекти, растенија и печурки, како и многу
ендемски видови. Дел од најголемиот национален парк во Република Бугарија –
Национален парк Рила и Пирин се наоѓа во подрачјето на Ќустендил. Тука исто
така се наоѓаат Седумте рилски езира, Стобските пирамиди, Парангалица (најстариот
биосферен резерват во државата), како и најголемиот (2873 ha) биосферен резерват
Бајуви дупки (Џинџирица).
Република Македонија.
Изобилството од екосистеми, природни живеалишта, заедници и видови ја поставува
Република Македонија во првите редови на земјите со импресивна биолошка
разновидност во Европа. Меѓу основните екосистеми се суви и затревни површини,
влажни места, шуми и планински терени. Традиционални земјоделски практики со
низок интензитет значајно придонесуваат за создавање и одржување на тоа исклучиво
богатство.
Богатството и разновидноста на видовите и екосистемите и големиот број на реликтни
и ендемични видови се основните црти на биолошката разновидност во државата. И
покрај фактот што разновидноста на флора и фауна сеуште не е целосно проучена,
според постоечките податоци таа е многу богата – над 17 000 таксони флора, печурки
и фауна, од кои над 950 се ендемични за државата.
Бројот на ендемични и загрозени видови меѓу високите растенија, 2010 г. Меѓу
високите растенија што се сретнуваат во територијата на Република Македонија, има
видови кои се ендемични за Балканите, јужните Балкани и за државата. Најголем број
на ендемични растителни видови (114) е евидентиран кај дикотиледоните. Во
Република Македонија сеуште не е изготвен национален Црвен список со загрозените
диви растителни видови. Во Светскиот црвен список на МСЗП се вклучени 72 таксони
од Република Македонија, од кои 19 се локални ендемични.
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Основната карактеристика на фауната во Република Македонија е високиот степен на
таксономична разновидност, која вклучува 10 354 видови и 228 подвидови или вкупно
10 582 таксони. Што се однесува на фауната на 'рбетни, во територијата на Република
Македонија има 113 видови што се вклчени во Европскиот црвен список. Национален
црвен список сеуште не е припремен. Меѓу 'рбетниците највисокиот процент на
ендемизам – 34,5% се набљудува во категоријата риби, а кај останатите 4 категории на
енедемични таксони има само кај цицачите. Од вкупно 20 ендемични видови на риби,
17 се вклучени во категоријата на видови што се загрозени во светски рамки.
Број на загрозени видови на печурки, 2010 г. Од вкупниот број на регистрирани диви
печурки во територијата на Република Македонија (околу 10 вида), најголем дел имаат
видовите Myxomicota (20), Oomycota (35), Zygomicota (130), Ascomycota (1 050) и
Basidiomycotа (1 050). Во прелиминарниот Црвен список со загрозени видови на
печурки се вклучени 67 видови, кои припаѓаат на видот Basidiomycotа.
Во процесот на развој на мрежата „Натура 2000“, во неа ќе бидат вклучени и Значајни
оринтолошки подрачја (ЗОП), Значајни растителни подрачја (ЗРП) и Основни подрачја
за пеперуди (ОПП). ЗОП. Според проценките до овој момент, во државата се
среќаваат 33 видови на птици, наведени во Прилог 1 на Директивата за птиците. 16 од
нив се сметаат за критично загрозени, а 2 вида се веќе исчезнати (Gypaetus barbatus,
Tetrax tetrax). Првото дефинирање од 1989 г. вклучува 10 Значајни оринтолошки
подрачја (ЗОП) со вкупна површина 2 709 км2 (10% од територијата на државата).
Новиот предлог на Брдлајф Интернешанал вклучува 21 подрачја со вкупна површина
од 6 538 км2 (25% од територијата на државата). ЗРП. Во Република Македонија се
дефинирани 42 значајни растителни подрачка (ЗРП), со вкупна површина од 459 425 ха
(17,9% од територијата на државата). Затревени површини има во 80% од
дефинираните места. Најчесто се среќаваат сувите пасишта, кои присуствуваат во 20
ЗРП и алпски и субалпски пасишта какви што има во 12 ЗРП. ОПП. До овој момент се
предложени 8 Основни подрачја за пеперуди ОПП и 3 од нив се веќе заштитени на
национални ниво. Системот на заштитени територии во
Македонија сеуште не е
репрезентативен и доволно опфатен за да ја заштити нејзината разновидност од
растенија и птици.
Бројот на заштитените подрачја се зголемува во текот на изминатите децении – от
7,4% од националната територија во 1991 г. до 8,7 во 2008 г., при што нивната
површина достигнува 2 220,5 км245. Воведени се првите три категории на заштитени
подрачја – строг природен резерват, национален парк и национален споменик, и има
само едно повеќенаменско подрачје (Јасен), додека четвртата и петтата категорија на
заштитени подрачја – природен парк и заштитен предел сеуште не се воведени. По
завршување со преоценката на природното наследство во републиката, природните
објекти што се вклучени во категорија пејзажи и кои имаат знаменити природни
карактеристики и сопствени видови на флора и фауна, ќе бидат вклучени во шесте
категории на заштитени територии во согласност со Законот за заштита на природата.
Број и површина на заштитените подрачја, заклучно со 2008 г.
Површина
ЗАШТИТЕНИ ПРИРОДНИ ПОДРАЧЈА
Број
(км2)
Вкупно
83
2 220.5
Национален парк
3
1 130
Строг природен резерват
4
126.8

45

Извор:
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mk/soertopic_view?topic=biodiversity
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ЗАШТИТЕНИ ПРИРОДНИ ПОДРАЧЈА
Пејзаж со знаменити природни
карактеристики
Сопствени видови на флора и
фауна
Природна знаменитост
Повеќенаменско подрачје

Број

Површина
(км2)

3

23.4

12

26.5

60

634.3

1

279.5

Извор: ЕАЖЗ – животната средина во Европа – состојба и прогноза за 2010 г.

Во соодветност со одредбите на Конвенцијата за заштита на дивата европска флора и
фауна и природните живеалишта (Берн, 1979 г.) и Законот за заштита на природата
меѓу 2002 и 2008 г., во републиката се спроведени четири проекти, чијашто цел е
градење на Национална зелена мрежа. Тоа е важна мерка/механизам која создава
можност за воведување на унифицирана европска мрежа „Натура 2000“.
За да се обезбеди усогласеност на Националната зелена мрежа со „Натура 2000“,
подрачјата се категоризирани во три видови.
 Значајни оринтолошки подрачја за диви птици, кои одговараат на Посебните
заштитени зони (ПЗЗ) по „Натура 2000“. Во зелената мрежа се вклучени четири
подрачја.
 Подрачјето за значајни диви видови и живеалишта, кое одговара на Зоните под
специјална заштита (ССЗ) согласно со „Натура 2000“. Во Зелената мрежа се
вклучени пет подрачја.
 Значајни оринтолошки подрачја за други видови и живеалишта – во Зелената
мрежа се вклучени 26 подрачја.
Национална Зелена мрежа на Македонија.

Извор: Животната средина во Европа – состојба и прогноза 2010 г.:
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Делот на Република Македонија од Зелениот појас, кој е релевантен за
прекуграничниот регион, ги вклучува заштитените територии - Дојранско езеро (што е
и Рамсарско место од 2008 г.), Смоларскиот водопад, Колешинскиот водопад, но исто
така опфаќа и незаштитени подрачја како основната површина меѓу Виница и Делчево
и планините Пеласоца, Плачковица, Малешевски и Осогово.
Програмата за заштита на природата (2011 – 2016 г.) на Швајцарската агенција за
развој и соработка (SDC) е насочена кон поддржување на активности поврзани со
заштита на природата и локален развој во регионот Брегалница и некои активности на
национално ниво. Програмата допринесува за заштита на природата во државата со
цел да бидат исполнети барањата на „НАТУРА 2000“ (прелиминарен услов на ЕУ).
Општата цел на Програмата за заштита на природата е да и помага на државата да ја
сочува нејзината значајна биолошка разновидност и природни екосистеми со
поттикнување на нивното одржливо управување и користење. За да се постигне таа
цел, Програмата ќе помага во активности за подготовка на стратешки и плански
документи, што ќе допринесат за одржливо планирање на користењето на земјиштето
и управувањето со Регионот, за развојот на одржлив туризам во териториите со ниско
ниво на заштита, како и потпомагање на прекуграничните иницијативи кои се
развивани во Регионот.
Заштитени територии во прекуграничниот регион од страната на Република Македонија.
Површина
Година на
НАЗИВИ НА ЗАШТИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ
[ha]
објавување
Плоче-Литотелми
23.2
2003, 2010
Дојранско езеро (Рамсарско место од 2007 г.)
2,729.0
1977, 2011
Моноспитовско блато, растение Osmunda regalis
851.0
1987
Звегор, Делчево, геоморфолошки карактеристики

5.0

1986

Локви-Големо Коњари

15.0

2003, 2010

Карши Бавча, карпи, Кратово

15.0

1967

Мурите, одвоени групи на шуми, Берово

62.0

1987

Гол Човек, вид дрво, Гевгелийа

0.0

1987

Орашац, Куманово, палеонтолошки вид

3.0

Мородвис, платанови стебла, Кочани

0.0

1986

Конче, одвоени групи на шуми, Радовиш

0.0

1986

Смоларски водопад

695.0

2006

Колешински водопад

254.0

1985

в. Чинар Колешино, Струмица

0.0

1986

Платанови стебла, Стар Дојран

2.0

1970

Црна Дудинка, Лесновски манастир

0.0

1962

Платанови и брезови стебла, чинар и бреза,
Струмица
Платан во селото Мокрино, Струмица

0.0

1986

0.0

1988

Див даб/див прнар, див даб, Кожув-Гевгелија

0.0

1997

Дабови стебла кај село Бели - Кочани

0.0

1983

в. Црна топола Мачево

0.0

1983

68.0

1988

0.0

1999

55.0

2006, 2008

Гладница, Гевгелија
в. Даб Орашац
Куклица, Кратово
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НАЗИВИ НА ЗАШТИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ
Чам чифлик, црн бор, специјален резерват
ВКУПНО
од
страната
на
РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА во прекуграничниот регион
ВКУПНО за целата држава

Површина
[ha]
405.0

Година на
објавување
1969

5,182.2
229,722.5

Објекти во Зелената мрежа од страната на РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА во
прекуграничниот регион
Површина
НАЗИВИ НА ЗАШТИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ
[ha]
Дојранско езеро
2,696
Смоларски водопад
810
Моноспитовско блато
1,082
Алшар
Беласица
Блато Негорски бањи
Осоговски планини
Чурчулум (Богданци)
Герман-Пчиња
Клисура на река Брегалница, Тип А

3,133
16,710
625
56,630
652
63,490
7170

Малешевски планини

19,140

Овче поле, Тип А

41,360

ВКУПНО
од
страната
на
РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА во прекуграничниот регион
ВКУПНО за целата држава

213,498
754,383

Во трите региони, кои се дел од територијата – предмет на соработка (Североисточен,
Источен, Југоисточен), има и други заштитени природни територии во согласност со
локалното законодавство кои претставуваат добра основа за потенцијални туристички
атракции.
Североисточен регион
Камени кукли кај Куклица - Кратовско. Ова природно чудо веројатно е создадено како
последица на ерозијата, силата на ветарот и влијанието на климата. Легендата
поврзана со овој феномен, е дека фигурите всушност се свадбари претворени во
камења.
Пехчевски водопади. Само два од овие водопади всушност и припаѓаат на
Брегалница, а преостанатите се наоѓаат на нејзините притоки Црн Дол, Ж'тачка Река и
Спиковски Андак. Кога ќе се доближите до водопадите нема да ве напушти чувството
дека сте на места, каде што не стапнала човечка нога. Дури и патеката кон водопадите
која е направена од дрво и камен, како и клупите, не можат да го одземат тоа чувство.
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Планината Беласица има две геоморфолошки особини, кои се објавени за природни
споменици – Смоларскиот и Колешинскиот водопад.
Југоисточен регион
Сливот на Р. Струма – важен слатководен екосистем, богат со ендемични елементи
од фауната; тука исто така се наоѓа и најзначајното блато во регионот –
Моноспитовското, кое е сериозно загрозено. Моноспитовското блато е во влажно место
(мочуриште), предвидено за заштита, природен туризам и екотуризам, со
карактеристични долги платформи слични на кејови од дрвени даски кои се изградени
над блатото со цел следење на птици и риболов како и неверојатно богата
разновидност на диви животни и растенија – инсекти, цвеќа, риби, птици, гуштери,
цицачи, водоземци – некои од кои се среќаваат само во ова место.
Смоларскиот водопад е најголемиот постојан водопад во државата, со вкупна
височина на вертикалниот отсек од над 38 м. Сместен е потекот на р. Ломница, на
северните падини на една од најстарите планини на Балканите. Патеките низ шумите
се добро означени, а самиот водопад е одличен предизвик за сите љубители на
качувањето по карпи бидејќи нуди многу живописни можности за спуштање со јаже
странично од водопадот.
Колешинскиот водопад се ноаѓа на р. Баба, над с. Колешино во планината Беласица,
во близина на гр. Струмица. Жителите на с. Колешино имаат направено патека која
овозможува пристап до природната знаменитост.
Дојранското езеро е со површина од 43,1 км2, разделена меѓу Република Македонија
(27,3 км2) и Грција (15,8 км2). Тоа е најмалото од езерата на рамен терен во државата,
со максимална длабочина од 10 м. Дојранското езеро е најтоплото, неговата
температура на водата стигнува до 27°С и е со провидност на водата од 1 до 3,6 м.
Водата во езерото доаѓа од подземни извори и реки: Голема Река, Топлец и др. Во
фитопланктонот на езерото, најчесто се застапени сино-зелените алги. Во месеците
август и септември нивниот обем се зголемува до таков степен, што целата површина
на езерото се покрива со расцветани алги. Дојранското езеро изобилува со риба и
истото го поседува најголемото слатководно производство во Европа. Рибната фауна
во Дојранското езеро се состои од 15 вида, од кои еден е ендемичен.
Реоните кои имаат потенцијал за активности во прекуграничната соработка (а исто
така се вклучени и во стратегијата на IUCN за Југоисточна Европа) се следните:
Планината Осогово – планински масив кој се одликува со ретки видови на флора и
биокоридор на крупни цицачи и загрозени видови на фауна;
Планината Беласица – значаен комплекс на видови растенија, животни и печурки,
предвидени за заштита во согласност со европските документи (Директива за заштита
на дивата флора и фаина и природните живеалишта);
Планината Малешево: рељефна композиција врз географска основа, која се состои од
метаморфични карпи. Теренот се карактеризира со заоблени врвови и растителност од
брезови и борови шуми.
Сценарио со нула опција:
За Република Бугарија според Оперативната програма за 2020, прогнозата покажува
на каков начин „подрачјето што е опфатено со заштитени територи, постепено од 2008
г. до 2018 г. ќе се зголеми до околу 7% од површината на државата, најмногу во однос
на категориите природни споменици и заштитени објекти. Има намери и за донесување
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на 48 нови планови за управување со заштитените територии, а актуелизацијата на 30
планови се извршува во моментов“46
За Република Македонија, „плановите на актуелната влада предвидуваат значајно
зголемување на заштитените територии и нивната целосна заштита преку создавање
на капацитет на раководните органи и донесување и примена на програми за
управување за наредниот период 2010-2020 г. 47 Исто така, во согласност со
актуелните прогнози, до 2020 г. ќе бидат заштитени 194 природни места и објекти и ќе
се стигне до вкупно 263 места и објекти, со вкупна површина од 296 963 км2 или 11.5%
од територијата на државата. Воведувањето на „Натура 2000“ и Националната
еколошка мрежа е посебно соодветно, затоа што истото ќе креира услови за целосно
исполнување на меѓународните критериуми како и на барањата на поврзаното со нив
право на ЕУ во однос на заштитата на природното наследство и биолошката
разновидност во републиката.48
5.4

Води

Географскиот регион на ПГС е богат со водни ресурси: реки, меѓу кои најголеми се
Струма, Места, Брегалница, Струмица (Струмешница); езера (дел од ез. Дојран,
Водоча, Мантово; 233 езера во Рила и 186 во Пирин, меѓу кои најпопуларни се
Седумте рилски езера); термалните води, какви што има во целиот регион кој е
опфатен со соработката.
Сеуште има проблеми со доводот на вода за пиење, основно поради застарените
системи за снабдување и дистрибуција (што води до загуби до 55%) и недостигот на
опрема за прочистување на водата за пиење.
Најголемите еколошки проблеми на пограничниот регион се поврзани со загадување
на реките. Има многу загадени делови на реки, посебно во зоната на сливот на
реките Струма и Брегалница, кои се должат основно на директното испуштање на
отпадни води од индустриски објекти (и рудници) како и фекални води, а и од
наоѓалишта на корисни руди и од употребата на пестициди и ѓубрива во
земјоделството. Нема доволно опрема за прочистување на отпадните води. И покрај
постигнатиот напредок во последните години, сеуште има населби (посебно во
селските и планинските подрачја), што не се поврзани со канализацискиот систем во
Република Бугарија.
Собирање на податоци за Биолошка потреба од кислород (БПК) во формат WISE SoE за
реките во прекуграничниот регион Република Бугарија-Република Македонија

46

Види. http://www.eea.europa.eu/soer/countries/bg/soertopic_view?topic=biodiversity
Види. Националната стратегија за заштита на биолошката разновидност (НСЗБР),
Урбанистички план за територијата на републиката, Национална стратегија за одржлив развој,
Национална стратегија за развој на руралните региони.
48
Види. http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mk/soertopic_view?topic=biodiversity
47
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Извор: Европска агенција за животна средина49

Република Бугарија
Водостопанството во Република Бугарија се извршува на национално ниво и на ниво
сливови. Управувањето со водите на ниво сливови се извршува во следните региони:


Дунавски регион со центар Плевен;



Црноморски регион со центар Варна;



Источен егејски регион со центар Пловдив; и



Западен егејски регион со центар Благоевград.

Индикативните активности во програмата за ПРС имаат потенцијал да ги опфатат
површинските водни тела во една дирекција за сливови, а имено:


Дирекција за сливови Западен егејски регион (која е надлежна за подрачјата
Благоевград и Ќустендил).

Површински води
Површинските води се во добра состојба. Реките се загадени во деловите околу
големите населени места, посебно кај тие што немаат прочистителни станици за
фекални води. Трансформацијата кон пазарна економија и спадот на индустриското
производство и земјоделство доведе до намалување на загадувачите, испуштани во
водите, вклучувајќи и намалување на оптоварувањето со хранливи материи (азот и
фосфор). Како последица на тоа, скоро 75% од реките во државата ги исполнуваат
стандардите за добар квалитет. Подобрувањето на квалитетот на водата започнува во
1998 г. – меѓу 1998 и 2007 г. има јасна тенденција кон одржливост и мало подобрување
на сите показатели за квалитет на водите.

49

Види. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/wise-soe-bod-in-rivers
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Промени во концентрацијата на основните показатели:
NH4-N, NO3-N, DO, ХПК-Mn, БПК5, РО4 (1990 = 100%) за периодот 1990-2007 г.

Извор: Животната средина во Европа – состојба и прогноза за 2010 г:50

Притоа, важно е да се одбележи во врска со квалитетот на водата, дека ќе има повеќе
делови од реки во уништена еколошка состојба во конкретните области каде што ќе
се исполнува Програмата.
Во следните табели се прикажани природните водни тела: нивната еколошка и
хемиска состојба во 2009 г. и очекуваната состојба за 2015, 2021 и 2027 г. во
Западниот егејски слив (код BG4000)51

Извор: Од WISE и бугарски (за податоците за состојбата во 2009, 2015 г. и исклучоците) и ПУРС
(за податоци за состојбата во 2021 и 2027 г.)

50

Види. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/waterbase-rivers-6
Податоците за 2009 и 2015 г. се примени од WISE. Податоците за 2021 и 2027 г. се дефинирани во текот
на оценката на усогласеноста на ПУРБ.
51
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Подземни води
Проценката на квалитетот на подземните води за 2007 г. е извршена во соодветност со
европската Рамковна директива за води во подземни водни тела (ПВТ) и според
регионите кои се опфатени од дирекциите за сливови.
Состојбата на подземните води е оценета како просечни вредности на содржината на
нитрати за целата држава за четиригодишен период, кои совпаѓаат со различните
видови на точки за следење на подземните води. Нитратите се основниот загадувач на
подземни води во државата. Подземните води се класифицирани според содржината
на нитрати, во четири класи на квалитет според просечната концентрација на нитрати
во нив.
Резултатите од анализите на трендовите според видовите на станици за следење,
покажуваат преовладување на трендот кон намалување во водите од типот 0 –
потпочвени (плитки) подземни води; кај тип 1 – длабоки потпочвени води – бавно
настапува тренд на зголемување, а тренд на опаѓање има најчесто кај каптираните
подземни води. Тенденции за зголемување преовладуваат кај Тип 3 - карстни
подземни води (вклучително карстни извори) со 64,71 %.52

Видовите на трендови меѓу претходните и сегашниот период на следење на нитратите во
2013 г. се дефинирани во однос на периодите 2000-2003 г. и 2004-2007 г.

Извор: Животната средина во Европа – состојба и прогноза за 2010 г:53

52

ЕАЖС, Бугарија - состојба и ситуации, 2010 г., Слатки води
(http://www.eea.europa.eu/soer/countries/bg/soertopic_view?topic=freshwater)
53
Види. http://www.eea.government.bg/eng
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Во следните табели се прикажани хемиската и квалитативната состојба на подземните
водни тела: за 2009 г. и очекуваната состојба за 2015, 2021 и 2027 г. во Западниот
егејски слив (код BG 4000).54

Генерално може да се истакне, дека водниот баланс во Република Бугарија е
негативен поради географската положба и поради циркулацијата на атмосферата и
пејзажната структура. Како обем на водни ресурси по глава на жител, Република
Бугарија е на последно место во Балканскиот полуостров. Република Бугарија е
исправена и пред сериозни предизвици осново затоа што спаѓа во сувата област во
однос на глобалната климатска промена, водните ресурси се нерамномерно
распределени во нејзината територија, системите за снабдување со вода се многу
амортизирани, а системите за канализација се недоволни. Долгорочни приоритети се
намалувањето на негативните влијанија од зголемувањето на температурата на
воздухот и намалувањето на врнежите. Изградбата на канализација и прочистителни
станици за отпадни води заостанува во однос на изградбата на водоводни системи и
поради тоа многу водни екосистеми во Република Бугарија продолжуваат да се
ризични.
Водоснабдувањето се извршува од комунални друштва или преку самостојно
снабдување. Основни корисници на вода се: земјоделството, индустријата и
корисничкиот сектор (домаќинства и услуги).
Нивото на потрошувачка на вода во државата се одредува основно од користењето
на вода во производството на енергија, за кое се неопходни значајни количини на
вода за ладење.
Откако ќе се искористи, водата се испушта во јавната канализациска мрежа и во
водните тела. Се разликуваат две категории – отпадни води и води од процеси на
54

Податоците за 2009 и 2015 г. са примен од WISE. Податоците за 2021 и 2027 г. се дефинирани во текот
на оценката на соодветноста на ПУРБ.

Стр. 91 от 156

ладење. Отпадните води кои се испуштаат во водни тела доаѓаат од јавната
канализациска мрежа (вклучително и од неорганизирани изводи), од стопански
единици и од домаќинството.
Прочистувањето на отпадните води се извршува според местата или во градски
прочистителни станици за отпадни води. Оценките за населението кое е корисник на
услуги за одведување и прочистување на води, се базирани на информација од
јавните претпријатија за водовод и од општините со организирано одведување на води
во градски прочистителни станици за отпадни води (ГПСОВ). Можно е процентот на
тоа население да е преценет поради постоењето на населби со делумно изградена
канализациска мрежа. Не е вклучено населението чиишто води се пренесуваат со
цистерни до канализацискиот систем или до ГПСОВ.
Довод на вода, потрошувачка на вода, отпадни води (млн. м3/год.)

2008

2009

2010

2011

2012

Бруто производство на слатководна вода

6.425

6.121

5.960

6.385

5.715

Потрошувачка на вода – вкупно

5.168

4.911

4.821

5.178

4.559

291

326

309

348

296

272

296

283

322

262

За индустриски потреби

4.530

4.245

4.180

4.497

3.927

од кои: За ладење при производството на
енергија
Други дејности (услуги)

3.848

3.624

3.560

3.795

3.284

76

68

68

66

66

Домакински корисници

271

271

264

266

271

Отпадни води, испуштани во водни тела –
вкупно

793

757

811

791

787

Вода за ладење, испуштана во водни тела

3.550

3.308

3.241

3.560

3.055

Земјоделство, ловно стопанство и шумарство
(вкл. риболов)
од кои: За наводнување

Извор: ДЗС, Статистички годишник, 2014 г., РБ, Софија, 2014 г.

Системот за водоснабдување е добро развиен во Република Бугарија и обезбедува
поврзување на 98,8% од населението на државата. Но, поради лошата состојба на
водоводната мрежа во Република Бугарија, се набљудува висок процент на загуби при
дистрибуцијата на вода, кој достигнува до просечна вредност од 59,5%.
Пограничниот регион е во многу поблагопријатна ситуација во однос на ресурсите и
инфраструктурата за водоснабдување, во споредба со многу други реони и подрачја во
двете држави. Сепак, застарената опрема, основно азбестните цевки доведува не
само до проблеми за здравјето и хигиената, но исто така и до неефективна работа
(загуби на вода, честа потреба од поправања и др.) Имајќи ги во обзир планираните
активности, на пример во рамките на оперативните програми, состојбата треба да се
подобри во текот на следните години.
Што се однесува до канализацискиот систем во Република Бугарија, само 69,2% од
населението е поврзано со мрежата. Поврзаноста со канализацискиот систем е
подобра во градовите кадешто 70,5% од населението е поврзано со канализациски
систем, додека во селата процентот е одвај 2,1%. Само 39,9% од целото население на
Република Бугарија е поврзано со прочистителни станици за отпадни води.
Само основните населени места (поголемите општини) во прекуграничниот регион
имаат канализациски системи. Повеќето од отпадните води што се формираат во
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регионот истекуваат дирекно во реките, и тоа причинува штети и сериозни еколошки
проблеми. Поради фактот, што ова прашање е тесно поврзано со подобрување на
квалитетот на водите, во следните години треба да се очекува значајно подобрување.

Основни показатели, поврзани со населението и водоводните услуги (%)

Извор: НСИ, Статистички годишник, 2014 г., РБ, Софија, 2014 г.

Вода за пиење од јавното водоснабдување, употребувана кај домаќинството
просечно на човек – вкупно за државата (л/ден/човек)

Извор: НСИ, Статистички годишник, 2014 г., РБ, Софија, 2014 г.
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Вода за пиење од јавното водоснабдување, употребувана кај домаќинството
просечно на човек - според бугарски области, што ќе бидат вклучени во Програмата
(л/ден/човек)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Благоевград

105

100

98

95

96

97

102

107

108

106

106

109

110

Ќустендил

82

75

77

76

75

79

75

78

82

80

84

91

95

Извор: НСИ, Статистички годишник, 2014 г., РБ, Софија, 2014 г.

Вода за пиење од јавното водоснабдување, употребувана кај домаќинството
просечно на човек – Западна егејска дирекција за сливови (РБ) и под-РБ (в/ден/човек)

2008

2009

2010

2011

2012

Западна егејска ДС

100

99

99

104

106

Места

107

102

101

102

106

Струма

99

99

100

105

107

Доспат

86

81

82

84

84

Извор: НСИ, Статистички годишник, 2014 г., РБ, Софија, 2014 г.

Преовладувачкиот дел на водите за капење во Република Бугарија се крајбрежни.
Според властите во државата, малиот број на внатрешни води за капење се должи на
недоволната заинтересираност од страна на општините за создавање и одржување на
зони со внатрешни води за капење во соодветност со сите прописи, отсуството на
традиции за посета на такви места, како и националното законодавство за спасувачка
служба во водни површини, со кое се забранува капењето во сите места кадешто нема
таква служба.
Надлежните органи за прашањата поврзани со водите за капење се Министерството за
здравство во национални рамки и 28 регионални инспекторати за здравство, кои
извршуваат земање на мостри и надзор над водите за капење. Мострите се
анализираат во регионални ратификувани лаборатории, чиишто методи за анализа се
соодветни со методите кои се наведени во Прилог I на Директивата 2006/7/ЕЗ
(Директива за водите за капење, ДВК) - DS EN ISO 9308-3 and BDS ISO EN 7899-1.
Резултатите од контролата на квалитетот на водите за капење јавно се објавуваат на
интернет страните на регионалните хемиски лаборатории и преку медиумите
(локалните весници, радио и телевизија). Исто така, информација има и на интернет
страната на министерството за здравство. Во сезоната погодна за капење, секоја
недела регионалните органи за сертификација прават прес-конференции, вклучително
и за актуелната состојба на квалитетот на водите за капење.
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Резултатите за квалитетот на водите за капење во Република Бугарија во периодот
2010-2013 г. како што е наведено во извешајот според Директивата за води за
капење во 2013 г., се прикажани подолу на слика 1 и се однесуваат на внатрешните
води за капење (информацијата за крајбрежните води за капење не се однесува на
бугарската страна бидејќи не се вклучени во програмата). Соодветно, водите за
капење се класифицираат во една од класите за квалитет според ДВК: соодветни со
индикативните вредности; соодветни со задолжителните вредности; несоодветни;
забранети.

Квалитет на внатрешните води за капење во Република Бугарија

Извор ЕАЖС, Извештај според Директивата за водите за капење, 2013 г. Забелешка: Класата „најмалку
доволно“ исто така вклучува води за капење од класа „Одличен квалитет“, поради што збирот на деловите не е
100%

Во текот на 2013 г. сите внатрешни води за капење се соодветни на задолжителниот
квалитет на водите. Во сезоната за капење не се затворани води за капење.

Република Македонија
Хидрографскиот систем на Република Македонија е уникатен природен слив во
Балканскиот полуостров а и пошироко, во кој 84% од постоечките количини на вода се
внатрешни и само 16% се надворешни води.
Во извештајот ЕУ 2013 е запишано дека во областа на квалитеот на водите е донесена
национална стратегија за води, а исто така се извршени законодавни промени во
однос на применувањето. Усогласувањето со ЕУ правото во оваа област сеуште
заостанува и административниот капацитет е сеуште недоволен како на централно
така и на локално ниво. Превземени се понатамошни чекори за изготвување на
планови за управување со речните сливови и за заштита и обновување на водните
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ресурси. Структурите за управување со речните сливови сеуште немаат проработено.
Дефицитот на координација меѓу надлежните органи во водниот сектор продолжува да
ја отежнува примената на законите. Нема напредок кон отстранување на празнините
во системот за контрола на водите. Со програмата за водни ресурси за 2013 г. се
планирани ограничени финансиски средства за инвестиции во инфраструктурата.
Заостанува подоготовката за развој на инфраструктурата, а финансирањето е помало
во споредба со потребите во секторот. Нема напредок во примената на принципот
„загадувачот плаќа“ или во имплементацијата на погоден систем за формирање на
цени кај водите. Овој недостиг на напредок продолжува да ја отежнува работата на
опремата за прочистување на вода и да ги изложува на ризик инвестициите во
секторот.
Површинските води покриваат 477 км2 55, што претставува 1,88% од територијата
(188 м2/ha). Има околу 35 реки и 53 природни и вештачки езера. Во државата има 1
100 поголеми изводи на вода. Државата спаѓа во областите кои имаат доволно водни
ресурси како количина. Сепак, нивното распределување е многу нерамномерно.
Реките течат во три различни сливни подрачја: Егејското (Егејско море), Јадранското
и Црноморското сливно подрачје. Егејското сливно подрачје е најголемото, тоа
опфаќа 87% од територијата или 22 075 км2 и е разделено на сливот на р. Вардар и
сливот на р. Струмица. Вардар која е најголемата река во сливот на р. Вардар ги
собира водите од 80% од територијата или 20 661 км2. Тој се состои од сливот на р.
Вардар со неговите притоки во територијата на Република Македонија до нејзината
граница со Грција и сливот на ез. Дојран во територијата на Република Македонија.
Најзначајните притоки на р. Вардар се: Треска, Лепенец, Пчиња, Брегалница, Црна
Река, Босава и Дошница. Во сливот на р. Вардар се наоѓа најмалото природно езоро
во државата – Дојран – еден дел од кое се наоѓа во Грција. Сливот на р. Струмица ги
вклучува реките Струмица, Циронска и Лебница до границата со Грција. Тој опфаќа
1619 км2 или 6,4% од територијата на Република Македонија. Основниот дел од сливот
на целата река (75%) се наоѓа во Република Македонија, а останатиот дел е во
Република Бугарија и Грција. Главните притоки на р. Струмица се реките Водоча,
Турија, Радовишка и Подареска. Оваа област е најбедниот дел со водни ресурси во
целата држава. Вкупната должина на реката е 114 км, 81 од кои се во Република
Македонија, а 33 км во Република Бугарија. Таа е најголемата притока на р. Струма.
Јадранскиот слив е вториот по големина. Главната река е Црн Дрим. Јадранскиот
слив покрива територија од околу 3 359 км2 или 13% од територијата. Тој се снабдува
со вода од Преспанското и Охридското езеро. Ова е најбогатото подрачје со водни
ресурси. Подрачјето на сливот на р. Дунав е најмалото со само 44 км2 или 0,14% од
територијата. Се наоѓа на северната падина на планината Скопска Црна Гора. Таму е
изворот на р. Биначка Морава која се спојува со р. Морава и понатака со р. Дунав, која
се влева во Црно Море. Речниот слив на р. Биначка Морава го опфаќа сливот на р.
Биначка Морава во територијата на Република Македонија до нејзината државна
граница со Србија. Тој не извршува суштинско влијание врз количината на водни
ресурси во државата.
Државата е поделена на 16 водостопански подрачја. Најголемото подрачје е Средна и
Долна Брегалница кое опфаќа 12,48% од вкупната површина, а најмалото е Дојран кој
опфаќа 0,45% од површината. Во Вардарскиот речен слив има 11 водостопански
подрачја, 4 во речниот слив на р.Црн Дрим и 1 во речниот слив на р. Струмица. Малата
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Извор на податоци за водниот сектор: национална стратегија за водите за 2010 г. и регионални
стратегии од трите региони кои се поврзани со Програмата за ПГС Бугарија - Македонија
(Североисточен, Источен, Југоисточен).
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површина на речниот слив на р.Биначка Морава е вклучена во водостопанските
подрачја на Пчиња и Скопско.
Подземните води генерално се распространети во лежишта-издани формирани во
две врсти на литолошки формации - Неврзани квартарни и неогени литолошки
формации. Формираните издани во квартарни и неогени формации се класифицирани
во три хидрогеолошки класи - 11, 12 и 13. Ваквиот тип на издани е распространет во
целата држава и покрива површина од околу 5000 км2 (19,5% од вкупната површина).
Од аспект на застапеност на резерви на отпадни води кои може да бидат интересни за
организирана комерцијално економска исплатливост се средините класифицирани во
класите 12 и 13. Најинтересни се изданите формирани во алувијалните седименти
на поголемите реки Вардар, Црна Река и Брегалница, кои се распространети во
Полошката, Скопската, Гевгелијско-Валандовската, Пелагонијската, Кочанската,
Струмичката неогенска депресија кои се сместени во класата 13. Издашноста на
бунарите изведени во хидрогеолошките средини на класа 12 е до 15 л/сек, а за класа
13 главно 20-40 л/сек. Најзначаен е Валандовско-Гевгелијскиот регион, каде
капацитетот на изданите достигнува 100 л/с. Во овие делови хидрауличната врска со
површинските водни тела е особено важна. Формираните издани во карбонатни
карпести маси со карстно пукнатинска порозност, спаѓаат главно во класа 32 и 33, со
издашност на извори најчесто 10-100л/сек. Регистрирани се околу 40 извори со
издашност поголема од 100л/сек. Вкупната површина на ваквиот тип на издани
изнесува околу 2620 км2 (10,2% од територијата на државата). Околу 2520км2 се во
западна Македонија, а само 100км2 се на територијата на источна Македонија.
Вкупната просечна издашност на извори од овој тип на издани е околу 25м3/сек.
Карактеристично за овој тип на издани е нерамномерниот распоред во просторот,
скоро целосно да отсуствуваат во источниот дел на државата. Овие издани се
карактеризираат со модул на подземно истекување најчесто во границите q=612л/сек/км2, инфилтрацијата на врнежите меѓу 20-40% и ефективна порозност меѓу 3 и
5%. Класата на средно водопропусни терени изградени од различни врсти карпи е 41
и 42. Застапени се на вкупна површина од околу 900км2 (3,5% од вкупната површина).
Издашноста на изворите во рамките на ова класа најчесто е во границите 2-10л/сек.
Коефициентот на подземно истекување најчесто е во границите 1-1,5 л/сек/км2.
Вкупната
издашност
се
проценува
на
околу
1,0-1,3м3/сек.
Најголемо
распространување има класата на слабо водопропусни карпи класа 60. Таа го опфаќа
најголемиот дел од државата. Изградени се од различни врсти на интрузивни и
метаморфни карпи кои се карактеризираат со развиена пукнатинска порозност само
плитко под површината на теренот. Ваквата класа зафаќа површина од околу 16 000
км2 (62% од целокупната површина на државата). Се карактеризира со издашност на
извори најчесто до 2л/сек., вкупната издашност се проценува на околу 2,5- 3,0м3 /сек.
Овие издани се карактеризираат со модул на подземно истекување најчесто во
границите q = 0,1-0,2 л/сек/км2. Инфилтрацијата на врнежите најчесто е во границите
0,8-1,2%, a eфективната порозност е помала од 0,5%. Класата на многу слабо
водопропусни до безводни терени е 70 и 80. Распространета е на површина од околу
1200км2, (односно околу 2% од вкупната површина). Во ова класа главно се сврстени
флишни глиновито лапоровити еоценски седименти и некои врсти на шкрилци.
Изворите се ретки, со слаба издашност, или потполно отсуствуваат.
Според податоци од катастарот на извори од седумдесетите години на ХХ век, на
целокупната територија на државата се регистрирани 4400 извори со вкупна
издашност од 992 х 106 м3 годишно, односно 3м3 /сек. Податоците за бројот на извори
се потценети, но проценката на вкупниот капацитет е сосема добра.
Квалитет на површинските и подземните води
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Водните ресурси се релативно чисти во горните теченија, и брзо се влошуваат по
должината на нивните средни и долни теченија. Оваа ситуација е резултат на
испуштање на непрочистени отпадни води од населби, но исто така и од страна на
индустријата и земјоделството. Често, водните тела не се во согласност со
поставените цели за нив за класа на квалитет (Економска Комисија за Европа, 2002
година). Според Законот за води, категоризацијата и класификацијата на водите се
врши во согласност со меѓународните стандарди. Соодветниот "Правилник на прописи"
(уредба) ги класифицира водите од "чисти" кон "загадени" во пет класи и ги дефинира
критериумите за дозволена употреба на вода со соодветна класа. Категоризацијата
набројува државни води по речни сливови, езера и подземни води и дефинира во која
област се применува која класа на квалитет на вода. Во согласност со податоците од
мониторингот на квалитетот на реките во Република Македонија добиени од RIMSYS
(систем за следење на реките), во 2009 година квалитетот на водата во реките во
однос на кислородни показатели е прикажан преку анализа на растворен кислород,
БПК5 концентрации и COD концентрации со споредба со пропишаните вредности во
Класификацијата на водите. Мониторингот на речните површински води во Република
Македонија се врши од страна на Републичкиот завод за здравствена заштита
(Информација за хемиските опасности) и Управата за Хидрометеоролошки работи.
Заводот е фокусиран на параметрите од санитарна важност, а имено
микробиолошките параметри, а администрацијата повеќе е концентрирана на
хидролошките параметри како и на квалитетот на водата. Целите на RIMSYS проектот
вклучуваат и долгорочна проценка на квалитетот на водата и празнењата, како и
воспоставување на ефикасен систем за прогноза и аларм. Целта е да се
документираат долгорочните промени на 18 локации на најважните реки во државата.
Вкупно 20 автоматски мониторинг станици се лоцирани на реките, езерата и
акумулациите. Анализите се вршат 12 (8) пати во годината (на месечна основа).
Кај некои мерни локации на реките Вардар и Црна Река е евидентирана висока
концентрација на БПК5, која за периодот 2001 – 2004 г. одговара на класа 4 за
квалитет на водата. Највисоката концентрација на БПК5 која е измерена во р. Вардар е
регистрирана во 2001 и 2002 г. а во Црна река во 2004 г. Во периодот 2001-2004 г. се
регистрирани помали концентрации во р. Брегалница, кои се соодветни на вредностите
за категоризација на таа река. Значајно намалување на БПК5 концентрацијата има
во 2009 и 2010 г., проследена од мало зголемување на концентрацијата на БПК5 во
периодот 2011-2012 г. кое одговара на класа на водата 2 и 3. Концентрацијата на N
mg/l во одредени мерни точки во реките Вардар, Брегалница и Црна Река во периодот
од 2001 до 2012 г. одговараат на квалитет на водата меѓу класи 2 и 4. Во 2001 г. се
регистрирани повисоки концентрации на N mg/l во река Вардар, кои одговараат на
квалитет на водата од класа 5. Во периодот од 2003 до 2012 г. е одбележан надолен
тренд на концентрацијата на нитрити, со што се испочитувани одредбите на Одлуката.
Во мерните локации во р. Вардар е регистрирана висока концентрација на
ортофосфати, кои во периодот од 2005 до 2010 г. значајно опаѓаат, додека во
периодот 2011-2012 г. се следи мало зголемување на концентрацијата на
ортофосфати. Анализираните податоци за периодот 2001 – 2012 г. укажуваат дека
квалитетот на водите одговара на вредностите кои се одредени со Одлуката за
категоризација на водите во Република Македонија. Концентрацијата на ортофосфати
во реките Брегалница и Црна Река за периодот од 2001 до 2008 г. покажуваат
минимален тренд на зголемување, додека за периодот 2009-2011 г. е регистриран
тренд на опаѓање.
Состојба на површинските води во однос на биолошките елементи на квалитет.
Биолошкиот мониторинг во Република Македонија се изведува на 9 реки во 18
мониторинг станици. За проценката на квалитетот се користат структурата и
изобилството на водна флора и структурата и изобилството на фауна на benthos
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без'рбетници. Состојбата на одреден биотоп е дефиниран со употреба на организми
биоиндикатори и со определување на состојбата на биоценози. Прибирање на
биолошки материјал се врши 5 пати годишно (во февруари, април, јуни, август и
октомври) со вклучување на четирите годишни времиња и со избор на најсоодветен
индекс период за земање мостри на материјали. Индекс на периодот се утврдува врз
основа на наодите од подолги периоди на следење, со почеста фреквенција на
земање на мостри (10 пати годишно) во четири сезони. Анализата извршена во 2009
година ги сместува примероците во три класи на квалитет (од прва класа со најдобар и
трета класа со најлош квалитет). Резултатите покажуваат дека 85,5% од примероците
одговараат на втора класа на квалитет, 7,2% се во третата класа и 7,2% во првата
класа. Резултатите од мониторингот во 2009 за р. Струмица во Ново Село покажаа
квалитет на втора класа за 100% на примероци. Максималните вредности на сапробе
индекс кои укажуваат на влошување на квалитетот на водата во реките се
идентификувани во Октомври и Август, а најниска вредност на индексот во Април. Од
Април до Октомври, во речиси сите мерни места вредноста на сапробе индексот е
зголемена, така што квалитетот на водата е влошен. Р. Струмица во Ново Село е во
списокот за најдрастично влошување на квалитетот на водата со постојано силно
загадување. Р. Пчиња во Пелинце е во списокот со реки со мерни локации, во кои во
текот на поголемиот дел од годината квалитетот на водата е најдобар.
Состојба со површинските води во однос на консумирање на кислород од
субстанциите
За времетраењето на периодот на проценка 1988-2006 година нема смалување на
БПК5 и концентрацијата на амониум во реките во државата. Резултатите од
анализата покажуваат дека следените концентрации на растворен кислород во 2009
година се во рамките на пропишаните гранични вредности за класификација на водите.
Состојба на површинските води со оглед на хранливите материи во нив.
За квалитетот на водата во реките во однос на хранливи материи се анализирани
просечните годишни концентрации на амонијак, нитрити и нитрати во реките. Во текот
разгледуваниот период 1988-2006, не е пронајдено намалување на концентрациите на
амониум во реките во државата. Просечната годишна концентрација на нитрати и
ортофосфати има останато релативно стабилна од почетокот на 1990-тите г. на ХХ
век. Утврдено е дека концентрацијата на овие параметри е повисока во одредени
мерни места на реката Вардар. Резултатите на анализата на мониторинг резултатите
за 2009 година за реките покажуваат дека концентрациите на хранливи материи
во мониторинг станици се во рамките на пропишаните граници за класификација
на водите.
Состојба со површинските води во однос на опасни и штетни материи.
Концентрациите на опасни и штетни материи во 2009 година (железо, кадмиум, цинк,
олово, бакар, никел, хром и манган) не покажуваат големи отстапувања во споредба со
мерењата во 2007 и во 2008 година и исто така, се во рамките на пропишаните
концентрации за класификација на водите.
Квалитет на водата за пиење.
Процентот на безбедни примероци во текот на сите години е над 90% (91,5-95%), што
укажува дека хигиенската и санитарната состојба на водата за пиење е во
границите на очекуваниот квалитет. Процентот на примероци што не се безбедни
согласно со физичката и хемиска анализа, е од 3,4% до 7,5%, а процентот на
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примероци што не се безбедни согласно со микробиолошката анализа е од 0,8% до
1,6%.
Квалитет на водите за капење.
Природните и некои од вештачките езера се во согласност со релевантните стандарди
за квалитет на водите за капење а со тоа и квалитетот на езерската вода е на
постојано задоволително ниво (постои разлика меѓу националните и меѓународните
стандарди за водата за капење и тие треба да бидат усогласени со ЕУ Директивата за
вода за капење 76/160/EC). Сепак, сè уште постојат делови во кои реките кои се
влеваат во езерото придонесуваат за влошување на состојбата на квалитетот на
водата во езерото. Процентот на несоодветни примероци за квалитетот е сè уште
висок (особено за физичките и хемиските параметри). Населените места околу трите
природни езера се едни од ретките во земјата кои располагаат со прочистителни
станици за отпадни води.
Квалитет на подземните води.
Во државата во моментов има проблеми во однос на рационално користење и заштита
на подземните води во рамките на одржувањето на ресурсите и управување со
животната средина. Во управувањето често недостасуваат соодветни истражувања и
до сега немало национална стратегија за управување со подземните води. Генерално
не постои разгледување на закана поради потенцијалните прекумерни
екстракции или загадувања, итн. Иако за денешните услови за живеење се
направени огромни напори во сите сфери на општествениот живот за одржување и
создавање на здрава животна средина, сепак, во поглед на заштитата на подземните
води државата се уште заостанува зад развиените земји. Врз основа на резултатите од
подземниот мониторинг генерално квалитетот на подземните води е на релативно
високо ниво. Сепак тоа не треба да доведе до создавање на инертна состојба во однос
на прашањето за заштита на подземните води.
Систем за водоснабдување. Годишните водни ресурси по глава на жител се околу
3150 м3/годишно, што ја поставува државата во средната категорија на европски
држави според количина на водни ресурси по глава на жител. Истот така, овие
податоци се блиску до вредносниот праг за водни ресурси кој е неопходен за одржлив
развој. Просечната вредност на годишни водни ресурси по глава на жител за Европа е
10 680 м3 годишно. Наводнувањето е најголемиот корисник на вкупните количини
вода во државата со околу 40%. И покрај што податоците дека 88,9% од вкупниот број
на индивидувални домаќинства се снабдува со вода за пиење од јавен водовод
претставуваат висок статистички показател, самиот факт што во почетокот на ХХI век
во срцето на Европа сеуште дел од домаќинствата користат вода за пиење која не е
испитана ниту биолошки ниту хемиски е доволно загрижувачки. Според пописот на
населението од 2002 г., бројот на домаќинства кој е поврзан со јавниот систем за
водоснабдување е 597 014 што претставува 86% од сите домаќинства, а 7% од
домаќинствата користат воден резервар со пумпа или друг вид ресурс. Процентот на
поврзаност на јавните системи за водоснабдување во општинските урбани
области е многу повисок од просекот, се движи од 82% (Берово, Куманово) до 100%
во Скопје-Општина Центар. Вкупниот број на население поврзан на јавните системи за
водоснабдување изнесува 1 200 000 жители. Во руралните средини процентот на
поврзаност на домаќинствата со јавните системи за водоснабдувања е доста
различен, од 10% до 100%. Според расположливите податоци, просечниот процент е
околу 70%, додека вкупниот број на население поврзано на јавно водоснабдување е
250 000 жители. Како вода за пиење се користи вода од извори, подземни води,
површински води или некоја комбинација на овие ресурси. Од градовите во
географското подрачје на Програмата за ПГС само Крива Паланка се снабдува со
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изворна вода. Подземни води се користат за снабдување на градовите: Штип (со
претходна обработка), Кочани, Пробиштип, Гевгелија, Делчево и Радовиш.
Површински води по претходен третман на суровата вода користат градовите:
Куманово, Струмица, Берово, Виница и Кратово. Комбинација од површинска и
подземна вода користат Делчево и Виница. Системите за водоснабдување во
руралните области главно се обезбедуваат со изворски и подземни води, често пати
тие користат и површински води.
Во Југоисточниот регион не постојат природни извори на вода и е присутен недостиг
на чиста вода за санитарни потреби и за пиење. И покрај овој недостиг, стариот систем
имаше воведено норма за големо водноснабдување како и за значајни загуби.
Нормата за водоснабдување е 350-450 л/човек/дневно, а (заради) губитокот на вода,
остарената мрежа, неефективните и лошо организирани претпријатија како и поради
ниските плати, таа се исполнува под 40%. Стратешкиот пристап за решавање на
проблемот треба да биде насочен кон реабилитација на водоводните мрежи, нивна
модернизација и намалување на техничките и ненаплатени загуби на вода преку
постепено зголемување на таксите за вода и подобрување на услугите кои се
доставуваат од јавните претпријатија.
Водоснабдувањето во Североисточниот регион заслужува внимание со сите негови
посебни црти и особини. Кај некои од населените места не стигнува водоводна вода.
Градските подрачја се поврзани со централни системи за водоснабдување.
Водоснабдувањето во руралните подрачја се решава во посебни делови, на парче и во
фази. Во североисточниот регион, вештачкото езеро Липково кое има капацитет од
2 250 000 м3 вода, освен водата за напојување го обезбедува водоснабдувањто на
жителите на општина Куманово. Р. Злетовска поминува низ планинско подрачје и има
добар потенцијал со нејзиниот просечен добив од 1,98 м3/сек. Регионалниот
повеќенаменски хидросистем Злетовица е завршен неодамна (прва етапа) со цел тој
потенцијал на вода да биде искористен и имено наменет за водоснабдување на над
200 000 жители во источниот и југоисточниот регион.
Вкупната мрежа за водоснабдување во Источниот регион е со должина од 384 км. и е
лоцирана претежно во градските општински центри. Согласно со податоците од
пописот во 2002 г., 94,4% од домакинствата во регионот се обезбедени со вода за
пиење. Опфатот на населението со водоснабдување со вода за пиење во градските
подрачја варира од 90% во Штип до 100% во Виница. Во руралните средини овој
индекс е со вредност меѓу 10% и 80%. Многу од населените места во регионот имаат
проблем со снабдувањето на вода за пиење. Тоа е последица на повеќе фактори како:
висока потрошувачка по глава на жител, загуби на вода од над 50% низ системите за
водоснабдување со оглед на нивната возраст (повеќето системи се постари од 15
години), недоволен капацитет на вештачките езера, прочистителните станици и
останатата опрема. Проблемот во врска со осигурување на доволна количина на вода
за пиење во регионот може да биде решен преку подобро искористување на големите
вештачки езера во регионот, а и со реконструкција и чистење на постоечките системи
за снабдување со вода и резервоари со што и на тој начин ќе се намалат загубите на
вода во системот. Со завршување на првата етапа на системот за водоснабдување во
Злетовица, проблемите со довод на вода за пиење во општините Пробиштип, Штип и
Карабинци делумно ќе биде решен. Бројот на домови во Источниот регион се
зголемува со 17,50 % во периодот 1994-2002 г., тоа е процент на пораст што
изостанува од просечното зголемување на бројот на домови во државата кој изнесува
20,2%.
Состојба на канализацискиот систем.
Со пописот на население, домаќинства и домови од 2002 година се собирани и
податоци за опременост на домовите со инсталации за собирање на отпадни води.
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Податокот дека дури 40,1% од вкупниот број на станови не се опремени со
инсталации кои ги одведуваат отпадните води од домаќинствата во јавните
канализации, покажува дека мала е грижата за заштита на животната средина од
отпадните води во Република Македонија. Поголемиот дел од изградената
канализациска мрежа не води кон модерни канализациски системи. Во овој случај
надлежните институции и единиците на локални самоуправи треба да обезбедат некои
можности за справување со овој важен проблем.
Во југоисточниот регион има само една прочистителна станица за отпадни води
која се наоѓа во Дојран и во некои мали станбени населби. Изградбата на
прочистителна станица во Струмица е во тек. За изградбата на прочистителна станица
за отпадни води во гр. Гевгелија која е финансирана од европските фондови е
обезбедена комплетна техничка документација.
Североисточниот регион на планирање се одликува со највисок опфат на
население со прочистителни станици за отпадни води (до 60%) – Куманово се
разгледува како градски центар. Комуналните води во другите градови и села се
испуштаат директно во приемниците без никаква претходна обработка. За жал ваквата
практика е широко распространета во сите региони на државата, а и покрај што
Североисточниот регион е во релативно добра ситуација, решавањето на овој проблем
во национално и локално ниво ќе стане неделлив дел од идниот развој. Загадувањето
на Крива Река со тешки метали како олово, цинк и кадмиум во јуни 2009 г., и
загадувањето во 5а степен силно влијаеше врз живите организми во целиот регион. Во
некои од селата нема системи за отпадни води или соодветни септички јами.
Проблемот со одведување на отпадните води е критично важен за општина Липково.
Мрежата за примарно и секундарно собирање на отпадните води во Источниот
регион има вкупна должина од 250 км. и се наоѓа основно во градските општински
центри. Опфатеното население со канализациска мрежа во градските средини варира
од 80% до 100%, а во руралните средини од 0% (септички јами) до 80%. Во некои од
руралните средини нема ниту системи за собирање на отпадни води ниту соодветни за
нив септички јами. Генерално ситуацијата со системите за собирање на отпадни
води е релативно лоша, бидејќи е присутно протекување на дел од отпадните води
од системите во текот на нивното транспортирање, со што се зголемува ризикот од
загадување на почвите и подземните води. Опфатеното население со прочистителни
станици за отпадни води во Источниот регион е 0%. Изградбата на прочистителни
станици за отпадни води со кои ќе се обезбеди прочистване на отпадните води во
Источниот регион, претставува еден од најважните предуслови за економски развој.
Обезбедувањето доволно висок процент на прочистување на отпадните води ќе
креира добри услови за развој на биоземјоделство, туризам и други стопански гранки.
Што се однесува до опремувањето на домовите, 25,3% од нив не се опремени со
санитарни инсталации. Овие домови воглавно се ноаоѓаат во руралните средини на
регионот. Соодветно, подобрувањето на комуналната инфраструктура е приоритет за
подобрување на условите за живот во регионите.
Во 2012 г., 2,4% од сите испуштени и непрочистени индустриски и рударски отпадни
води се испуштани во јавната канализација, 88,1% во природни води, а остатокот во
резервоари и во почвата. Во 2012 не е евидентирано испуштање на непрочистени
отпадни води во езерата од страна на индустриските и рударските претпријатија.
Во државата се прочистуваат само околу 3-4% од вкупната количина на отпадни води.
Од вкупно 92,5 ил. м3 прочистени води во 2012 г. околу 90,7% потекнуваат од
преработувачката индустрија и 9,3% од рударските претпријатија. Јавниот
канализациски систем е главниот примач на прочистените отпадни води. Во 2012 г.
околу 6,4% од вкупните отпадни води се испуштени во природни води, 93,6% во
јавниот канализациски систем, а остатокот во резервоари и во почвата. Важно е да се
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напомене, дека прочистувањето на отпадните води многу зависи од техничката
функционалност на инсталациите за прочистување, а во изградбата на нова опрема
недостига значаен позитивен тренд, што очигледно укажува дека е потребно да се
вложат дополнителни напори за подобрување на ситуацијата во оваа сфера.
Сценарио со нула опција:
Што се однесува до Република Бугарија, важно е да се истакне дека водниот баланс
во Република Бугарија е негативен поради географската положба и поради
циркулацијата на атмосферата и пејзажната структура. Како обем на водни ресурси по
глава на жител, Република Бугарија е на последно место во Балканскиот полуостров.
Република Бугарија е исправена и пред сериозни предизвици осново затоа што спаѓа
во сувата област во однос на глобалната климатска промена, водните ресурси се
нерамномерно распределени во нејзината територија, системите за снабдување со
вода се многу амортизирани, а системите за канализација се недоволни. Долгорочни
приоритети се намалувањето на негативните влијанија од зголемувањето на
температурата на воздухот и намалувањето на врнежите. Изградбата на канализација
и прочистителни станици за отпадни води заостанува према изградбата на водоводни
системи, и поради тоа многу водни екосистеми во Република Бугарија продолжуваат
да се ризични. “56
За Република Македонија, податоците потврдуваат дека промената на климата
веќе влијае негативно на три аспекти на квалитет на водата:
 намалените водни ресурси водат до помали текови на вода кои ги разредуваат
реките, а поради тоа и до полош квалитет на водите;
 повисоките температури ја намалуваат содржината на растворен кислород во
водните тела; и
 како последица на климатските промени, користењето на водите и посебно за
земјоделски потреби, ја зголемува концентрацијата на загадувачи кои се
испуштени во водите.
Во проценката се прогнозира значајно намалување на водните ресурси на
државата во иднина. Се очекуваат почести периоди на суша и бури со поинтензивни
врнежи. Се очекува вкупната количина во национални рамки и посебно во сливното
подрачје на р. Вардар да се намали со околу 18% до 2100 г. Промената на климата
која се изразува во екстремни појави како високи температури и суши, се очекува да ја
зголеми побарувачката на вода за пиење. Прогнозираното зголемување на
побарувачка на вода за пиење за Скопје до 2100 г. би можело да биде околу 30%. Се
очекува промената на климата да ја зголеми и побарувачката на вода за
напојување. Поради тоа што големите системи за напојување се наоѓаат во
најзагрозените реони во државата, истите ќе бидат директно загрозени со намаленото
располагање со вода.
5.5

Почви

Повеќе од половината географски регион на Програмата е планински (целите планини
Рила и Пирин, дел од Западните Родопи, планините Верила, Коњавска, Земенска,
Славјанка, Плачковица, Беласица, Осогово, Малешевска, Огражден и Влахина), при
што шумите заземаат 46,5% од вкупната површина; има и многубројни низини со
56

Види. http://www.eea.europa.eu/soer/countries/bg/soertopic_view?topic=freshwater
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плодородна земја. Регионот е богат со водни ресурси: реки, најголемите меѓу кои се
Струма, Места, Брегалница, Струмица (Струмешница); езера (дел од ез. Дојран,
Водоча, Мантово); 233 езера во Рила и 186 во Пирин меѓу кои најпознати се седумте
Рилски езера.

Површина (км2)
Република Бугарија
Географски регион на ПГС од
страната на Република Бугарија
Благоевград
Ќустендил
Република Македонија
Географски регион на ПГС од
страната на Македонија:
Источен регион
Југоисточен регион
Североисточен регион
Вкупно за географскиот регион
на Програмата

% од вкупната
површина на
државата

111 001.9
9 501.0

8.6%

6 449.5
3 051.5
25 713

5.8%
2.7%

8 586

33.4%

3 537
2 739
2 310

13.8%
10.7%
9.0%

18 087

Извор: Република Бугарија – Државен завод за статистика; Република Македонија – Државен завод за
статистика

Тековна состојба на искористеност на земјиштето, опфат на земјиштето и
биолошко земјоделство.
Од 111 илјади хектари во Република Бугарија во 2012 г.:
- 32,2% се засеани со култури, а 16,8% се затревени површини,
- 42,5% се шуми,
- 1,01% се води и влажни места, и
- 2,3% се вештачки површини
Преглед на покриеноста со земјиште (вреднсти во %)
ПОКРИЕНОСТ
СО
Вкупно
ЗЕМЈИШТЕ

Република
Бугарија

100

Вештачко
земјиште

обработливо
земјиште

Шуми

Грмушки

2.3

32.2

42.5

4

Затревени Оголени
Влажни
Води
површини земјишта
зони
16.8

1.1

1

0.1

Евростат, 2012 г.

Според Националниот извештај за состојба и заштита на животната средина во
Република Бугарија, г. искористеноста на земјиштето во периодот 2007-2012 била
променлива.57 Во 2012 г. искористените земјоделски земјишта (ИЗЗ) се 46,2% од
целата држава и во споредба со 2011 г. се зголемени со 0,7%58. Необработуваните
земјишта заземаат 3,2% од државата, што е намалување со 10,1% во споредба со

57

Со ИЗЗ се опфатени изораното земјиште, трајните посеви, постојано затревените површини и
површините со оранжерии и семејни градини.
58
Необработувани земјишта: земјишта што не се обработувани во текот на годината и не се
користат за земјоделско производство повеќе од две години.
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претходната година. 59 Во 2012 г. површината на земјиштето со селско-стопанска
примена (ЗССП) е 5 481 222 ha, што е околу 50% од територијата на државата.
Обработливото земјиште се зголемува со 2,1 % во споредба со 2011 г. и зазема 3 294
685 ha, што составува 64,3% од ИЗЗ (прикажаната подолу слика).

Искористување на земјоделските земишта:

Земјоделски земјишта
Обработливи земјоделски земјишта
Извор: МЗХ, Извештај за земјоделството, 2012 г.

Во Република Македонија, според CORINE Land COVER номенклатурата, највисокиот
процент на земјишта што се набљудувани на ниво 1 е опфатен од шуми и
полуприродни површини кои завземаат 15 548 855 ha или 59,8% од вкупната површина
60
.
Категоријата земјоделски површини зазема 939 013 или 36,9% од вкупната површина,
категоријата водни тела 56 444 ha или 2,2% од вкупната површина, категоријата
вештачки езера опфаќа 41 480 ha или 1,6% од вкупната површина и најмалата
површина од 2000 ha се однесува на категоријата водни површини. Според CORINE
Land COVER, промените меѓу 2000 и 2006 г. се врз површина од околу 35 565 ha или
околу 1,4% од вкупната национална територија. Во периодот меѓу 2000 и 2006 г. се
забележуваат значајни промени кај вештачките површини и водните тела, придружени
со намалување на земјоделски површини и површините со шуми како и
полуприродните површини. Земјоделските земјишта во кои се вклучени

59

Со ЗССП се опфатени изораните земјишта, трајните посеви, постојано затревените површини
со земјоделска намена (вклучително планински пасишта и затревени површини со мал
производствен потенцијал), семејните градини и земјоделските површини кои не се
обработувани повеќе од три години.
60

Поради карактеристиките на земјиштата во територијата на државата, од 44 можни
квалификации согласно со CORINE Land COVER номенклатурата, се утврдени 31
класификации до 3-то ниво.
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обработуваното земјиште и пасиштата, заземаат околу 56.2% од вкупната површина.
Шумите се простираат врз 43,8% од вкупната површина на државата.
Земјоделските земјишта ги опфаќаат земјиштата кои се искористени за селскостопанско производство: обработливите површини и пасиштата. Податоците за
површината на земјоделките земјишта во период од шест последователни години,
покажуваат значајна стабилност без големи разлики во секоја посебна година.

Земјоделски земишта според категорија на користење во илјади хектари

На национално
ниво

2002
Вкупно
Обработено
земјиште
Обработливо
земјиште и
градини
Овошни
градини
Лозја
Ливади
Пасишта

Развој
2004-2012
г.

Македон
ски дел
на
географ
скиот
регион
на ПГС

% од
регионот
на ПГС
од
вкупната
површин
а на
Македон
ија

Источен
регион

2012

Југоист
очен
регион

Северо
источен
регион

2012

1 316

1 268

-4%

471

37%

178

121

173

577

510

-13%

211

41%

77

55

79

480

414

-16%

175

42%

63

47

65

16

15

-7%

6

40%

4

1

1

28

21

-33%

8

37%

2

4

2

53

60

12%

22

37%

8

2

12

738

757

3%

260

34%

101

65

93

Извор: Државен завод за статистика

Површините кои се опфатени со биолошко земјоделство и бројот на оператори
непрекинато се зголемува во периодот од 2005 до 2009 г., што создава позитивен
тренд за биолошко земјоделство. Во 2009 г. зафатените површини со биолошко
земјоделство се зголемуваат до 1 372 ha, делот на биолошкото производство во
заедничките обработливи површини достигнува 0,268%, а од заедничките земјоделски
земји е 0,135%.
Шумски површини – шуми според видови, 2012 г., во хектари
Македонски
дел на
географскио
т регион на
ПГС
Република
БугаријаМакедонија

% на
регионот
на ПГС од
цела
Македониј
а

Источен
регион

Југоисточ
ен регион

Североис
точен
регион
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Вкупна површина на
шимите
Широколисни
видови
Бука
Даб (сите видови)
Костен
Други широколисни
видови со тврдо дрво
Други широколисни
видови со меко дрво
Иглолисни видови
Смрека
Ела
Црн бор
Обичен бор
Бела мура
Други иглолисни
Мешани шуми
Деградирани шуми

988 835

366 625

37%

155 227

141 216

70 182

574 604

217 828

38%

82 807

80 193

54 828

229 773
289 973
2 754

82 105
104 654
1 875

36%
36%
68%

31 008
50 525
-

19 622
33 507
1 875

31 475
20 622
-

48 634

28 744

59%

1 274

24 819

2 651

3 470

450

13%

-

370

80

72 206
1 152
5 703
47 452
9 900
4 270
3 729
297 207
44 818

35 082
659
1 403
25 180
6 324
0
1 516
101 533
12 182

49%
57%
25%
53%
64%
0%
41%
34%
27%

16 496
12 817
3 545
134
49 855
6 069

9 180
317
1 365
4 251
1 934
1 313
45 847
5 996

9 406
342
38
8 112
845
69
5 831
117

Източник: Државен завод за статистика

Уништување на шуми, 2012 г., извор: Државен завод за статистика
Шумски
пожари (ha)
Македонија
Македонски дел од
географскиот регион на
ПГС Република Бугарија –
Република Македонија
% на регионот на ПГС од
цела Македонија
Источен регион
Југоисточен регион
Североисточен регион

19 312

Штети
причинети од
инсекти
инсекти (м3)
0

Природни
непогоди (м3)

Незаконско
сечење (м3)

20 584

26 239

6 457

5 885

5 645

33%

29%

22%

4 159
1 726

2 601
3 044
-

1 965
3 412
1 080

-

Извор: Државен завод за статистика

Тековна состојба на почвените услови, процесите на деградација и ерозија на
почвите, загадување на почвите
Почвите се неделлив дел од животната средина, и заедно со атмосферата и
хидросферата тие се јавуваат како највреден природен ресурс, без кој животот на
луѓето, животните и растенијата би бил невозможен. Почвите имаат многу еколошки
функции кои имаат суштинско значење за животната средина но и за економијата и
развојот на општеството. Влијанијата врз почвите кои се причинети од човечки дејства
постојано се засилуваат. Тоа доведува до неодржливо ниво на ерозија на почвите како
и до нивно хемиско загадување и биолошка деградација. Освен тоа, користењето на
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земјоделски почви со добар квалитет се променува со раширувањето на
урбанизацијата и со развојот на инфраструктурата. Спречувањето на деградацијата на
почвите е голем предизвик. Тоа се постигнува со специјални мерки за заштита на
почвите и во политиката на управување, како и со вклучување на прашања за заштита
на почвите во другите секторски политики, на пример за земјоделство, шумарство,
управување со водите, транспорт и др.
Во територијата на Република Бугарија има само локални случаи на загадени почви
во индустриските региони како и покрај основната транспортна инфраструктура –
железничката пруга Софија – Солун и првокласен пат Е-79. Оштетените територи се
на местата во кои се добиваат суровини (јаглен, карпеста маса, инертни материјали).
Според Националниот извештај за состојбата и заштита на животната средина (2014
г.) почвите во државата биле во добра еколошка состојба во периодот 2005-2012 г. во
однос на присуството на хранливи состојки (органска материја), како и нечистотии со
тешки метали, металоиди и постојани органски загадувачи (ПЦАВ, полихорирани
бигенили и органохлорни пестициди). Полихорираните бифенили се наоѓале под
границата на идентификација, а 98,9% од ПЦАВ биле под максимално дозволените
граници на остатоци од состојки.
Во периодот 2007-2012 се набљудува тренд на ограничување на водната ерозија, како
од гледна точка на опфатот на распространување, така и од гледна точка на
просечниот годишен губиток на почви. Во 2012 г. скоро да нема промена на просечниот
интензитет на водна ерозија на земјоделските земји која е 7,26т/ha. Просечната оценка
на ерозијата за годината е 53,8 мил. т., која се појавува како степен и како интензитет.
Просечниот интензитет на водна ерозија на земјоделските земји се променува во
зависност од искористеноста на земјиштето: 6,25 т/ha/год. кај пасиштата, 6,77 т/ha/год.
во полињата; 20,40 т/ha/год. кај трајните посеви и во местата, кои се зафатени со други
култури - 7,24 т/ha/год.
Се задржува загубата на почви од ветарна ерозија, но зоните со мал ризик се
намалуваат за сметка на оние кои се со умерен или висок ризик.
Согласно со извештајот на Европската агенција за животна средина (Животната
средина во Европа – Извештај Dobris, 1995 г.), Република Македонија спаѓа во така
наречената црвена зона на водна ерозија во Европа. 96% од вкупната површина е
погодена од процеси на ерозија. Околу 36,65% од вкупната површина на државата е
погодена од првите три категории на ерозија. Годишниот губиток на почви е еднаков на
просечна годишна загуба на слој со обработлива почва со дебелина 20м на површина
од 8 500 ха, што претставува 17 000 000 м3 губиток на почва секоја година. Во
државата се утврдени 16 места со загадување на почвата кои се карактеризираат како
жешки точки. Извршени се прелиминарни испитувања во 16 места, основни
испитувања се направени во осум места и мерки за корекција делумно се применети
на три места. Не е евидентирано завршување со мерките во никоја од утврдените
жешки точки. Во однос на стопанските дејности кои допринесуваат за загадување на
почвите, изразено во проценти, најголем дел заземаат рударската индустрија и
металургијата – со 31,3%, следени од производството на енергија и органската хемија
со 12,5% и на крај рафинериите и кожарството со 6,25%. Во регионот на ПГС
Република Бугарија- Македонија се регистрирани 4 индустриски загадени места –
жешки точки – во Крива Паланка, Македонска Каменица, Злетово и Радовиш. Рудникот
Бучим кој се експлоатира во Општина Радовиш од 1979 г. е единствениот рудник за
бакар во Република Македонија и се јавува како „жешка точка“ што покажува висок
потенцијал за загадување на почви и води. Од рудата со процес на флотација се
ископуваат бакар, злато и сребро, при што се користат натриум, калиум, сулфурна
киселина и бактерии од видот Bacillus Ferrooxidacae. Во минатото се користени и
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цијаниди. Годишно се создава над 70 000 т. цврст отпад, вклучително и метали од
процесот на флотација кои се чуваат во специјална депонија за чување на отпади во
долина во близина на рудникот.
Сценарио со нула опција:
Заклучно со овој момент, за Република Бугарија не се разработувани сценарија и до
2020 г. не се очекуваат големи промени вклучително и такви во однос на големината
на површините и нивната долгорочна намена. Се очекува дека ќе биде можно да се
развива биолошко земјоделство (со зголемување на обработливите површини за да се
достигнат просечните европски нивоа); да се сведи до минимум необработуваното
земјиште поради недостиг на интерес кај земјоделците и да се ограничи незаконската
градба во морските и планинските одморалишта. Основните фактори кои извршуваат
притисок врз користењето на земјиште се стопанските сектори како земјоделство,
транспорт а исто така и високото ниво на урбанизација. Нивото на притисок од страна
на различните фактори е различно во посебните делови од државата. Притисокот во
областа на земјоделството може да биде категоризиран како:
 запуштање на земјишта кое основно се должи на промените на нивната
сопственост. Враќање земјишта на сопствениците, кои биле користени од
кооперации и претпријатија, и за кои сопствениците во многу мал степен се
интересираат од земјоделство;
 слаба или недоволна помош и субвенционирање на земјоделството. Во
резултат на тоа фалираа некои земјоделски претпријатија, а други не беа
создадени.
 Изградба на нови вештачки езера, на пример Козјак со површина од околу 13 км
како дел од државната стратегија, врз основа на Проектот за долината на р.
Вардар.
Градењето на станбени и трговски објекти околу поголемите градови се зголемува –
најмногу во главниот град Скопје и во градови во западниот дел на државата. Мал дел
од земјиштата се вадат од употреба со цел развој на транспортот, основно за изградба
на автопатишта.
За Република Македонија: и покрај тоа што има различни политички документи кои
имаат цел да ги заштитат земјиштата а и животната средина, недостига јасна
перпектива за користење на земјште што веројатно ќе се повлијае од различни
економски фактори. Сегашната стратегија за поддршка на развојот на земјоделството
што скоро сигурно ќе продолжи, ќе доведе до искористување на запуштените
земјоделски земјишта, како и за подобро искористување на постоечкото земјоделско
земјиште. Исто така, има можност за умерен развој на транспортната мрежа како и на
трговски и индустриски објекти за сметка на обработливите земји.

5.6

Население и човечко здраве

Република Бугарија
Распределба на населението и демографски карактеристики
Пожелно е да има координација меѓу Програмата ИПА ПГС и Стратегија на Европската
унија за Дунавскиот регион. Распределбата на населението и демографските
карактеристики во однос на бугарските територии што ќе бидат вклучени во
Програмата, заедно со социјалната и економската положба на населението, се веќе
детално опишани во Прилог 7.4 на Програмата ИПА ПГС (видете таму).
Состојба на здравствтото/смртност
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Според анализата на социјалниот и економскиот развој, опишана во Националната
стратегија за регионален развој 2012 – 2022 г., подрачјата со зголемен ризик за
здравјето како последица на воздушното загадување, се наоѓаат во Јужниот дел од
Република Бугарија – ЈЗР, ЈИР, ЈЦР. Подрачја со зголемени ризици кои се поврзани со
загадувањето на почвата исто така има во два региони на Јужна Бугарија – ЈЗР и ЈЦР,
т.е. исто така надвор од опсегот на Програмата.
Смртноста во Република Бугарија е 14.4 на 1.000 души од населението. Причините за
смртноста се различни, но кардиоваскуларните заболувања изгледа се најчесто
среќаваните, следени од други видови срцеви заболувања. Истото важи и за
подрачјата на Благоевград и Ќустендил. Повеќе детали за државата и за пограничниот
регион се прикажани во следните табели.
Смртност според причината и полот во 2013 г. (на 100 000 души од населението) – вкупно
за државата.
ICD, X-th Revision, European Short List 61
Република Бугарија
Вкупно Мажи Жени
Вкупно
1436,2 1551,0 1327,5
Заразни и паразитски болести (A00-B99)
7,1
9,1
5,3
Туберкулоза (A15-A19, B90)
2,1
3,3
0,9
СИДА (B20-B24)
0,1
0,1
0,1
Вирусен хепатит (15-B19, B94.2)
0,2
0,3
0,2
Други заразни и паразитски болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B914,7
5,3
4,2
B94.1, B94.8-B99)
Тумори (C00-D48)
251,5 309,3 196,8
Малигни тумори (C00-C97)
249,4 306,7 195,0
од кои:
Малигни тумори на усните, устата, грлото (C00-C14)
6,4 10,6
2,3
Малигни тумори на хранопроводот (С15)
2,7
4,5
1,1
Малигни тумори на желудникот (С16)
17,3 22,1 12,8
Малигни тумори на дебелото црево, ректумот и анусот (C18-C21)
35,6 43,8 27,9
Малигни тумори на црниот дроб и интрахепатални жолчни патишта (C22)
9,1 12,1
6,3
Малигни тумори на панкреасот (С25)
15,0 18,5 11,7
Малигни тумори на гркланот (С32)
4,9
9,6
0,5
Малигни тумори на душникот, бронхиите, белите дробови (C33-C34)
49,9 83,7 17,8
Малигни тумори на кожата (С43)
2,7
3,3
2,2
Малигни тумори на дојка (С50)
17,8
0,6 34,2
Малигни тумори на грлото на матката (С53)
4,8
9,4
Малигни тумори на други и ненаведени делови на матката (С54-55)
5,8
- 11,3
Малигни тумори на јајниците (С56)
Малигни тумори на простатата (С61)
Малигни тумори на бубрезите (С64)
Малигни тумори на мочниот меур (С67)
Малигни тумори на мозокот и централниот нервен систем (С70-72)
Малигни тумори на штитната жлезда (С73)
Хоџкинова болест и лимфоми (C81-C86)
Леукемија (C91-C95)
Други малигни тумори на лимфните и хематопоетични ткива (C88, C90,
C96)

5,8
13,7
4,8
7,8
9,8
0,5
4,7

28,1
6,7
12,5
11,5
0,4
5,5

11,3
3,1
3,4
8,1
0,6
4,0

6,4
2,1

7,1
2,3

5,7
1,9

61

Причините за смрт се класифицирани согласно со новите 86 причини од „Европскиот краток
список“ на причините за смрт.
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Други малигни тумори (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97)
Немалигни тумори (бенигни и недефинирани) (D00-D48)
Болести на крвта и хематопоетските органи и некои болести на
имуниот механизам (D50-D89)
Ендокрини, нутритивни и метаболни заболувања (E00-E89)
Шеќерна болест (Дијабетес мелитус) (E10-E14)
Други ендокрини, нутритивни и метаболни заболувања (E00-E07, E15E89)
Душевни нарушувања и нарушувања во однесувањето
Деменција (F01, F03)
Злоупотреба на алкохол (вклучувајќи алкохолна психоза (F10)
Зависност од дрога, токсикоманија (F11-F16, F18-F19)
Други душевни нарушувања и нарушувања во однесувањето (F11-F16,
F18-F19)
Болести на нервниот систем и сетилните органи (G00-H95)
Паркинсонова болест (G20)
Алцхајмерова болест (G30)
Други заболувања на нервниот систем и сетилните органи (G00-G12,
G14, G21-G25, G31-H95)
Болести на циркулаторниот систем (I00-I99)
Исхемична болест на срцето (I20-I25)
од кои:
Акутен миокарден инфаркт (I21-I22)
Други исхемични болести на срцето (I20, I23-I25)
Други срцеви заболувања (I30-I51)
Цереброваскуларни болести (I60-I69)
Други болести на циркулаторниот систем (I00-I15, I26-I28, I70-I99)

21,5

23,7

19,4

2,2
2,0

2,6
2,1

1,8
1,8

19,9
19,2
0,7

17,9
17,2
0,7

21,8
21,0
0,8

1,2
0,5
0,2
0,0
0,4

1,2
0,4
0,4
0,0
0,4

1,1
0,6
0,0
0,1
0,4

13,2
4,2
1,9
7,1

13,9
4,8
1,4
7,8

12,5
3,6
2,4
6,5

934,8 936,2 933,4
174,5 196,4 153,7
68,4
106,1
308,8
281,7
169,8

89,0
107,4
312,4
263,5
163,8

48,8
104,9
305,4
298,8
175,4

Болести на респираторниот систем (J00-J99)
Грип (J09-J11)
Пневмонија (J12-J18)
Хронични болести на долните дишни патишта (J40-J47)
од кои:
Астма (J45-J46)
Други хронични болести на долните дишни патишта (J40-J44, J47)

48,3
0,1
17,7
18,7

61,0
0,1
20,6
25,7

36,3
0,1
15,0
12,0

0,5
18,2

0,5
25,3

0,5
11,5

Други болести на респираторниот систем (J00-J06, J20-J39, J60-J99)
Болести на дигестивниот (K00-K92) систем
Чир на желудникот, дванаесетопалачното црево и дебелото црево (К25К28)
Цироза, фиброза и хроничен хепатитис (К70, К73-К74)
Други болести на дигестивниот систем (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75K92)
Заболувања на кожата и поткожното ткиво
Болести на мускулоскелетален систем и сврзно ткиво (M00-M99)

11,8
49,9
3,9

14,6
67,0
5,1

9,1
33,8
2,8

21,7
24,3

34,8
27,0

9,3
21,7

0,6
0,6

0,4
0,5

0,8
0,6

0,1
0,4

0,1
0,4

0,1
0,5

17,7
17,5
0,3

20,8
20,3
0,4

14,9
14,8
0,1

Ревматоиден артритис и остеоартритис (М05-М06, М15-М19)
Болести на мускулоскелетален систем и сврзно ткиво (M00-M02)
Заболувања на уринарно-половиот систем (N00-N99)
Болести на бубрезите и уретер (N00-N29)
Болести на генитоуринарниот систем (N30-N99)
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Бременост, раѓање и пуерпериум (O00-O99)

0,1

-

0,2

Одредени состојби кои потекнуваат од перинаталниот период (P00P96)
Вродени аномалии, деформации и хромозомски абнормалности (Q00Q99)
Симптоми, знаци и абнормални клинички и лабораториски наоди,
некласифицирани на друго место (R00-R99)
Синдром на ненадејна доенечка смр (R95)
Ненајдени или непознати причини (R96-R99)
Други недоволно дефинирани и неозначени причини за морталитетот
(R00-R94)
Надворешни причини за морбидитет и морталитет (V01-Y98)

3,3

3,8

2,7

2,1

2,9

1,4

45,8

44,0

47,6

0,0
19,8
26,1

0,0
23,6
20,4

0,1
16,1
31,4

38,0

60,8

16,4

24,0

38,4

10,5

8,1
5,1
1,6
1,3
8,0

13,1
7,6
2,7
2,0
12,9

3,4
2,7
0,5
0,7
3,2

9,9
1,3
2,4
0,4

16,2
1,7
3,9
0,7

4,0
0,8
1,0
0,1

Несреќни случаи (V01-X59)
од кои:
Транспортни несреќи (V01-V99)
Случајни паѓања (W00-W19)
Давење и потопување во несреќен случај (W65-W74)
Случајни труења (W65-W74)
Други несреќни случаи (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86)
Самоубиства и намерно самоповредување (X60-X84)
Убиства, напади (X85-Y09)
Настан со неутврдена намера (Y10-Y34)
Други надворешни причини за повреди и труења (Y35-Y84, Y87-Y89)
Извор: ДЗС

Смртност според причината и полот во 2013 г. (на 100 000 души од населението) –
Области Благоевград и Ќустендил
ICD, X-th Revision, European Short List 62

Благоевград
Вкупно

Вкупно
Заразни и паразитски болести (A00-B99)
Туберкулоза (A15-A19, B90)
СИДА (B20-B24)
Вирусен хепатит (15-B19, B94.2)
Други заразни и паразитски болести (A00A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99)
Тумори (C00-D48)
Малигни тумори (C00-C97)

Мажи

Ќустендил

Жени Вкупно

1171,9 1276,1 1071,7

Мажи

Жени

1837,2 2008,5 1674,3

5,3

5,8

4,9

9,1

10,9

7,4

2,5

3,2

1,8

0,8

1,6

-

-

-

-

0,8

1,6

-

-

-

-

-

-

-

2,8

2,6

3,1

7,6

7,8

7,4

216,8

278,1

157,9

281,2

343,1

222,4

215,3

277,5

155,5

281,2

343,1

222,4

5,6

10,9

0,6

8,4

17,2

-

2,5

3,2

1,8

4,6

6,2

3,0

24,1

29,4

19,1

13,7

14,0

13,3

од кои:
Малигни тумори на усните, устата, грлото
(C00-C14)
Малигни тумори на хранопроводот (С15)
Малигни тумори на желудникот (С16)

62

Види ја претходната забелешка.
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Малигни тумори на дебелото црево, ректумот
и анусот (C18-C21)
Малигни тумори на црниот дроб и
интрахепатални жолчни патишта (C22)
Малигни тумори на панкреасот (С25)
Малигни тумори на гркланот (С32)
Малигни тумори на душникот, бронхиите,
белите дробови (C33-C34)
Малигни тумори на кожата (С43)
Малигни тумори на дојка (С50)
Малигни тумори на грлото на матката (С53)
Малигни тумори на други и ненаведени
делови на матката (С54-55)
Малигни тумори на јајниците (С56)
Малигни тумори на простатата (С61)
Малигни тумори на бубрезите (С64)
Малигни тумори на мочниот меур (С67)
Малигни тумори на мозокот и централниот
нервен систем (С70-72)
Малигни тумори на штитната жлезда (С73)
Хоџкинова болест и лимфоми (C81-C86)
Леукемија (C91-C95)
Други малигни тумори на лимфните и
хематопоетични ткива (C88, C90, C96)
Други малигни тумори (C17, C23-C24, C26C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60,
C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97)
Немалигни тумори (бенигни и недефинирани)
(D00-D48)
Болести на крвта и хематопоетските
органи и некои болести на имуниот
механизам (D50-D89)
Ендокрини, нутритивни и метаболни
заболувања (E00-E89)
Шеќерна болест (Дијабетес мелитус) (E10E14)
Други ендокрини, нутритивни и метаболни
заболувања (E00-E07, E15-E89)
Душевни нарушувања и нарушувања во
однесувањето
Деменција (F01, F03)
Злоупотреба на алкохол (вклучувајќи
алкохолна психоза (F10)
Зависност од дрога, токсикоманија (F11-F16,
F18-F19)
Други душевни нарушувања и нарушувања во
однесувањето (F11-F16, F18-F19)
Болести на нервниот систем и сетилните
органи (G00-H95)
Паркинсонова болест (G20)

26,3

34,5

18,4

46,4

63,9

29,7

9,1

11,5

6,8

14,4

15,6

13,3

18,2

29,4

7,4

12,9

10,9

14,8

4,7

9,0

0,6

6,8

14,0

-

50,4

85,7

16,6

42,6

67,1

19,3

0,9

0,6

1,2

5,3

6,2

4,4

11,3

-

22,1

23,6

3,1

43,0

1,9

-

3,7

4,6

-

8,9

7,2

-

14,1

6,8

-

13,3

4,1

-

8,0

6,1

-

11,9

9,1

18,5

-

19,8

40,5

-

1,9

1,9

1,8

6,8

9,4

4,4

6,0

9,6

2,5

9,1

15,6

3,0

8,5

9,0

8,0

12,2

15,6

8,9

-

-

-

0,8

-

1,5

5,0

5,1

4,9

5,3

6,2

4,4

4,7

4,5

4,9

4,6

6,2

3,0

1,3

-

2,5

3,0

4,7

1,5

12,5

14,7

10,4

23,6

26,5

20,8

1,6

0,6

2,5

-

-

-

0,6

0,6

0,6

1,5

-

3,0

5,0

3,2

6,8

12,2

12,5

11,9

4,1

1,9

6,1

12,2

12,5

11,9

0,9

1,3

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,3

3,2

7,4

25,1

20,3

29,7

0,9

0,6

1,2

-

-

-
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Алцхајмерова болест (G30)
Други заболувања на нервниот систем и
сетилните органи (G00-G12, G14, G21-G25,
G31-H95)
Болести на циркулаторниот систем (I00I99)
Исхемична болест на срцето (I20-I25)

-

-

-

0,8

-

1,5

4,4

2,6

6,1

24,3

20,3

28,2

785,6

798,5

773,1

138,2

174,5

103,2

60,8

73,3

48,9

87,1

116,4

59,0

22,0

34,3

10,4

51,1

58,2

44,2

38,8

39,0

38,6

328,4

334,4

322,6

295,7

324,4

268,4

282,0

251,3

311,6

164,9

179,3

151,3

37,0

38,4

35,6

673,5

655,0

691,1

41,0

46,0

36,3

57,8

70,2

46,0

0,9

1,3

0,6

0,8

1,6

-

18,8

17,9

19,7

19,8

17,2

22,2

5,0

7,0

3,1

15,2

18,7

11,9

-

-

-

-

-

-

5,0

7,0

3,1

15,2

18,7

11,9

16,3

19,8

12,9

22,0

32,7

11,9

39,8

50,5

29,5

47,1

65,5

29,7

0,9

1,3

0,6

1,5

1,6

1,5

19,7

30,7

9,2

23,6

39,0

8,9

19,1

18,5

19,7

22,0

25,0

19,3

0,6

-

1,2

0,8

-

1,5

0,6

-

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1194,9 1231,9 1159,7

од кои:
Акутен миокарден инфаркт (I21-I22)
Други исхемични болести на срцето (I20, I23I25)
Други срцеви заболувања (I30-I51)
Цереброваскуларни болести (I60-I69)
Други болести на циркулаторниот систем
(I00-I15, I26-I28, I70-I99)
Болести на респираторниот систем (J00J99)
Грип (J09-J11)
Пневмонија (J12-J18)
Хронични болести на долните дишни патишта
(J40-J47)
од кои:
Астма (J45-J46)
Други хронични болести на долните дишни
патишта (J40-J44, J47)
Други болести на респираторниот систем
(J00-J06, J20-J39, J60-J99)
Болести на дигестивниот (K00-K92)
систем
Чир на желудникот, дванаесетопалачното
црево и дебелото црево (К25-К28)
Цироза, фиброза и хроничен хепатитис (К70,
К73-К74)
Други болести на дигестивниот систем (K00K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92)
Заболувања на кожата и поткожното ткиво
Болести на мускулоскелетален систем и
сврзно ткиво (M00-M99)
Ревматоиден артритис и остеоартритис (М05М06, М15-М19)
Болести на мускулоскелетален систем и
сврзно ткиво (M00-M02)

0,6

-

1,2

-

-

-

Заболувања на уринарно-половиот систем
(N00-N99)
Болести на бубрезите и уретер (N00-N29)

11,9

12,8

11,1

29,6

45,2

14,8

11,6

12,1

11,1

28,9

43,7

14,8

Болести на генитоуринарниот систем (N30N99)
Бременост, раѓање и пуерпериум (O00-O99)

0,3

0,6

-

0,8

1,6

-

-

-

-

-

-

-
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Одредени состојби кои потекнуваат од
перинаталниот период (P00-P96)
Вродени аномалии, деформации и
хромозомски абнормалности (Q00-Q99)
Симптоми, знаци и абнормални клинички и
лабораториски наоди, некласифицирани на
друго место (R00-R99)
Синдром на ненадејна доенечка смр (R95)
Ненајдени или непознати причини (R96-R99)
Други недоволно дефинирани и неозначени
причини за морталитетот (R00-R94)
Надворешни причини за морбидитет и
морталитет (V01-Y98)
Несреќни случаи (V01-X59)

2,2

1,3

3,1

2,3

-

4,4

1,9

2,6

1,2

0,8

-

1,5

33,5

37,7

29,5

134,5

143,5

126,1

-

-

-

-

-

-

18,5

23,0

14,1

97,3

121,6

74,1

15,0

14,7

15,4

37,2

21,8

51,9

21,6

35,8

8,0

40,3

65,5

16,3

16,6

26,9

6,8

25,1

40,5

10,4

7,5

12,1

3,1

6,1

10,9

1,5

2,2

3,2

1,2

6,1

7,8

4,4

1,6

3,2

-

0,8

1,6

-

0,6

0,6

0,6

0,8

-

1,5

4,7

7,7

1,8

11,4

20,3

3,0

3,1

5,1

1,2

4,6

9,4

-

0,3

0,6

-

-

-

-

1,6

3,2

-

10,6

15,6

5,9

-

-

-

-

-

од кои:
Транспортни несреќи (V01-V99)
Случајни паѓања (W00-W19)
Давење и потопување во несреќен случај
(W65-W74)
Случајни труења (W65-W74)
Други несреќни случаи (W20-W64, W75- X39,
X50-59, Y86)
Самоубиства и намерно самоповредување
(X60-X84)
Убиства, напади (X85-Y09)
Настан со неутврдена намера (Y10-Y34)
Други надворешни причини за повреди и
труења (Y35-Y84, Y87-Y89)

Извор: ДЗС

Некои важни фактори за човечкото здравје исто така се опишани во оваа глава во
рамките на анализата на други компоненти на животната средина (поконкретно
Воздухот и Водите), посебно што се однесува на конкретни еколошки проблеми кои
постојат во вклучените региони од страната на Република Бугарија.

Република Македонија
Распределба на населението и демографски карактеристики
Распределбата на населението и демографските карактеристики во однос на
територијата на Република Македонија што ќе бидат вклучени во Програмата и
социјалната и економска положба на населението, се веќе опшани во детали во
Прилог 7.4 на Програмата ИПА ПГС. (види таму)
Состојба на здравствтото/смртност
Поради недостиг на актуелна информација за Република Македонија, невозможно е да
се наведат податоци за состојбата во здравството и смртноста соодветни на
податоците наведени за Република Бугарија. Независно од тоа, во оваа глава се
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наведени некои важни фактори за здравјето на луѓето во рамките на анализирањето
на другите компоненти на животната средниа (конкретно за Воздухот и Водите),
посебно во однос на конкретните еколошки проблеми кои постојат во подрачјата што
ќе бидат вклучени во Програмата.
Сценарио со нула опција:
Заклучно со овој момент, за Република Бугарија и Република Македонија не е
разработувано такво сценарио и не се очекуваат големи промени до 2020 г. (Извештај
на ЕАА, 2012 г.)

5.7

Културно/природно наследство и пејзаж

Културното и историско наследство во прекуграничниот регион датира уште од
времето на тракијците, Античкиот Рим и Византија макар што средновековните
историски споменици се најмногубројни и се најдобро сочувани (како архитектонскоисториските резервати во Мелник, Банско, Ковачевица и Долен). Во скоро сите
општини има вредни археолошки материјали од антиката: од бугарската страна на
границата - рушевини на тврдини и храмови во околината на Банско, Белица, Разлог,
Сатовча, античкиот град Никополис ад Неструм и др.; од македонската страна на
границата – античките градови Тибериополис (денешна Струмица), Астибо (денешен
Штип), Баргала (во подрачјето на р. Козјачка), археолошки локалитети Вардарски рид“
до Гевгелија и „Исар“ до Валандово и др. Што се однесува до христијанските културни
споменици, прекуграничниот регион се карактизира со релативно високо присуство на
цркви и манастири (Роженскиот манастир, храмовите во Рупите и Брестово и др. кои се
наоѓаат од бугарската страна на границата, и црквата на Петнаесетте маченици и
Вељушкиот манастир од другата страна на границата). Најпознатите објекти се
Рилскиот манастир (вклучен во списокот со културни споменици на УНЕСКО) и
манастиорт „Св. Јоаким Осоговски“ (во близина на Крива Паланка). Астрономската
опсерваторија Кокино е неверојатна знаменитост која се наоѓа во Североисточниот
регион и таа датира од 1800 г. пр. н. е., т.е. од Бронзената епоха. Мегалитната
опсерваторија во Кокино е вклучена меѓу највредните антички опсерватории во светот.
Во 2005 г. американската космичка агенција НАСА го постави Кокино на четврто место
во нејзиниот список со 15 опсерватории од таков вид. Подрачјето на Кокино е едно од
трите идни културни подрачка во државата во согласност со Европската конвенција за
пејзаж, донесена во 2000 г. во Фиренца. Освен тоа, исто толку важно е што Кокино има
отворена можност да ги вклучи поседуваните од него вредности во портфолиото за
учество во привремениот список на светската организација УНЕСКО, при што
наведениот список е отворени за вклучување од други подрачја со потврдена
природна и културан заначајност. Од двете страни на границата има неколку
меѓународно признати настани вклучувајќи и театарски фестивали во Благоевград и
Струмица, уметнички фестивали во Банско, Мелник, Крива Паланка и Струмица,
Меѓународната ликовна колонија во Осогово (во близина на Крива Паланка).
Република Бугарија
Музеите претставуваат јавни институции со непрекината активност, кои стекнуваат,
чуваат, изложуваат и испитуваат доказни материјали поврзани со општеството и
неговата животна средина. Во последната набљудувана година, музејските колекции
(подвижен културен имот) (вклучувајќи ги и основните музејски фондови како и
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фондовите за испитување, помошни материјали и размена) се намалуваат со 1,9%, но
бројот на посетители е зголемен со 13,2%.
Музеи и посетители во Република Бугарија

Извор: Република Бугарија - ДЗФ, Статистички годишник, 2014 г.

Националните центри за култура се „традиционални независно управувани културнопросветни здруженија во населените места што исполнуваат и државни културнопросветни задачи“ (чл. 2, став 1 од Законот за национални центри за култура).
Националните центри и нивните членови во Република Бугарија

Извор: Република Бугарија - ДЗС, Статистички годишник, 2014 г.

Дел од погоре опишаното богатство исто така се наоѓа во прекуграничниот регион. Тој
поседува сопствена уникатна култура. Културното наследство на регионот вклучува
споменици и објекти кои се поврзани со храмови, стари градски и селски делови,
археолошки локалитети, како и споменици, посветени на историски настани или лица.
Сеуште на многу места од двете страни на границата се среќаваат остатоци од
антички цивилизации. Античката архитектура која е сочувана, има многу сходни црти.
Во пограничниот регион постојат многу и разновидни архитектонски, археолошки и
етнографски споменици со културано значење.
И покрај многу добриот потенцијал на културните институции и центри во регионот, тие
страдаат од јавен недостиг на финансирање, како од државата, така и приватно.
Поради буџетските ограничувања нема инвестиции во инфраструктурата и недостига
обединета државна политика за поддршка. Зградите се стари и не се модернизирани

Стр. 117 от 156

за да можат да одговараат на потребите на модетните технологии. Исполнувањето на
ОП за ПГС ќе помогне во подобрување на ситуацијата.
Република Македонија
Богатството и разновидноста на културното наследство во Република Македонија
вклучува сложена историја која трае од праисториско време до денешните денови. Во
регионот се наоѓаат археолошки локалитети од различнин епохи, започнувајќи од
раниот Неолит во подрачјето на Штип, Неолитот во Кочев Камен – Кратово,
тврдината Виница Кале, раната Бронзена епоха во астрономската опсерваторија во
Кокино – Старо Нагоричане, доцната Бронзена еопоха во Вардарски рид – Гевгелија,
од Железната ера во локалитети во Виница, Кочани, Исар Мрвинци, од Римско време
во Астибо – Штип, локалитетите Блатец и Јакимово – Виница, Берово, црковниот
комплекс на Петнаесетте маченици во Тибериополис – Струмица, Бања Банско,
делови од римските патишта Виа Егнација и Виа Аксија (Виа Милитарис), од Доцната
антика во околината на Владимирово – Пенчево, Царски Кули – Струмица, Исар –
Валандово, Вељуша, и Средните векови во тврдината Исар – Штип, храмот на 40-те
маченици во Севастија – Банско, Водочкиот манастир. Во целиот регион има сочувани
цркви и манастири од XI – XVIII век, често пати украсени со ѕидни мурали, икони и
иконостаси. Освен одделните споменици, постојат и повеќе други градски и селски
ансамбали од XIX и почетокот на ХХ век во Кратово, Струмица и др.
Разновидното културно наследство во пограничниот регион со Република Бугарија (3
региони на планирање) е силно застапено, и преовладуваат археолошките локалитети
во над 300 места (повеќето од нив во југоисточниот и источниот регион), повеќе од 120
храмови (околу 50% од нив во југоисточниот регион) каде што има 14 манастири, над
20 објекти со значајна архитектонска вредност, 13 музеи, 14 споменици од ХХ век и
околу 40 театарски и други културни настани. (деталите се наведени во фајлот во excel
формат со културна информација за Република Македонија).
Број на културни објекти во географското подрачке од страната на Република Македонија
ПОВРШИНА

Североист
очен
регион
Југоисточе
н регион
Источен
регион
Вкупно

АРХЕОЛО
ШКИ
ЛОКАЛИТЕ
ТИ

ХРАМОВ
И

АРХИТЕКТУРА

МУЗЕИ

СПОМЕНИ
ЦИ

ТЕАТАРСК
И И ДРУГИ
КУЛТУРНИ
НАСТАНИ

4

10

7

3

2

8

159

69

11

7

10

16

145

46

3

3

2

13

308

125

21

13

14

37

Според законот, исклучително богатото и разновидно наследство треба да помине низ
оценка и преоценка, а истовремено да се иницира нов пристап кон подготовка на
индивидуални планови за управување со посебните објекти. Оваа методологија
дозволува структуриран пристап кон дејностите и процедурите во врска со
наследството. Сегашната раководна структура која е надлежна за прашањата во врска
со заштита на наследството, е составена од три единици кои се координираат од
администрацијата на Министерството за култура и се финансираат од државниот
буџет: Управата за заштита на културното наследство (во рамките на Министерството
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за култура); Националниот центар за заштита – Скопје и Центарот за заштита во гр.
Скопје; како и 5 „комбинирани“ музеи/заводи за заштита на културата во Битола,Штип,
Прилеп, Охрид, Струмица (единствен во регионот на ПГС Република Бугарија –
Република Македонија). Значењето на обуката за најмодерни практики за заштита,
подобрување на раководните вештини на специјалистите кои работат во таа сфера, се
признаени и поддржани од органите на централно ниво.
Како дел од напорите за доближување на практиките за заштита на наследството со
најдобрите европски модели, државата превзема значајни чекори за унифицирање и
постојано преразгледување на правните регулативи за заштита на наследството и
поврзаните со нив закони. Се преразгледуваат и оценуваат стратешките иницијативи
како Националната стратегија за развој на културата 2013 – 2017 г. кои имаат за цел
имплементација на адекватен и ефективен модел за управување со наследството на
интитуционално ниво, што ќе допринесе за проучување на нови форми за поголема
(децентрализирана) независност. Се развиваат многу парнерства –како на национално
така и на меѓународно ниво, кои донесуваат разновидна корист врз основа на
методолошката соработка и размена на добри практики и искуство. Државата ја има
имплементирано методологијата на Процесот од Љубљана, за подредување според
приоритет и оцена на вредностите во нејзиното културно наследство, подобрувајќи го
така капацитетот на сопствените специјалисти во оваа област и извлекувајќи поширок
круг на вредности кои ги содржи културното наследство. Признаени се методологијата
и пред се принципите за обновување кои ја подобруваат вредноста на културното
наследство.
Систем за класификација и типологија на пределите и распределба на природните
знаменитости според региони;
Правната дефиниција во Република Македонија, е следната: „Карактеристичните
пејзажи се делови на просторот, кои со оглед на географските особини и човечки
особини кои се наоѓаат во нив, се издвојуваат од останатата средина и се оценуваат
како места за одмор, активна рекреација, или имаат историско, културно или научно
значење. Во уставот на државата нема конкретни одредби кои се пропишани
специјално за пејзажот, но заштитата на природното и културното наследство се
пропишани во него, а Законот за заштита на природните знаменитости и делумно
Законот за просторно и урбанистичко планирање го опфаќаат и пејазжот. Општите
закони со кои се регулираат пејзажните прашања се следните: Законот за заштита на
националните паркови, Законот за заштита на Охридското, Преспанското и
Дојранското езеро, Законот за прогласување на орнитолошкиот локалитет „Езерани“ за
строг природен резерват во Преспанското езеро, Законот за прогласување на
орнитолошкиот локалитет „Тиквеш“ во грлото на Црна Река за строг природен
резерват, Законот за прогласување на дел од шумските предели околу Пелистер за
Национален Парк, Законот за прогласување на шумските предели околу Мавровското
Поле за Национален Парк, Законот за прогласување на шумските предели околу
планината Галичица за Национален Парк и Законот за шумите. Во државата не
постојат регионални закони за пејзажите. За пејзажите е надлежно Министерството за
животна средина и просторно планирање. „Националниот акционен план за животната
средина“ е конкретен документ кој допринесува за формирање на политиката која има
однос кон пределите. Во државата не постојат регионални или локални власти кои се
конретно ангажирани со политиката за пејзажи, но е создадена „Управа за национални
паркови и лов“ која е надлежна за заштита и развој на териториите кои се опфатени со
националните паркови.
Во подолу наведените параграфи се прикажани некои важни детали кои се однесуваат
поконкретно за трите Региони во територијата на ПГС.
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Североисточен регион
Мегалитната опсерваторија „Кокино“ е уникатно сочуван локалитет кој датира од
Бронзено време и кој сведочи за креативната човечка генијалност во користење на
конкретен природен ресурс за опслужување на основни потреби и верувања.
Археолошкиот и астрономски локалитет се наоѓа во општина Старо Нагоричане, на
врвот на величествен вулкански рид наречен „Татиќев камен“. Локалитетот е значаен
како древна опсерваторија и Света планина. Поради нивните природни својства овие
неовулкански карпи се формирале лесно и биле вешто користени од праисториските
луѓе како места/позиции за следење на движењето на Сонцето и Месечината како и за
изведување на религиозни церемонии. Пренесливите археолошки наоди содржат
делови од керамички садови, од кои најраните како форма датираат од раната
Бронзена епоха (19-17 век пр. н.е.), а преовладуваат наодите од касната Бронзена
епоха (14-11 век пр. н.е.). Опсерваторијата е на површина со големина од 0,5 ха, а
археолошкиот локалитет се простира на 30 ха од кој само мал дел е истражен поради
тоа што таму се спроведуваат археолошки истражувања само од последните две
години (од 2011 г.). Во 2008 г. е изготвен Планот за управување со културниот предел
Кокино кој е усогласен со стандардите на УНЕСКО. Во 2010 г. територијата/културниот
локалитет „Кокино“ е објавен за највисока категорија на заштитен локалитет – културно
наследство со посебна важност со поткатегорија – исклучиво значење. Кокино е
вклучен во списокот со предлози за локалитет во Светското културно наследство. Во
2005 г. американската космичка агенција НАСА го постави Кокино на четврто место во
нејзиниот список со 15 опсерватории од таков вид.
Камени кукли кај Куклица – Кратово. Ова природно чудо веројатно е создадено како
последица на ерозијата, силата на ветарот и влијанието на климата. Легендата
поврзана со овој феномен, е дека фигурите всушност се свадбари претворени во
камења.
Пониква се наоѓа во близина на Кочани, на висина од 1 560 м. и е лоцирана во реон со
густи букови шуми и разновидна растителност. Како еден од сите 34 зимски туристички
центри во Македонија, Пониква е едно од најпосетуваните места во околините на
Осогово. Урбаниот простор опфаќа два ски-лифта, виќендици (единечни и двојни),
автокампови, бунгалови, објекти за дневно снабдување, повеќенаменски простории,
терени за спорт и рекреација, хотели, одмаралишта, угостителски објетки, сервис и
услуги за скијачка опрема.
Пехчевски водопади. Само два од овие водопади всушност и припаѓаат на Брегалница,
а преостанатите се наоѓаат на нејзините притоки Црн Дол, Ж'тачка Река и Спиковски
Андак. Кога ќе се доближите до водопадите нема да ве напушти чувството дека сте на
места, каде што не стапнала човечка нога. Дури и патеката кон водопадите која е
направена од дрво и камен, како и клупите, не можат да го одземат тоа чувство.
Беровското езеро се наоѓа во близина на гр. Берово. Езерото е заобиколено од
вечнозелени и широколисни шуми, Многу мештани се капат, ловат риба или пливаат
во езерото.
Археолошки локалитети
Тврдината во близина на р. Пчиња датира од околу 35000 г. пр. н.е. кога безимените
жители на селото биле принудени да изградат ѕидови. Собраните и пронајдени ретки
парчиња од керамички садови кои датираат од пред 1000 г. пр.н.е. ,се како тие што се
користеле од војниците на Пајонското царство. Периодот од 4и в. пр.н.е. до 1 в. од н.е.,
како и римскиот период до 4 в. од н.е., како и римскиот период од 4 в. од н.е. сеуште е
обвиткан во тајност. Тврдината, меѓу 4 и 7 в. од н.е. била од стратешко значење за
контролата врз античкиот и средновековен пат Солун-Скупи. Обновата на
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Византиската империја во 11-ти век го возобновува активниот живот во Кастелион кој
непреќинато постои до почетокот на Османското робство во крајот на 14-ти век.
Манастирски комплекси
Црквата „Св. Јоаким Осоговски“ се наоѓа во с. Осогово – општина Крива Паланка.
Светите мошти на Св. Јоаким Осоговски се наоѓаат десно од влезот на црквата.
Манастирот „Св. Јоаким Осоговски“ е важен религиозен, културен и образовен центар.
Сегашното место за молитва е изградено во периодот од 1847 до 1851 г.
Југоисточен регион
Смоларскиот водопад е најголемиот постојан водопад во државата, со вкупна
височина на вертикалниот отсек од над 38 м. Сместен е потекот на р. Ломница, на
северните падини на една од најстарите планини на Балканите. Патеките низ шумите
се добро означени, а самиот водопад е одличен предизвик за сите љубители на
качувањето по карпи бидејќи нуди многу живописни можности за спуштање со јаже
странично од водопадот.
Колешинскиот водопад се ноаѓа на р. Баба, над с. Колешино во планината Беласица,
во близина на гр. Струмица. Жителите на с. Колешино имаат направено патека која
дава достап до природната знаменитост.
Моноспитовското блато е во влажно место (мочуриште), предвидено за заштита,
природен туризам и екотуризам, со карактеристични долги платформи слични на
кејови од дрвени даски кои се изградени над блатото со цел следење на птици и
риболов како и неверојатно богата разновидност на диви животни и растенија –
инсекти, цвеќа, риби, птици, гуштери, цицачи, водоземци – некои од кои се среќаваат
само во ова место.
Дојранското езеро е со површина од 43,1 км2, разделена меѓу Република Македонија
(27,3 км2) и Грција (15,8 км2). Тоа е најмалото од езерата на рамен терен во државата,
со максимална длабочина од 10 м. Дојранското езеро е најтоплото, неговата
температура на водата стигнува до 27°С и е со провидност на водата од 1 до 3,6 м.
Водата во езерото доаѓа од подземни извори и реки: Голема Река, Топлец и др. Во
фитопланктонот на езерото, најчесто се застапени сино-зелените алги. Во месеците
август и септември нивниот обем се зголемува до таков степен, што целата површина
на езерото се покрива со расцветани алги. Дојранското езеро изобилува со риба и
истото го поседува најголемото слатководно производство во Европа. Рибната фауна
во Дојранското езеро се состои од 15 вида, од кои еден е ендемичен.
Рудникот Алшар се наоѓа во срцето на планината Кожуф, во близина на с. Мајден и на
900 м. надморска височина. Тука над пет илјади години се копа злато, талиум,
кристали на лорандит, антимон и други минерали. Два од осумте отвори на јамите од
подземните копалишта се долги 6.000 метри со калдрма, денес многу оштетена.
Земјата е мека, исполнета со разни минерали во сите бои. Во рудникот во изобилство
ја има талиумовата руда лорандит, која служи за да го детектира и лоцира неутринот,
честичка со директно потекло од Сонцето која до Земјата патува за осум секунди.
Станува збор за мошне редок минерал, за кој е утврдено дека во целиот свет
единствено во Република Македонија го има во чиста форма. Талиумот во Алшар, а со
тоа и неутринот, по своето количество е светски, планетарен раритет. Овој рудник во
светската наука е извор за проучување на минатото и на иднината на вселената.
Археолошки локалитети
Вардарски Рид – Гевгелија. На ридот континуирано се живеело во текот на повеќе од
1000 години, од крајот на бронзеното време (XIII век пред н.е.) до доаѓањето на
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Римјаните (II-I век пред н.е.). Низ шест последователни населби, почнувајќи од мала
праисториска населба, во текот на V и IV век пред н.е. израснал старомакедонскиот
град - античка Гортинија. По прекин на населбата повеќе од 1000 години, во полниот
среден век (ХI-ХIII век н.е.), секторот некропола повторно се користел за погребување
на населението од Вардарски Рид. Откриените наоди на шестте од истражуваните
сектори претставуваат остатоци од старомакедонскиот град кој постоел (V-I век пред
н.е.). Во секторот ’’Некропола’’ се погребувања од најстарата - иницијална населба од
крајот на бронзеното доба (XIII век пред н.е.) и од најмладиот средновековен хоризонт.
Цареви Кули - Струмица. Археолошки локалитет со зради (и нивната содржина) од
средните векови, раниот византиски период, класичната антика (5-4 в. пр.н.е.), касната
антика, римскиот период, грчкиот период, периодот на класичната антика и
праисторијата (раниот Халколит и средната Бронзена епоха).
Во некрополоата Исар – Мрвинци во близина на Валандово се сочувани докази кои го
потврдуваат непрекинатото човечко присуство од праисторијата до крајот на римскиот
период. Се одликуваат неколку слоеви со погреби, започнувајќи од праисториска
некропола од Железната епоха во Лисичин Дол (8и-5и в.пр.н.е.), погреби од раната
антика и грчкиот период (крајот на 6 до 2 в. пр. н.е.) во југозападната некропола и
римска некропола од римскиот период (2-4 в. од н.е.)
Манастирски комплекси
Црквата „Св. Богородица Елеуса“ која се наоѓа во близина на Струмица претставува
вистински бисер на средновековната архитектура со автетнично сочувана архитектура,
поден мозаик, икони и мермерен иконостас. Ја има изградено монахот Мануел во 1080
г.
Орта џамија се наоѓа во Струмица. Под џамијата има црква од 11 в. што постоела се
до нејзиното опожарување. Џамијата е изградена на това место во 1613/1614 г. Во
местото на археолошките истражувања, во црквата е пронајден пиедестал со
скулптура и натпис кој го прославува светецот – заштитник на градот. Тоа е
единствениот натпис со името Тивериопол кој е откриен во Струмица.
Храмот Св.15 Тивериополски Маченици се наоѓа во Струмица. Најстарата конструкција
во компексот е една ранохристијанска базилика која е изградена во 5 в., врз гробовите
на Петнаесетте Твериополски Маченици. Врз базиликата е изграден храм, веројатно
во текот на управувањето на Јустинијан кој во крајот на 6 и почетокот на 7 век е
уништен. Врз старата црва меѓу 9 и 10 век е изградена друга. Храмот е уништен во
текот на османскиот период, но во 1921 е обновен со изградбата на нов мал параклис.
Темелите на старите цркви се пронајдени во текот на изградбата на новата црква во
1972 г. Новата црква е завршена во 1974 г. Во 1977 г. Петнаесетте Твериополски
Маченици се прогласени за заштитници на градот со официјална одлука на
општинскиот совет во гр. Струмица.
Манастирскиот комплекс „Св. Леонтиј“ се наоѓа во с. Водоча во близина на Струмица
во кој најстарата црква во комплексот е ранохристијанска базилика од 5-6 век.
Комплексот е составен од три цркви – најстарата црква која е изградена во 6-7 век,
западната црква која е изградена во периодот меѓу 1018 и 1037 г. и е посветена на св.
Богородица Елеуса и Воведение и најголемата црква која е посветена на св. Леонтиј и
е изградена на крајот на 11 и почетокот на 12 век. Во 1996 г. духовното присуство се
обновува и оттогаш местото станува дом на женскиот манастир во Струмичката
епархија.
Во Струмица се наоѓа црквата „Св.св. Кирил и Методиј“. Изградбата на катедралната
црква завршува во 1760 г. Црквата го има сегашниот изглед од 1905 г.
Црквата „Св. 40 Севастиски Маченици“ се наоѓа во близина на с. Банско – нејзините
рушевини се високи 1,5м. Таа е посветена на култот кон Св. 40 Севастиски Маченици
кои загинале во 320 г. од н.е. Таа е единствената црква што останала од тој период.
Архитектонскиот стил и сочуваните мурали покажуваат дека црквата е од 12 или 13
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век, макар што врз неа се извршувани доградби и во текот на османскиот период.
Темелите на црквата се во форма на крст. Иконостасот е од мермер и поголемиот дел
од внатрешниот простор е наменет за литургиите и ѓакониконот. Во близина на
црквата е пронајдена некропола која датира од 13 век.
Манастирот „Св. Илија“ се наоѓа во планината Еленица, во близина на Струмица.
Манастирот веројатно е изграден во крајот на 16 век ако се суди според тамошните
икони кои се од тој период.
Манастирот бил уништен во 1923 г. но е одново изграден и раширен во периодот 1975
– 1984 г.
Евангелско-методистичката црква во Струмица е изградена во 1906 г. Старата црква е
рушена, а изградбата на новата започнува во истото место и завршува во 1989 г. Во
2000 г., во чест на познатата мисионерка Елен Стоун е завршена изградбата на центар
за социјална грижа, наречен Мис Стоун Центар.
Црквата „Успение на Пресвета Богородица“ која се наоѓа во Струмица, е католичка
црква, изградена во 1925 г. Од 1971 г. до 1975 г. парохиската црква е целосно
реконструирана, а во 1988 г. е осветена од бискуп Јоаким Хербут. Во 1991 г. започнува
изградбата на новиот манастирски комплекс, кој е завршен две години покасно. Во
1001 г. оваа парохиска црква е прогласена со декрет на папата Јован Павле II за
Апостолски егзархат за католиците од источен обред во Република Македонија. Од мај
2002 г. црквата повторно се реновира. Направен е нов иконостас и во апсидата се
насликани фрески и икони.
Источен регион
Археолошки локалитети.
Ранохристијанска епископска базилика Баргала во близина на гр. Штип. Градот
Баргала постои од 4 век до првата декада на 7 век. Предмет на истражување и
заштита со исполнување на сите неопходни усолви за нивна презентација пред
културната и научната јавност се следните делови: бализиката и резиденцијата на
епископот, северозападниот градски ѕид со главниот влез (Principalis), градската
цистерна за вода, дел од населбата, градската базилика и рааната средновековна
црква „Св. Георги“.
Тврдина Виница Кале. Постојаното присуство на луѓе во овој важен археолошки
локалитет во Источна Македонија може да се проследи од праисториско време до
средните векови, т.е. од Неолитот (3000-2800 г. пр. н.е.), доцната антика (4-6 век) до
11-13 век од н.е.
Тврдина Исар – Штип. Археолошкиот локалитет Исар е средновековна населба и
укрепен средновековен град во кој се откриени и црквата на „Св. Влас“, некропола и
др., како и тунел кој веројатно во почетокот е изграден пред антиката но е користен и
во текот на средните векови. Не се пронајдени многу артефакти: керамички и други
материјали кои даваат сведоштво за трајното население во овој локалитет, од
Бронзената епоха до раниот Османски период.
Манастирски комплекси
Црквата „Св. Никола“ во Штип е изградена на местото на старата црква која е
посветена на Св. Никола и датира од 1341 г. Реновирана е во 1867 х.
Манастирот „Св. Пантелејмон“ во близина на Кочани е изграден во 19 век. На 9-ти
август секоја година се одржува црковен собор кој привлекува илјадници гости.
Црквата „Св. Архангел Михаил“ во Берово е изградена во периодот 1815-1818 г.
Темелите на првиот женски манастир се поставени 20 години по изградбата на
црквата.
Сценарио со нула опција:
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Заклучно со овој момент, за Република Бугарија и Република Македонија не е
разработувано такво сценарио и не се очекуваат големи промени до 2020 г. (Извештај
на ЕАА, 2012 г.)

6

Еколошки карактеристики на териториите, кои во голема мера ќе бидат
опфатени од програмата

Програмата за ПГС е разработена за целата територија опфатена со пограничниот
регион. Бидејќи не е можно да се дефинираат местоположбите на планираните
приоритети и дејности (ниту конкретните проекти) во рамките на Програмата за ПГС
(стратешкото ниво на програмата е во зависност од големината на регионот), ќе се
применат еколошката анализа на карактеристиките како и прашањата од глава 4 што
ги пресретнуваат потребите на оваа конкретна точка од содржината, така како што е
пропишано со локалните закони и Директивата на ЕЗ.
Еколошките карактеристики на терториите во кои ќе бидат поддржани конкретни
проекти од ОП за ПГС, се оценуваат според процедурата за ОВЖС, таму каде што е
применливо.
7

7.1

Актуелни еколошки проблеми, утврдени на различни нивоа и кои се
релевантни за програмата, вклучувајќи ги особено оние, кои се поврзани со
подрачјата кои се од особено значење за животната средина

Проблеми, слабости и опасности за средината

Во секторот за животна среда, адаптирање кон климатските промени и намалување,
спречување и управување со ризикот, Програмата ги има дефинирано следните
проблеми:
Поради опаѓањето на индустријата и мерките за контрола врз емисиите со гасови,
регионот се одликува со релативно чиста животна средина. Сепак, загадувањето на
воздухот од моторни средства како и на почвите и водите поради индустриски и
земјоделски дејности, остануваат предизвик за средината и за тоа треба да се работи
заедно со проблемите за управување и рециклирање на цврст отпад, како и за
подобрување на канализациските системи. Потребни се заднички активности за развој
на комплексни политики и концепти за земјиштата, за подобрување на управувањето
со водите и цврстите отпади.
Уникатната биолошка разновидност во регионот, иако е релативно добро сочувана,
сеуште има потреба од структурирани пристапи и координирани дејности за неговото
правилно управување. Потребни се додатни напори и финансиски ресурси за
подготовка и одобрување на оперативни планови за управување со заштитените
територии. За да се заштити биолошката разновидност, исто така се потреби кампањи
за подобрување на информираноста како и мерки за исполнување.
Ефективното користење на регионалните ресурси, мерките за зголемување на
енергетската ефикасност и правилното користење на обновливите извори на енергија,
останува предизвик пред усвојувањето на природниот потенцијал на подрачјето во
интерес на населението и економијата. Треба да се превземат заеднички дејства и
програма која ќе обезбеди комплексен пристап кон користењето на обновливи
енергетски извори и подобрувањето на енергетската ефикасност. Исто така, неопходно
е подобрување на информираноста на јавните институции и на стопанските оператори
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за придобивките од донесување на мерки за енергетска ефикасност во зградите, што
претставува важен начин за подобрување на здравјето, заштита на животната средина
и ефективно користење на енергенсите.
Климатските промени претставуваат сериозна опасност за регионот и сериозно влијаат
врз земјоделството, туризмот, шумскиот и хидроенергетскиот систем. Неопходно е како
подобрување на информираноста, така и заедничко превземање на едикасни мерки за
спречување на ризиците, заштита од наводнувања и заштита на шумите од пожари и
други последици од климатските промени во регионите.
Подолу се наведени утврдените Слаби страни и Опасности за животната средина,
адаптацијата кон климатските промени и намалувањето, спречувањето и
управувањето со ризикот во SWOT анализата на Програмата:
Слаби страни:
1. Недоволно развиен систем за собирање, преработување и рециклирање на
отпадите (недоволно инсталации, застарена опрема);
2. Слаб систем за управување и преработување;
3. Слаба информираност на јавноста за животната средина;
4. Недоволна или непостоечка заштита на животната средина/Недоволна или
непостоечка усогласеност со стандардите за заштита на животната средина;
5. Важни економски гранки за регионот (туризам, шумско стопанство,
земјоделство) се премногу зависни од климатските промени;
6. Релативно високо ниво на загадување на реките во целиот регион;
7. Неадекватно користење на изворите со вода, променливо располагање со вода
за пиење;
8. Недоволно инсталации за водоснабдување и прочистување на отпадни води,
комбинирано со недостиг на канализациски системи во руралните средини;
9. Застарени системи за водоснабдување;
10. Незаконски депонии за отпад;
11. Неконтролирана употреба на пестициди и ѓубрива;
12. Недоволно користење на природните ресурси за прозиводство на електрична
енергија;
13. Отсуство на студии, планска и техничка документација за користење на
алтернативни извори на енергија (пред се во Македонија);
14. Отсуство на целосни планови за развој на ОИЕ со примена во локално ниво;
15. Ниско ниво на користење на ОИЕ поради недоволно поттикнување на нивното
користење.
Утврдени опасности:
1. Релативно голем ризик од поплави, шумски пожари, ерозија на земјишта,
свлечишта (лизгање на земјиште);
2. Ризик од прекумерно користење на основните туристички објекти и пропратните
природни региони;
3. Политичка протекција на одредени претпријатија кои ја загадуваат животната
средина;
4. Загадување поради употреба на застарени технологии во рударството;
5. Зголемено загадување на водите и почвите поради несоодветна обработка;
6. Природни непогоди поради последиците од климатските промени;
7.2

Услови од чл. 31 од Законот за биолошка разновидност (ЗБР)

Бидејќи Програмата подлежи на задолжителна процедура за Еколошка Оценка, таа е
опфатена со одредбите на чл. 2, став 1, т. 1 од Наредбата за условите и редоследот
за извршување на оценка на усогласеноста на планови, програми, проекти и
инвестициски предлози со предметот и целите за заштита на заштитените зони
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(Наредбата за оценка на соодветноста), и се оценува за соодветност со предметот и
целите за заштита на заштитените зони која се спроведува во контекстот на ОС.
По проверка на подобноста во согласност со чл. 36, став 2 од Наредбата за ОС, е
утврдено дека Програмата за ПГС „Република Бугарија – Република Македонија
2014-2020 г.“ со оглед на плановите, програмите, проектите и инвестициските
предлози кои произлегуваат од неа, е подобна на:
 режимите на заштитените територии како што се дефинирани во Законот за
заштитените територии, наредбите за ниво објавување заедно со
одобрените планови за управување,
 режимите на заштитените територии, дефинирани со наредба во согласност со
чл. 12, став 6 од ЗБР.
Согласно со чл. 36, став 3 от Наредбата за ОС, се извршува оценка на ризикот за
веројатниот степен на негативно влијание врз природните живеалишта, популацијата и
живеалиштата на видови што подлежат на заштита во заштитените територии во
согласност со „Натура 2000“, поради следните причини:
 Постигнувањето на конкретни цели за заштита на животната средина поврзани
со програмата, и начинот на кој овие цели и евентуани еколошки фактори се
земени во предвид при подоготовката на програмата за секој од приоритетите,
ќе доведат до општо положително влијание врз состојбата на компонентите на
животната средина во држвата, вклучително и врз заштитените територии од
мрежата „Натура 2000“.


Со програмата се предвидени активности како; зголемување на атрактивноста
на пограничниот регион за туризам преку природното и културното наследство,
утврдување на заедничка марка за прекуграничниот туризам, поттикнување на
вработеноста и подвижноста на работната рака на младите луѓе, одржлив
транспорт, поддршка на адаптацијата кон климатските промени, превенција и
управување со ризикот, поттикнување на одржливо користење на природните
ресурси, подобрување на институционалниот капацитет и ефективната јавна
администрација, заштита на животната средина и поттикнување на
ефективноста во однос на ресурси, обновливи енергии и преминување кон
безбедна и одржлива економија со низок јаглероден нинтензитет. Тие се
насочени воглавно кон подобрување на квалитетот на животната средина и
нема да имаат значајно негативно влијание врз териториите во мрежата
„Натура 2000“.

Горната оценка на можниот степен на негативно влијание се прави под следниот
услов:
„Плановите, програмите, проектите и инвестициските предлози за Програмата
ПГС Република Бугарија – Република Македонија 2014 – 2020 г., опфатени со
Прилозите кон ЗЗЖС или надвор од нив и во согласност со одредбите на чл. 31 од
Законот за биолошката разновидност, се оценуваат за усогласеност со
предметот и целите за заштита на заштитените зони и можат да бидат
одобрени само после позитивно решение/мислење за ОВЖС/СЕО/ОС, во
соодветност со препораките на спроведените оценки и условите, барањата и
мерките кои се дефинирани во решението/мислењето“.
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8.1

Можни последици и влијанија врз животната средина, кои би произлегле од
имплементацијата на Програмата и препораки за ублажување на
позначајните негативни последици
Очекувани последици и влијанија од предвидените активности врз
животната средина

Во еколошката оценка се користи најдеталното ниво со информација за програмата.
На тој начин, оценката на веројатните последици врз животната средина ќе е во
резултат на исполнувањето на Програмата – како што веќе е наведено – е
спроведена на ниво на Приоритетни оски, соодветните на нив Специфични цели
и предвидени индикативни активности.
Резултатите од анализата се наведени во матрица за еколошка оценка за секоја
Специфична цел која е вклучена во Приоритетна оска.
Следните матрици (види во табелите подолу) даваат преглед на можните последици
од Програмата врз вклучените еколошки проблеми (интердисциплинарните теми се
разгледани со оценката на соодветните еколошки проблеми).
Треба да се напомене, дека веројатните значајни последици и влијанија врз
животната средина кои се во резултат на исполнувањето на Програмата, се како
директни така и индиректни. Директните последици се основно поврзани со
„Инвестициските мерки“, а индиректните со „Меките мерки“.
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Општа оценка на СЦ 1.1. Заштита на животната средина и одржливо користење
на заедничките природни ресурси
Приоритетна оска 1: „Животна средина“
СЦ 1.1. Заштита на животната средина и одржливо користење на заедничките

природни ресурси
Мали еколошки инвестиции:
- Заеднички иницијативи и инвестиции во мала според обемот
инфраструктура, опрема и технологии за борба со загадувањето и
реабилитација на реки, загадени земјишта, запуштени индустриски
објекти и др.;
- Мали по обем инвестиции во рециклирање, собирање и разделено
обработување на отпади, санација на незаконски депонии и
подобрување на јавната хигиена;
- Мали по обем инвестиции за подобрување на управувањето на „Натура
2000“ и заштитени подрачја;
- Мали по обем инвестиции во обновливи енергетски извори и
енергетска ефикасност во јавната инфраструктура;
- Заеднички иницијативи за заштита и обновување на екосистеми и
загрозени/заштитени видови.

Предвидени
индикативни
активности

Проучен
еколошки
проблем

Заеднички иницијативи и соработка, размена на искуство, ноу-хау и
активности за создавање на капацитет:
- Заеднички иницијативи, мрежи за размена и партнерство со цел
поттикнување на заштитата на природата, енергетска ефикасност и
одржливо искористување на природните ресурси меѓу локалното
население, вклучително младите лица, маргинализираните заедници и
други ранливи категории;
- Заеднички пристап, истражувања, планови, стратегии, испитувања,
заеднички бази со податоци кои се насочени кон заштита на пејзажот и
биолошката разновидност;
- Соработка, размена на искуство и познавања помеѓу институции во
сферата на заштита на природата и спречување на загадувањето;
- Соработка меѓу јавните органи и НВО за безбедна и одржлива
економија со низок јаглероден интензитет кој поминува преку
границите;
- Подобрување на информираноста и иницијативи за обука во сите
нивоа (индивидуални лица, организации, претпријатија, јавна
администрација, училишта) во врска со прашања за заштита на
животната средина и природата, намалување на отпадите и др.
Биолошка
разновидност, флора и
фауна

+

Води

+

Почви

Оценка

+

Воздух и клима

+

Население и човечко
здравје

+

Културно/природно
наследство и пејзаж

+
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Можни
последици за
животната
средина



Подобрување на квалитетот на целиот регион опфатен со проектот, од
аспект на биолошка разновидност, флора и фауна, со конкретно
внимание кон „Натура 2000“ и заштитените територии;



Заштита на традиционалните предели се задолжителен услов за
атрактивност на регионот;



Зголемена одржливост кон климатските промени и капацитетот за
задржување на СО2;



Поволни последици за квалитетот на почвите и водите;



Инвестициите во собирање и прочистување на отпади можат да
допринесат за благосостојбата на луѓето, како и постоењето на
квалитетни природни објекти за населението;



Подобрена информираност на државните органи и населението
според подрачјето, за прашања кои се поврзани со животната средина,
со посебно внимание кон рециклирањето на отпади.
При извршување на активности кои се во близина на или во границите на
заштитени подрачја и историски споменици, корисниците треба да
продолжат да набљудуваат и да известуваат за начинот на почитување на
режимите и ограничувањата кои се запишани во плановите и одредбите за
одредување на конкретните територии и подрачја;
Препораки

Инвестициските предлози/планови, програми или проекти за кои е
потребна ОВЖС / СОЖС (според глава IV на ЗЗЖС) и оценка на
усогласеноста со целта и намената на заштитата на заштитените
територии (според ЗБР) да се одобруваат според конкретниот закон само
откако ќе бидат координирани од страна на надлежните органи за заштита
на животната средина и во соодветност на препораките од оценките како и
на законските прописи.
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Општа оценка на СЦ 1.2. Спречување на ризикот и намалување на последиците
од природни и причинети од човекот опасности и непогоди
Приоритетна оска 1: „Животна средина“
СЦ 1.2. Спречување на ризикот и намалување на последиците од природни и

причинети од човекот опасности и непогоди.
Инвестициски мерки

Предвидени
индикативни
активности

Проучен
еколошки
проблем



Подготовка на техничка документација, студија за остварливост и
работни проекти за зајакнување на брегови на реки, изградба на
брани, спречување на појава на свлечишта и др.



Развој на системи за рано предупредување и управување со непогоди



Мали по обем инвестиции за спречување на ризици и одговор на
природни опасности и опасности за животната средина и на
последиците од климатските промени, како на пример:
-

испорака на специјализирана противпожарна опрема,

-

испорака на специјализирана опрема за борба со поплави и за
активности поврзани со потрага и спасување,

-

санирање и пошумување на брегови на реки, изградба на брани,
канали и др. со цел борба со поплавите,

-

зашумување на ранливи земјишта и недозволување на појава на
свлечишта, чистење во вонредни ситуации.

Меки мерки


Заеднички пристапи за подобрување на вештините за спречување,
адаптација кон и ограничување на ризици (на пример создавање на
мапи со местата кои се со ризик за инциденти, активности за оценка на
ризици и опасности, заеднички бази со податоци, планови и
методологии);



Заеднички активности за подобрување на соработката, стратегии и
капацитет за управување во текот на непогоди;



Размена на искуство и добри практики (посети со наставна цел,
тркалезни маси, конференции, обуки) за јавни органи и други
заинтересирани целни групи за управување со природни непогоди;



Кампањи за подобрување на информираноста за спречување и
управување со ризикот за сите групи на население (вкл. младите лица
и маргинализираните групи);



Спроведување на заеднички теоретско-тактички обуки во места за
управување на вонредни ситуации, со специјална насоченост кон
младите луѓе;



Кампањи за информирање на јавноста за негативните последици од
промената на климата и можните мерки за нивно намалување.

Биолошка
разновидност, флора и
Оценка
фауна

+

Води

+
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Можни
последици за
животната
средина

Почви

+

Воздух и клима

+

Население и човечко
здравје

+

Културно/природно
наследство и пејзаж

+



Негативните последици од природни непогоди (шумски пожари,
поплави) за пејзажот и природното наследство можат да се избегнат
или да се намалат;



Емисиите на СО2 што се должат на пожари можат да се избегнат;



Капацитетот на шумите да задржуваат СО2 може да се одржува;



Локалната биолошка разновидност, флора и фауна можат да се
заштитат со избегнување на уништувањето на живеалишта поради
пожари или поплави;



Со одржување на пошуменоста со дрва може да се заштити и
квалитетот на почвите, избегнувајќи ерозија поради врнежи и загуба на
горниот слој на почва кој е најбогат со органиски супстанции;



Кампањите за подобра информираност за спречување на ризиците
можат да го заштитат животот на луѓето.
При извршување на активности кои се во близина на или во границите на
заштитени подрачја и историски споменици, корисниците треба да
продолжат да набљудуваат и да известуваат за начинот на почитување на
режимите и ограничувањата кои се запишани во плановите и одредбите за
одредување на конкретните територии и подрачја;
Препораки

Инвестициските предлози/планови, програми или проекти за кои е
потребна ОВЖС / СОЖС (според глава IV на ЗЗЖС) и оценка на
усогласеноста со целта и намената на заштитата на заштитените
територии (според ЗБР) да се одобруваат според конкретниот закон само
откако ќе бидат координирани од страна на надлежните органи за заштита
на животната средина и во соодветност на препораките од оценките како и
на законските прописи.

Општа оценка на СЦ. 2.1. Зголемување на туристичкиот потенцијал во регионот
преку подобра заштита и одржливо искористување на природното и културното
наследство
Приоритетна оска 2: „Туризам“
СЦ. 2.1 Зголемување на туристичкиот потенцијал во регионот преку подобра заштита и
одржливо искористување на природното и културното наследство
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Мали по обем инвестиции, платформи за ИКТ и ГИС, информациски
центри, туристички транспортни шеми;
 Чување и заштита на туристичките објекти од историско и културно
значење, вклучително конзервација и заштита на материјалното и
нематеријалното природно, историско и културно наследство;
 Подобрување на достапот до природни, културни и историски
туристички објекти преку реновирање на патиштата до нив,
изградба на нови и/или реновирање и подобрување на
велосипедски и пешачки патеки (вклучително и пропратната
разработка на заеднички стандард за патни знаци и информациски
табли, како и заеднички туристички водичи и др.);
 Изградба на нови и/или реновирање или подобрување на
туристички знаменитости, информациски центри, места за
насочување на евентуалните посетители и др.;
 Подобрување на комуналните услуги (довод на струја, водовод и
канализација и др.) кои се поврзани со туристички објекти;
 Развој на прекугранични транспортни шеми до туристички објекти;
 Создавање на удобности за пристап до или внатре во туристички
објекти за лица со посебни потреби.

Предвидени
индикативни
активности

Проучен
еколошки
проблем

Биолошка
разновидност, флора и
фауна

+/-

Води

+/-

Почви

Оценка

+/-

Воздух и клима
Население
здравје

и

+/-

човечко

Културно/природно
наследство и пејзаж

+/+/-

Зголеменото туристичко присуство како последица на иницијативите на
Програмата – ако тоа не се управува правилно може да создаде различни
ризици кои треба да бидат избегнати ако се исполнат сите компоненти на
Програмата:

Можни
последици за
животната
средина



негативните последици од загадувањето на воздухот поради зголемен
сообраќај, ќе бидат компензирани со развивање на одржлив систем за
превоз;



опасностите од негативното влијание врз биолошката разновидност,
флората и фауната кај некои природни живеалишта (посебно во
заштитени територии), можат да се избегнат со примена на
постоечките нормативни документи;



подобрувањето на водоводните и канализациските системи ќе
овозможи зголемено користење на вода и ќе ги спречи негативните
последици во однос на квалитет на водата.

Обновата/одржувањето на објекти со историско и културно значење и
чувањето/заштитата на природното и културното наследство ќе дозволи да
се заштити и подобри традиционалниот пејзаж.
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Препораки



Зголемениот капацитет за сместување на туристи, што може да е во
резултат од иницијативите на Програмата, треба да биде пропратен со
соодветни подобрувања во водоводните и канализациските системи;



Строго почитување на соодветни ограничувања во користењето на
природни објекти за кои е потребна специјална заштита (примена на
важечките прописи или донесување на нови);



Исто така, треба да се почитуваат и конкретното законодавство и
техничките одредби за дозволи за нова опрема/места за сместување
на туристи/згради, кои треба да се соодветни со традиционалниот
пејзаж и по можност да се користат локални традиционални
материјали и технологии на градење;



При разработувањето на туристички пакети треба да се земе во
предвид, дека не се дозволени активности како „сафари“, „офроуд“
патишта, следење на ретки загрозени животински видови, бидејќи
истите водат до значителни оштетувања на животната средина и
биолошката разновидност;



Инвестициските предлози/планови, програми или проекти за кои е
потребна ОВЖС / СОЖС (според глава IV на ЗЗЖС) и оценка на
усогласеноста со целта и намената на заштитата на заштитените
територии (според ЗБР) да се одобруваат според конкретниот закон
само откако ќе бидат координирани од страна на надлежните органи за
заштита на животната средина и во соодветност на препораките од
оценките.

Општа оценка на СЦ 2.2. Подобрување на конкурентноста на туристичката понуда
во регионот на ПГС
Приоритетна оска 2: „Туризам“
СЦ 2.2 Подобрување на конкурентноста на туристичката понуда во регионот на ПГС
Предвидени
индикативни
активности

За ниту една од предвидените активности не се очекува да има последици
за животната средина.

Проучен
екологичен
проблем

-----

Можни
последици за
животната
средина

Нема

Препораки

Нема

Оценка

----

Општа оценка на СЦ 2.3 Поттикнување на соработката меѓу учесниците од
регионот во областа на одржливиот туризам
Приоритетна оска 2: „Туризам“
СЦ 2.3 Поттикнување на соработката меѓу учесниците од регионот во областа на
одржливиот туризам
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Заеднички промоции, зголемување на информираноста и мрежни
врски:



Предвидени
индикативни
активности






Проучен
еколошки
проблем

Создавање/развој/утврдување на заеднички мрежи за размена на
добри практики за управување на одржлив туризам;
Разработка/примена
на
заеднички
политики,
стратегии,
меропријатија за обука и создавање на капацитет за зголемување
на вредноста на културното и природното наследство преку
неговото обновување и реклама со цел одржливо стопанско
искористување;
Организирање на разновидни заеднички културни меропријатија за
рекламирање на културниот идентитет на регионот;
Создавање на мрежи за работа со детски и младински иницијативи
во граничното подрачје, вклучително и учество на деца и младинци
во иницијативи во сверата на културните, јавните, научните и
спортските активности (музика, филозофија, спорт, запознавање на
регионот)
Кампањи за подобрување на информираноста на сите нивоа
(иднивидуални
лица,
организации,
претпријатија,
јавна
администрација, училишта) во врска со прашања, поврзани со
одржливото користење и реклама на нематеријалното културно и
природно наследство во регионот.

Биолошка
разновидност, флора и
фауна

+

Води

+

Почви

Оценка

+

Воздух и клима
Население
здравје

и

+

човечко

Културно/природно
наследство и пејзаж

+
+

Можни
последици за
животната
средина

И покрај тоа, што очекуваните последици се индиректни, сите предвидени
активности би можеле да имаат позитивно влијание врз еколошката
одржливост на туристичкиот сектор кој ќе биде развиван.

Препораки

Нема
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Општа оценка на СЦ 3.1. Подобрување на конкурентноста на бизнисот во
регионот
Приоритетна оска 3: „Конкурентност“
СЦ 3.1 Подобрување на конкурентноста на бизнисот во регионот
Активности за зголемување на конкурентноста на фирмите
 Поддршка на заеднички иницијативи за создавање на нови
претпријатија и самовработување (посебно за млади лица, жени);
 Поддршка (создавање) на социјални претпријатија и социјално
претприемништво;
 Заеднички пристап кон поттикнување на иновациите во бизнисот и
рамена на искуство за поттикнување на порастот на иновативни
производства со висока додадена вредност (на пример
биоземјоделство, еколошки технологии, ИКТ, заштеда на енергија,
фармација, електроника и др.);
Активности за активирање на соработката меѓу фирмите
 Поддршка за развој на прекугранични стопански гранки
Предвидени
 Поттикнување и примена на заедничка обука за бизнис, соработка,
индикативни
размена на искуство и шеми за изградба на капацитет;
активности
 Заеднички иницијативи за поттикнување на извозот, организирање
и учество во прекугранични саеми, фестивали, трговски мисии,
заедничко учество во саеми во трети држави;
 Размена на искуство и добри практики за поддршка на економскиот
развој на регионот;
 Соработка меѓу бизнисот и образовните институции во областа на
трансфер на технологии и поттикнување на економијата – базирана
на знаењето;
 Создавање на мрежи за размена со цел зголемување на
потенцијалнот за вработеност на младите лица, жените и
ранливите/маргинализираните групи.

Проучен
екологичен
проблем

Биологично
разнообразие, флора и
фауна

+

Води

+
+

Почви
Оценка

Въздух и климат

+

Население и човешко
здраве

+

Културно/природно
наследство
ландшафт

+

и

Можни
последици за
животната
средина

Очекуваните последици од предвидените активности можат да се
разгледуваат како индиректни. И покрај тоа треба да се нагласи важноста
на пренесување на знаења и нови идеи, вештини и технологии меѓу
локалните претриемачи и јавни органи (во интерес на МСП и другите
претпријатија во регионот, на работната рака според местото и во
регионот, на образовните и просветните институции, регионалните
локалните самоуправи) во врска со заштита на животната средина,
ресурсна ефективност, климатски промени, како и на природните
опасности со одржливост, превенција и управување со непогоди и ризици.

Препораки

Нема
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Во подолу наведена таблица е прикажан преглед на можните глобални последици врз
животната средина, поради примената на активностите кои се предвидени со
Програмата.
Преглед на последиците од Програмата за животната средина
Еколошки проблем
Биолошка
Возду
разновидно
хи
ст, флора и
клима
фауна

Води

Население
и здравје Културно/природ
Почв
на
но наследство и
и
населениет
пејзаж
о

Приоритетна оска 1: „Животна средина“
СЦ 1.1. Заштита на
животната средина и
одржливо искористување
на заедничките природни
ресурси

+

+

+

+

+

+

СЦ 1.2. Превенција на
ризикот и намалување
на последиците од
природните опасности и
опасностите кои се
поврзани со човечката
дејност

+

+

+

+

+

+

Приоритетна оска 2: „Туризам“
СЦ. 2.1. Зголемување на
туристичкиот
потенцијал во регионот
преку подобра заштита
и одржливо
искористување на
природното и
културното наследство

+/-

+/-

+/-

+/-

0

+/-

СЦ 2.2 Подобрување на
конкурентноста во
понудата на туристички
услуги во регионот на
прекугранична
соработка

0

0

0

0

0

0

СЦ 2.3 Поттикнување на
соработката меѓу
регионалните учесници
во сферата на
одржливиот туризам

+

+

+

+

0

+

Приоритетна оска 3: „Конкурентност“
СЦ 3.1 Подобување на
конкурентноста на
регионалните бизниси

+

+

+

+

+

+

Акумулирање на
влијанија

+

+

+

+

+

+
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8.1.1

Кумулативни влијанија

Не
се
очекува
значајно
негативно
кумулативно влијание како последица на
активностите што се финансирани со
Програмата.
Наместо тоа, се очекуваат позитивни
кумулативни последици за сите разгледани
еколошки проблеми, затоа што заштитата
на животната средина и одржливиот развој
на производствените активности во целина
е прифатено во Програмата како стратешки
пристап, врз кој се базираат сите
активности, во соодветност како се
европските така и со внатрешните
политики.

Примената на мерките кои се
финансирани со Програмата не треба
да има негативно влијание – како што
е наведено и во конкретната анализа
што
е
веќе
спроведена
од
Министерството за животна средина и
води, а во врска со условите од чл. 31
на Законот за биолошка разновидност
(ЗБР). Според ова истражување, „не
постои веројатност програмата да
има значајно негативно влијание
врз природните живеалишта на
видои кои се предмет на заштита
во заштитените територии во
мрежата Натура 2000“ (види во
раздел 7).

Најважните позитивни резултати се очекува
да се постигнат во заштита на природните
ресурси
во
географскиот
регион,
благодарение на подобрениот капацитет за справување со критични ситуации (шумски
пожари и други природни непогоди), но исто и во информативни активности/обука и
пренесување на нови идеи, вештини и технологии што се насочени кон локалните
органи и локалните заедници, во однос на важноста на управувањето/заштитата на
природното, културното и историското наследство во Регионот.
Исто така, се очекува задржување и подобрување на водните ресурси. Развојот на
туристичкиот сектор може да се смета за „одржлив“ само ако е пропратен со
паралелно подобрување на постоечките водоводни и канализациски системи, при што
и локалното население ќе може да ги користи тие конструкции.
Потенцијалните ризици за животната средина може да се поврзани основно со истото,
а имено со бесконтролниот развој на иницијативи во туристичкиот сектор: изградба на
места за сместување без соодветни инфраструктури за довод и прочистување на вода,
отсуство на јавен превоз, зголемување на бројот на инсталации со негативно влијание
врз пејзажот.
Некои други негативни влијанија можат да се очекуваат во фазата на изградба на
предвидените инсталации, но тие можат да се разгледуваат како привремени.
9

Причини за избор на алтернативи

Легислативата на ЕСП исто така бара да се изјаснат оправданите алтернативи на
Програмата. Всушност нема алтернатива за воведување на основна промена во
општата структура на Програмата, затоа што тематските приоритети и приоритетните
оски треба да ја исполнуваат регулативата за ИПА II и Рамковната регулатива за
исполнување на иницијативите на ЕТС.
Како што е спомнато веќе во претходните пасуси, не се очекуваат значајни негативни
влијанија што би навеле на можност за размислување за алтернатива на оваа
Програма. Некои предлози за зголемување на одржливоста на активностите се
наведени во претходниот пасус.
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10 Опис на предвидените мерки за мониторинг
Согласно со чл. 10 на Директивата за СОЖС, можните суштински еколошки последици
од исполнување на Програмата се предмет на мониторинг, за во рана фаза да бидат
идентификувани непредвидени неблагопријатни последици и да му се дозволи на
Раководниот орган на Програмата да преземе соодветни корективни мерки. Во овој
контекст, оваа глава ги претставува на ниво на програма и проект различните видови
на мерки што можат да помогнат во изјаснување и мониторинг на можни значајни
последици за животната средина кои произлегуваат од примената на Програмата за
ПГС ИПА Република Бугарија – Република Македонија 2014 – 2020 г.
Во деталите на ниво Програма, за да нема дуплирање на мониторингот како што
побарува правото на СОЖС, ќе се користат соодветни еколошки показатели
(„показатели за СОЖС“), кои се веќе дефинирани во рамката за мониторинг и
оценка на Програмата. 63 На ниво проект, прелиминарната оценка на влијанието врз
еколошките проблеми ќе се изврши преку Еколошките самопроценки на кандидатите.
10.1 Индикатори за СОЖС
На ниво на Програмата, понудениот систем за мониторинг е разработен врз основа на
можните еколошки последици од примената на Програмата, кои се утврдени со
еколошката оценка наведена во глава 8. Ќе бидат искористени следните заеднички и
конкретни показатели за работа кои се вклучени во Конечниот проект на програмата
(верзија 2014 – август 2014 г.):
Општи показатели за резултатите и показатели за резултатите на
конкретната програма
№

OI
1.1.1
OI
1.1.2

OI
1.2.1

OI
1.2.2

П о к а з а те л ( н а з и в н а
п о к а з а те л о т)

Број на поддржани инвестиции за
подобрување на условите на животната
средина во географското подрачје на
програмата
Број на заштитени природни територии,
кои се под влијание на поддржаните
активности
Број на поддржани општи механизми за
заштита
на
животната
средина,
поттикнување
на
биолошката
разновидност и одржливо искористување
на природните ресурси
Број на институции/организации кои се
вклучени во дејности што се поврзани со
животната средина

OI
1.2.3

Број на учесници во обуки и кампањи кои
се поврзани со животната средина

OI
1.3.1

Поддржани инвестиции за подобрување
на
управувањето
со
непогоди
и
превенција на ризици

Единиц
а ме р к а

Целен
показ
а те л ( 2
023 г.)

Извор на
п о д а то ц и

И н те р в а л
на
и з в е с т ув а
ње

15

AIR

Годишно

5

AIR

5

AIR

20

AIR

Број

300

AIR

Број

5

AIR

Број

Број

Број

Број

Годишно

Годишно

Годишно

Годишно
Годишно

63

Показатели за работата и резултатите
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Поддржани инвестиции за подобрување
на приспособувањето и намалувањето на
последиците од климатските промени
Поддржани
општи
механизми
за
управување со непогоди и превенција на
ризици
и
подобрување
на
информираноста за климатските промени
Број на институции/организации кои
учествуваат во иницијативи поврзани со
спречување и управување со ризици.
Број на учесници во обуки и кампањи во
областа на спречување и управување на
ризикот (вклучително маргинализирани
заедници и други ранливи групи).
Број
на
реконструирани/реновирани
културни и историски туристички објекти
кои се опфатени со активности за нивна
заштита
Должина на новите или реконструираните
или раширените патишта за достап до
природни,
културни
и
историски
туристички објекти, велосипедски патеки
и пешачки патеки
Број
на
новоизградени
или
реконструирани,
или
разширени
инсталации и атракции поврзани со
туризмот
Број
на
изградени/реконструирани
инсталации за лица со хендикеп, за
достап до или внатре во поддржаните
туристички објекти
Поддржани инвестиции за подобрување
на конкурентноста на претпријатијата во
географскиот регион на програмата

Број

OI
3.1.3

Број на учесници (мажи и жени посебно)
во поддржани иницијативи за обука и
квалификација

Број

OI
3.2.1

Поддржани иницијативи за економски
развој и поттикнување на инвестициите

Број

OI
1.3.2
OI
1.4.1
OI
1.4.2
OI
1.4.3

OI
2.1.1

OI
2.1.2

OI
2.1.3
OI
2.1.4
OI
3.1.1

Број

Број
Број

Број

5

AIR

3

AIR

10

AIR

300

AIR

25

AIR

5

AIR

10

AIR

5

AIR

5

AIR

150

AIR

10

AIR

Број

Годишно

Годишно

Годишно
Годишно

Годишно

Годишно

Број

Број

Број

Годишно

Годишно

Годишно

Годишно

Годишно

Показатели за резултатите од конкретната програма
№

П о к а з а те л

Мерна единица

Целен
п о к а з а те
л (2023
г.)

Извор на
п о д а то ц и

И н те р в а л
на
и з в е с т ув а
ње

Исполнување
на
PHARE/CARDS
RI 1.1.1

Повеќе
поддржани
заштитени подрачја

Процентен удел

30%

RI 1.1.2

Подобрен капацитет за
користење на заеднички
природни ресурси

Мерна скала за
капацитетот (1-10)

Зголемува
ње

Извештаи за
напредокот и
Годишни
извештаи за
исполнувањето
Студија

2018
2023

2018
2023
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RI 1.2.1

RI 1.2.2

Повеќе активности во
областа на превенција и
управување со ризикот

Повеќе активности во
областа на превенција и
управување со ризикот

Исполнување
на
PHARE/CARDS
Процентен удел

80%

Извештаи за
напредокот и
Годишни
извештаи за
исполнувањето

2018
2023

Исполнување
на
PHARE/CARDS
Процентен удел

I50%

Извештаи за
напредокот и
Годишни
извештаи за
исполнувањето

2018
2023

Статистика

RI 2.1.1

RI 2.2.1

Зголемување на бројот
на ноќевања на туристи
во
прекуграничниот
регион

Поголем
број
на
создадени/поддржани
општи
производи
и
услуги во туризмот

Процентен удел

1%

Проучување
Исполнување
на
PHARE/CARDS
Извештаи за
напредокот и
Годишни
извештаи за
исполнувањето

2018
2023

Исполнување
на
PHARE/CARDS
Процентен удел

50%

Извештаи за
напредокот и
Годишни
извештаи за
исполнувањето

2018
2023

Наведените показатели се соодветни на очекуваното влијание врз животната средина
и човечкото здравје, и поради тоа не е неопходно да се даваат други показатели за
СОЖС.
10.2 Еколошка самопроценка
Понудениот систем за мониторинг, на ниво на проект ја доразвива прелиминарната
оценка за влијанието за еколошки проблеми: кандидатите ќе направат еколошка
самопроценка на еколошките аспекти на понудените проекти, следејќи го списокот со
дефинираните Прашања за оценка како табела за оценка.
Подолу е наведен пример за прашалник за еколошката самопроценка врз основа на
примерно можно дејство по Приоритетна оска 2: „Туризам“ - СЦ. 2.1. Зголемување на
туристичкиот потенцијал во регионот преку подобра заштита и одржливо
искористување на природното и културното наследство: Развивање на прекугранични
шеми за превоз до туристички објекти. Ова дејство може да има како можни
позитивни така и негативни последици за Биолошката разновидност, флора и фауна,
почви, воздух и клима, културно/природно наследство и Пејзаж (за еколошката оценка
види во глава 8)
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Пример со прашалник за самопроценка
Еколошки
проблем

Прашања за оценка
-

Дали проектот ќе придонесе за намалување
на загадувањето на воздухот?

-

Дали проектот ќе придонесе за намалување
на емисиите на стакленички гасови?

-

Дали проектот ќе придонесе за подобрување
на енергетската ефикасност и за поголемо
користење на обновливи енергетски извори?

-

Дали проектот ќе помогне за поддржување
на еколошки видови на превоз?

-

Дали проектот ќе помогне за поттикнување
на одговорно поведение на јавноста преку
вклучување на граѓаните во борбата со
климатските промени?

-

Дали проектот ќе помогне за заштита на
биолишката разновидност, живеалиштата и
екосистемите и нивните услуги?

-

Дали проектот ќе помогне за за заштита на
природната разновидност на фауната, флората
и живеалиштата во заштитените територии
и објекти во „Натура 2000“?

Воздух и клима

Биолошка
разновидност,
флора и фауна

Единица мерка

-

Дали проектот ќе помогне за заштита на
загрозените видови (растенија и животни)?

-

Дали проектот ќе помогне за поттикнување
на туризмот, со што ќе се обезбеди висок
степен на заштита на природата?

-

Дали проектот ќе помогне за намалување
загадувањето на водите, причинето
организирани и неорганизирани извори и
спречување на инциденти со загадување
површински води?

-

Дали
проектот
ќе
помогне
за
за
поттикнување на одржливо користење на водни
ресурси, вклучително воведување на ротација на
потрошувачката на вода во индустријата,
прочистувањето на индустриски води на
локално ниво?

Води

Скала за
оценување
(на пр. 1-10)

Скала за
оценување
(на пр. 1-10)

на
од
за
на

-

Дали проектот ќе помогне за поттикнување
на одржлив туризам со оглед на заштита на
водните ресурси?

-

Дали проектот ќе помогне за поттикнување
на одговорно поведение на јавноста преку
вклучување
на
граѓаните
во
одржливо
користење на водите?

Скала за
оценување
(на пр. 1-10)
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Еколошки
проблем

Прашања за оценка
-

Дали проектот ќе помогне за заштита на
функционалноста на почвите

-

Дали проектот ќе помогне за намалување на
деградацијата и загадувањето на почвите

-

Дали проектот ќе помогне за поттикнување
на одржлив туризам со оглед на заштита на
земјиштата?

Почви
-

Дали проектот ќе помогне за поттикнување
на одржливо управување на земјиштата, со
избегнување на ризици и опасности?

-

Дали проектот ќе помогне за поттикнување
на одговорно поведение на јавноста преку
подобрување на обуката и информираноста за
заштита на почвите?

-

Дали проектот ќе помогне за намалување на
заболувањата причинети од ризици поврзани со
животната средина?

-

Дали проектот ќе помогне за зајакнување на
мерките
за
контрола
на
ризиците
и
опасностите за здравјето кои се поврзани со
животната средина?

-

Дали проектот ќе помогне за подобрување
на превенцијата на ризици за управување со
природни непогоди и со такви кои се
предизвикани од човекот?

-

Дали проектот ќе помогне за поттикнување
на одржливо управување со отпад со цел
заштита на човечкото здравје?

-

Дали проектот ќе помогне за поттикнување
на еколошко поведение на општеството преку
вклучување на граѓаните во решавање на
проблемите кои се поврзани со животната
средина?

-

Дали проектот ќе помогне за заштита и
обновување на културното и природното
наследство?

-

Дали проектот ќе помогне за поттикнување на
одржливо
управување
и
планирање
на
културниот и природен пејзаж?

Население и
човечко здравје

Културно/природно
наследство и
пејзаж
-

Дали проектот ќе помогне за поттикнување на
одржливо користење на природните ресурси со
цел одржлив туризам?

Единица мерка

Скала за
оценување
(на пр. 1-10)

Скала за
оценување
(на пр. 1-10)

Скала за
оценување
(на пр. 1-10)

Дали проектот ќе помогне за поттикнување на
одговорно поведение на општеството преку
подобрување на обуката и информираноста за
заштита и чување на наследството и
пејзажот?
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11 Заклучоци и препораки
Подолу наведените заклучоци и препораки воглавно се однесуваат на активностите во
Природна оска 2 „Одржлив туризам“:






Се очекува активностите во Програмата да го стимулираат развојот на приватни
иницијативи поврзани со туристичкиот сектор, но тој пораст треба да се случува
паралелно со подобрување на поврзаните со него инфраструктури (ВиК
системи, инсталации за превоз и др.), во спротивен случај одржливоста на
целиот систем ќе се намали.
Исто така, еден неконтролиран развој на туристичките структури би можел да
доведе до исцрпување на природното, историското и традиционалното
наследство на регионот и на поврзаниот со него локален пејзаж. Поради тоа,
може да е погодно да се подготви конкретна легислатива за дозволите за нови
инсталации/места за сместување на туристи/згради, кои треба да се соодветни
со традиционалниот пејзаж и по можност да се користат локални материјали и
градежни техники.
Поради тоа треба да се предвиди, таму каде што е корисно,
воведувањето/примената на ограничувања за користење на природни објекти за
кои е потребна специјална заштита;

Во заклучок, за двете Приоритетни оски треба да се забележи дека:


Инвестициските предлози, планови и проекти за кои е потребна ОВЖС / СОЖС
(според глава IV на ЗЗЖС) и оценка на усогласеноста со целта и намената на
заштитата на заштитените територии (според ЗБР) да се одобруваат според
конкретниот закон само откако ќе бидат координирани од страна на надлежните
органи за заштита на животната средина и во соодветност на препораките од
оценките како и на законските прописи.
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Прилог 1 Интердициплинарни теми
Преглед на енергетиката во прекуграничниот регион
Енергетска ефикасност
Енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија се прашања за кои
прекуграничната соработка и размената на добри практики би можеле да придонесат
за дополнителен стимул за развојот во поврзаните подрачја.
Неопходноста за подобрување на енергетската ефикасност во Република Бугарија е
еден од основните приоритети на бугарската влада. Државата има значаен потенцијал
за примена на мерки за енергетска ефикасност. Една од мерките, донесени од
бугарската влада за подобрување на енергетската ефикасност, е Законот за
енергетска ефикасност. Со овој закон се воведуваат барањата на Директива
2006/32/ЕЗ. Врз основа на Директива 2006/32/ЕЗ и Законот за енергетска ефикасност,
разработени се Национални програми за активности во енергетската ефикасност. Со
овие програми Република Бугарија донесува национални индикациски показатели за
штедење на енергија заклучно 2016 г., во износ од не помалку од 9% од целосната
потрошувачка на енергија за 9 години (просечно по 1% годишно). 64
Во Република Македонија упатствата за ефективно користење на ресурсите се
наведени во конкретни стратегии и планови. Пример за тоа е Стратегијата за
зголемување на енергетската ефискасност во Република Македонија до 2020 г.,
која ја дрфинира рамката за зголемено користење на практики за енергетска
ефикасност на одржлив начин, како и за исполнување на програми и иницијативи кои
се поврзани со намалување на зависноста од увоз, енергетската интензивност и
непродуктивната потрошувачка на енергија, со максимално вклучување на приватниот
сектор. 65 Во бугарскиот дел од прекуграничниот регион се направени некои инвестиции
во таа насока, со искористување на финансиски ресурси од ЕУ и од национални
извори во текот на претходниот програмски период. Во моментов во Република
Македонија, малку се проектите и кредитните линии со кои се поддржуваат мерки за
енергетска ефикасност. И покрај тоа, потребата значајно го надминува постоечкото
финансирање.
Потрошувачка и прозиводство на енергија
И во двете држави е потребно да се огранични побарувачката на енергија и да се
намали влијанието врз животната средина за да се подобри енергетската ефикасност
на економијата и да се доведат до минимум загубите кои се должат на морално
застарени технологии и инфраструктура. Поконкретно, основниот проблем со кој се
судрува Република Бугарија е високата потрошувачка на енергија. Во 2012 г. Вкупната
крајна потрошувчка на енергија е 9 045 ktoe (килотони нафтен еквивалент), а
потрошувчката по гранки е: транспорт – 31,7% индустрија - 28,5%, корисници во
домаќинството - 26,5%, услуги - 11,1% и земјоделство - 2,2%.66 По 2000 г. вкупната

Подготовка на ИПА ПГС Република Бугарија –Република Макеоднија 2014-2020 г., Анализа на
ситуацијата
65 Министерство за економија, Стратегија за развој на енергетиката во Македонија до 2020 г.
url:http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/Energy_policies_and_legislation/The_FYROM_201
0_Energy_Strategy_to_2030_ENG.pdf
64

66

ЕАЖС - http://eea.government.bg/bg/soer/2012/energetix/index
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потрошувачка на енергија се зголемува со 5,6% во резултат на зголемената
потрошувачка во гранките „Транспорт“, „Домаќинства, јавни организации и др.“ и
намалената потрошувачка во „Индустрија“.
Што се однесува на производството во 2013 г., ископувањето на нафта е во износ на
3,38 илјади барели дневно, а потрошувачката е 114,99 илјади барели дневно (оценка).
Кај производството на јаглен ископувањето е 35,846 мил. кратки тони при
потрошувачка од 38,279 мил. кратки тони. Вкупното производство на сурова енергија е
0,476 квадрилиони btu [британски топлински единици]
Освен тоа, Република Бугарија треба да надмине и друг предизвик – значајниот увоз
на енергетски ресурси – околу 70% (при средна вредност за ЕУ – 40%).67
Во долните табели е прикажан преглед на производството / потрошувачката на
енергија според економски гранки и според видовите на извори на енергија во
Република Бугарија и Република Македонија.
Крајна потрошувачка на енергија според економски гранки, 2011 г. (Mtoe [мил. т нафтен
еквивалент])
За индустриски
потреби

Домаќински
корисници, услуги
и др.

Транспорт

Република
Бугарија

2.7

2.9

3.6

Република
Македонија

0.6

0.5

0.8

Извор: Европска комисија68

Потрошувачка и производство на енергија во Република Бугарија и Република
Македонија (2013 г.)
ДРЖАВА

НАФТА

ТИПОЛОГИЈА

ПРИРОДЕН
МАЗУТ

(ВО ИЛЈ. БАРЕЛИ
ДНЕВНО)

Република
Бугарија

Република
Македонија

(МЛРД. КУБ.
ФУТИ)

ЈАГЛЕН

СТРУЈА

(МИЛ. КРАТКИ
ТОНА)

(МЛРД. КВТ/Ч)

Производство

3.38

3.53

35.846

46.65

Потрошувачка

114.99

108.42

38.279

31.60

Производство

0.04

0

8.234

6.53

Потрошувачка

17.08

3.53

8.428

7.82

Извор: ОВЖС (2013 г.)69

67

ОВЖС – Администрација за информација на енергетиката во САД, оддел независна статистика и
анализа, Раздел: Општи податоци за Бугарија url: http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=rb
68 Европска комисија „Транспортот во ЕУ во бројки – Статистички бележник“, 2013 г., стр. 116
69

Пак таму
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Што се однесува на Република Македонија, производството на Вкупна првична
енергија е во износ од 0,072 квадрилиони btu; а потрошувачката е 0,130 квадрилиони
btu.70 Во енергетската инфраструктура се вклучни производството на струја, јагелн,
економските гранки на нафта и производи од нафта, на приородниот мазут и на
производството на топлинска енергија. Исто така, Македонија е поврзана само со
еден магистрален гасовод. Може да се наведи, дека реално не постои производство на
природен мазут: целиот природен мазут се увезува од Русија низ гасоводот кој влегува
во државата кај Деве Баир на границата со Република Бугарија и поминува низ Крива
Паланка, Кратово и Куманово до Скопје. Во оваа развојна фаза на гасификација на
Македонија, практично не постои дистрибутивна мрежа. Некои директни корисници се
директно приклучени кон преносната мрежа.
Обновливи извори на енергија
Што се однесува на Обновливите извори на енергија (ОИЕ), тие се друг локален
извор кој може да придонесе за намалување на зависноста од увоз, за подобрување на
безбедноста во снабдувањето со енергија, за почитување на обврските за заштита на
животната средина и за придонес кон креирање на работни места.
Согласно со бугарската Национална стратешка референтна рамка 2007-2013 г.,
„електричната енергија која е произведена од ОИЕ опфаќа основно ХЕЦ како и
релативно мал дел кој се произедува со ветерни генератори.
Во Република Бугарија делот на енергијата од обновливи извори е 16,3% од вкупната
количина. Поконкретно – делот кој е поврзан со транспортниот сектор е 0,3%, струјата
– 17%, со греењето и ладењето – 27,5%71. ВО периодот 2005-2015 г. (без значајни
дополнителни заложби) се предвидува делот на ХЕЦ во целата произведена
електроенергија да е просечно 5,5%. Околу 116 ГВт/ч (10 ktoe) електрична енергија се
произведува од биомаса и поконкретно од црна луга во фабриките за целулоза и
хартија“72.
Потенцијалот на ОИЕ во Република Бугарија е во користењето на геотермална
енергија и ветерна и сончева енергија. Освен тоа, бугарскиот Закон за енергетика и
Законот за енергетска ефикасност предвидуваат суштински предности при користење
на обновливи извори на енергија.
Што се однесува на пограничниот регион, тој располага со благопријатни услови и со
голем потенцијал за производство на енергија од обновливи извори, за да придоенсе
за обврската на државите од ЕУ во оваа конкретна област. Изворите за производство
на обновлива енергија во регионот вклучуваат: енергија од вода, сонце, биомаса,
геотермални води и ветар. Во Ќустендил енергијата од ХЕЦ традиционално се користи
од 1927 г. кога е изградена првата ХЕЦ „Осогово“. Потоа се изградени уште неколку
ХЕЦ. Во последните години финансирањето од ЕУ ја поттикнува изградбата на
централи со користење на сончева и ветарна енергија. Така Благоевград е на второ
место во Република Бугарија во однос на бројот на објекти за обновлива енергија кои
произведуваат електрична енергија. Вкупниот капацитет на производство на енергија
од изградените извори на обновлива енергија во двете бугарски области е скоро

ОВЖС - Администрација за информација на енергетиката во САД, оддел независна
статистика и анализа, Раздел: Општи податоци за Македонија url:
http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=rb
71 Извор: ЕВРОСТАТ (2014)
url:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_ind_335a&lang=en
72 Види Република Бугарија, Национална стратешка референтна рамка 2007-2013 г.
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200 МВт. Студиите покажуваат дека потенцијалот во регионот е многу поголем од
постоечките до овој момент моќности.
Од страната на Република Македонија се забележува ниско ниво на искористување
на ОИЕ поради недоволното популаризирање на обновливите извори на енергија.
Македонија основно користи енергија од вода (за производство на струја), биомаса
(основно дрвна маса за производство на топлинска енергија за домакинството),
геотермална енергија и Сончева енергија.
Само ХЕЦ „Калиманци“ е во експлоатација (во регионот) и таа претставува 3% (13,8
МВт) од вкупните инсталирани моќности (552 МВт) од ХЕЦ во државата. Моќностите од
ХЕЦ во овој дел од регионот на ПГС се обезбедуваат од 27 централи (од кои 10 мали
ХЕЦ), на кои се паѓаат 29% (7,3 МВт, од кои 77% е од мали ХЕЦ) од вкупните
инсталирани моќности од ОИЕ (25 МВт) во државата. Првата ветерна електроцентрала
во државата (Богданци) ќе биде пуштена во употреба во 2014 г. и ќе има инсталирана
моќност од 37 МВт73.
Актуелна состојба на системот за мобилност и транспорт
Вид на превоз
Сообраќајната мрежа што ја поврзува Република Бугарија со
Македонија се
опслужува осново со патен сообраќај: низ неа поминуваат три меѓународни патишта:
Софија-Кулата-Солун (Дел од Европски коридор № 4), Софија-Ќустендил-ЃуешевоСкопје (дел од Европскиот коридор № 8) и Куманово-Велес-Гевгелија (дел од
Европскиот коридор № 10).
Во моментов има 3 активни Гранични премени – Ѓуешево-Деве Баир, Станке
Лисичково-Делчево и Златарево-Ново Село, но тие не би биле доволно за една
зголемена прекугранична интеграција на двете држави. Освен тоа, патната мрежа е
нерамномерно распространето во регионот и тоа го отежнува пристапот до
планинските и полупланинските подрачја.
И покрај веќе направените инвестиции, густината на патната мрежа е многу помала од
просечната за ЕУ. Всушност, густината на патната мрежа во Благоевград е само 103
км/1000 км2; за споредба, просечната густина на патната мрежа во Република Бугарија
е 175 км/1000 км2; а за ЕУ во 2008 г. таа е 418,5 км/1000 км2;. Од целата територија на
ПГС, густината на патната мрежа е највисока во Североисточниот регион - 444 км/1000
км2.74
Во 2012 в. вкупната должина на патната мрежа во Република Македонија е 14 038
км од кои 911 км национални патишта, 3 712 км окружни патишта и 9 355 км локални
патишта. Вкупната должина на патната мрежа во Република Бугарија е 19 456 км (на
крајот на 2010 г.) 75 Од вкупната должина на локалните патишта во државата, 3 163км
(33%) поминуваат низ пограничниот регион (македонскиот дел). Два национални
патишта се во соодветност со Трансевропските оски (Коридори VIII и X).76
И покрај факторот што тие патишта генерално се во добра состојба, тие не се доволно
развиени за да го опслужат зголемениот патен сообраќај. Освен тоа, квалитетниот
транспорт и системите за меѓуградски транспортни врски се со лош квалитет.
Види ИПА Програма за ПГСРепублика Бугарија – Република Македонија 2014-2020 г., стр.
17.
74 Извор: Државен завод за статистика, 2012 г; ЕВРОСТАТ
75 Извор: Европска комисија, „Транспортот во ЕУ во бројки - Статистички бележник“, 2013 г.
76 Извор: Опис на регионот на програмата за ПГС (верзија: од 31 март 2014 г.)
73

Стр. 147 от 156

Освен тоа, големиот проблем е што не постои железничка пруга меѓу Република
Бугарија и Република Македонија. Во однос на железничкиот превоз, пограничниот
регион се опслужува од основни железнички линии на пругата Софија-Дупница-КулатаСолун и железничката линија Софија-Ќустендил-Ѓуешево (дел од TEN-T мрежата).
Бидејќи и за двете држави е многу важна изградбата на железничката пруга,
Република Македонија има одвоено сериозни финансиски средства за таа намена за
следниот период, при што освен дејностите за реконструкција на првата делница од
железничката пруга, во тек се и подготовката на техничките проекти за другите две
делници – Бељаковце – Крива Паланка (36 км) и Крива Паланка – Деве Баир /
границата со Република Бугарија (23 км).
Освен тоа, меѓурегионалниот јавен превоз не го поседува неопходниот квалитет и во
повеќето случаи отсуствуваат комплексни услуги (автобус-автобус или автобус-воз).
Пограничниот регион има релативно добар пристап до воздушен превоз преку двата
аеродроми во Софија и Скопје кои се наоѓаат надвор од географскиот опсег на
програмата, но се во непосредна близина на истиот. Сепак, пристапот до нив од
подалечните, планинските и руралните средини повторно е тежок. 77
Поради тоа патниот сообраќај се јавува како најважниот вид на превоз, бидејќи не
постои железничка линија со која да се поврзат двете држави.
Барање превоз
Отсуството на квалитетна понуда за превоз и ефикасни врски преку границата води до
зголемено користење на приватен превоз.
Бо Република Бугарија се зголемува користењето на автомобили, кое во 2011 г. е е
48,1 млрд. пкм [патнички километри]; од друга страна користењето на автобуси се
намалува (10,8 млрд. пкм); трамваите и метрото заземаат 0,9 млрд. пкм а
железниците 2,1 млрд. пкм.78 И покрај зголемувањето на поседување на автомобили,
кое е 264/1000 жители, тоа е доста под просечното за ЕУ 25.
Генерално, 58% од автомобилите (1 543 229) се постари од 16 г., а поголемиот дел од
нив се постари од 20 г.
Комбинираните податоци во однос на бројот на автомобили и густината на
републичката патна мрежа, покажува дека сопственоста е релативно висока во однос
на патната мрежа.
Автобускиот превоз е релативно добро развиен и распространет во државата,
вклучително до дестинации до кои нема железнички превоз. Основните проблеми на
автобускиот превоз се безбедноста при патување, непочитување на часовите на
пристигнување, патничките услуги во автобуските станици, отсуството на комплексни
услуги (автобус-автобус или автобус-воз).
Истовремено во Република Македонија недостатокот на системи за јавен превоз и
расфрланоста на населените места се основните причини за зголемената замена на
јавниот превоз со лични автомобили, што има значајни последици за животната
средина. Всушност од 1995 до 2011 г. користењето на автомобили се има зголемено
од 3,7 (млрд. пкм) на (млрд. пкм). Интересен момент е скоро непостоечкото користење
на автобуси во Македонија: само 1,6 (млрд. пкм) во споредба со 10,8 (млрд. пкм) во
Република Бугарија.
77

Пак таму, стр. 21
Извор:
„Превозот
во
ЕУ
во
бројки
Статистички
бележник“,
url:http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2013/pocketbool2013.pd
78

2013 г.,
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Освен тоа, користењето на железнички превоз во двете држави се намалува сериозно.
Подолу наведените податоци го потврдуваат трендот кон се пошироко користење на
автомобили во Република Бугарија и Република Македонија и како последица на тоа
намалување на користењето на железнички превоз.
Распределба според видовите надземен патнички превоз (2011 г.)/пкм во %
Автомобили

Автобуси

Железнички
линиии

Трамваи и метро

Република
Бугарија

77.7

17.5

3.3

1.4

Република
Македонија

75.5

22.5

2.0

-

ЕУ–27

82.7

8.8

7.0

1.6

Извор: Превозот во ЕУ во бројки – Статистички бележник, 2013 г.79

Основни влијанија врз животната средина
ЕУ спроведува политика за подобрување на јавните услуги, а истовремено се
преминува кон превозни системи со нисок јаглероден интензитет и поодржливи
превозни средства. Во таа рамка е важно да се применуваат мерки што се насочени
кон проблеми како прекугранични мултимодални превозни центри и системи со нисок
јаглероден интензитет.
Превозот има значајно еколошко влијание од гледна точка на емисиите на стакленички
гасови (СГ), локалните емисии во воздухот и бучавата; поради тоа, намалувањето на
емисиите на СГ во идниот развој на превозот останува основен предизвик.
Во 2010 г. вкупните емисии на стакленички гасови во Република Бугарија е во
износ на 61,4 млн. т. еквивалент на СО2, од кои 8,8 млн. т емисии на СГ се однесуваат
на превозот што претставува 14,2% од вкупната количина.
Во 2002 г. превозот како цело претставува основен извор на азот диоксид и еден од
најголемите извори на јаглероден оксид во Република Бугарија. Превозот по патишта е
основниот извор на употребени акумулатори и гуми.
Емисии на СГ според вид на транспорт во Република Бугарија - 2010 г.
ГРАЃАНСКА
АВИЈАЦИЈА,

СООБРАЌАЕН

ЖЕЛЕЗНИЧКИ

ПРЕВОЗ

ЛИНИИ

БРОДОВИ

ДРУГ ПРЕВОЗ

ВКУПНО

Удел во %
Млн.
еквивалент
СО2

т
на

6,3

85

0,8

4,3

3,7

0,6

7,5

0,1

0,4

0,3

Истовремено во Република Македонија се забележува сериозно зголемување на
емисиите од превозот, како последица на зголемената побарувачка на сообраќаен
превоз.

79

Извор: „Превозот во ЕУ во бројки - Статистички бележник“, 2013 г., стр. 47-48
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Конкретно, во Македонија, емисиите во превозниот сектор во последните години се
движат меѓу 30% и 40%, од процеси на производство меѓу 30% и 5%, а загадувачите во
останатите сектори се помалку од 5%, со обзир на фактот дека за тие емисии нема
доволно податоци. Се набљудува променлив тренд – во периодот 2002-2011 г. трендот
основно бил во насока надолу за емисиите на ЅО2, проследено со пораст во 2006 и
2007 г., надолен тренд во 2008 г. и мал пораст во 2009 г. Што се однесува до
последните години – кај количините на овој загадувач се забележува надолен тренд во
2010 г., проследен со нов пораст на емисиите во 2011 г. кој се должи на вкупната
количина на консумирани јаглени од лигнитен тип. Променливиот тренд во вкупните
емисии на сулфурен диоксид е во резултат на преикините во работата на некои
производствени, индустриски, енергетски и металуршки објекти. На процесите на
изгорување се паѓа највисокиот дел од емисиите на ЅО2, што се должи на горење на
нискоквалитетни и нискокалорични јаглени од лигнитен тип, како и на течни горива со
содржина на сулфур, користени за греење и во превозот. Се забележува општ тренд
на приближно еднакви количини на емисии со азотни оксиди во периодот од 2002 до
2005 г., проследен со нагорен тренд во периодот 2006-2007 г., додека количината на
емисии слабо се намалува во периодот 2008-2010 г. Во 2011 г. повторно е евидентиран
пораст на емисиите со азотен оксид во резултат на зголемената потрошувачка на
горива, искористени во процесите на горење.
Што се однесува на потрошувачката на горива во Република Бугарија, вкупната
крајна потрошувачка на бензин и дизел во превозот е во износ од 2 089 ktoe (2011 г.), и
на биогорива - 17 ktoe; додека во
Македонија е 431 ktoe, со високо ниво на
потрошувачка на нафта. Нема податоци за потрошувачка на биогорива во
Македонија.
Состојба на системот за отпад во прекуграничниот регион
Политиката за управување со отпадите во рамките на ПГС е потчинета на целите на
политиката на ЕУ за спречување на создавање на отпад и има за цел да се намали
искористувањето на ресурси и да се примени во практика хиерархијата на отпадите.
И покрај тоа, финансиските средства од државните
буџети се недоволни за
финансирање на еколошката инфраструктура и тоа води до неефикасно спречување и
управување со ризиците кои се поврзани со климата во пограничниот регион.
Сеуште се неопходни големи инвестиции во собирањето и преработката на цврстиот
отпад.
Долготраен проблем со кој се соочува географскиот регион на ПГС е дека одделното
собирање, преработка и рециклирање на цврстите отпади се дејности со ограничен
опсег и слаб опфат во регионот.
Затоа, основната цел кај еколошката инфраструктура е да биде оптимизиран системот
за управување со отпади преку имплементација на финансиски одржливи интегрирани
системи за управување со води и отпад, со цел да се подобри квалитетот на животот
на населението и за рационално користење и заштита на животната средина.
Заедно со тоа, од суштинско значе да биде зајакнат административниот капацитет на
институциите, надлежни за управување со отпад од градежништво и рушење и да се
подобри заемното дејство меѓу институцииите; а паралелно со тоа да се променат
разбирањата на сите граѓани за прифаќање на одржливи начини на поведение.
Карактеристиките на државите ја прикажуваат тековната состојба на системите за
отпад во Република Бугарија и Република Македонија, за да се фокусираме на
основниот проблем за решавање при управување со отпадите (т.е. за разработување
на секторска стратегија за намалување на емисиите со стакленички гасови;
спречување на создавањето на отпади; намалување на количините со органски отпад
кои се депонираат во депонија).
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Република Бугарија
Според извештајот – преглед на резултатите од управувањето со отпади во државите
– членки на ЕУ, објавен од Европската унија во 2012 г., Република Бугарија е
поставена во групата со држави со најголеми пропусти во примената на управување со
отпадите. Откако Република Бугарија оствари 0% рециклирање во 2010 г., за да го
постигне показателот од 50% рециклирање на комунален цврст отпад до 2020 г., ќе е
потребно процентот на рециклирање да се зголемува просечно со 5 процентни поени
на годишна база од 2010 до 2020 г. Такво годишно темпо на пораст не е постигнато од
ниту една европска држава во периодот од 2000 до 2010 г. Дури и ако отпадот од
амбалажа се вклучи во извештајот пред Евростат за рециклирање на комуналниот
цврст отпад, од страна на Република Бугарија ќе треба да бидат направени исклучиви
напори за да се постигне целта од 50% рециклирање заклучно со 2020 г. Веројатно
некои неодамнешни иницијативи, превземени по 2010 г. од владата на Република
Бугарија, ќе придонесат за подобрување на процентот на рециклирање во државата.
Меѓувремено, информираноста на општеството во однос на еколошките фактори во
врска со отпадите не е доволно добра. Еден од приоритетите на Националната
програма за управување со отпадот (2009-2013 г.) е поврзан со мерките за
подобрување на инфромираноста на граѓаните во сите области на управување со
отпад преку различни кампањи. 80
Во долниот раздел е прикажана актуелната состојба на системот за управување со
отпад во државата. Прво ќе бидат покажани постоечките податоци за отпад од
амбалажа на национално ниво, а потоа описот ќе биде насочен кон системот за
комунални отпади во кои е вклучено рециклирањето на отпад во Република Бугарија.

Преглед на податоците за систем за отпад од амбалажа
Отпад од амбалажа, изгорена во инсталации за горење
Material

2009

2010

2011

2012

Plastic

278

558

М

3250

Paper/cardboard (incl. composites)

581

24

М

46

Metal

М

М

М

М

Wood

120

148

2482

0

Glass

М

М

М

М

Other

50

28

М

14

Total

1028

758

2482

3310

Извор: ДЗС 2012

80

Европска комисија, Фактолошки податоци за Бугарија (BG) 070307/2011/606502/SER/C2
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Отпад од амбалажа
Material

2010

2011

2012

Plastic

81978

94963

96123

138716

110270

122270

Metal

15744

13414

14587

Wood

18741

21444

20121

Glass

63962

69374

70521

Other

2055

5174

5174

Total

321197

314639

328797

Paper/cardboard (incl. composites)

Извор: ДЗС

201281

Комунален цврст отпад (КЦО)
Општините (вкупно 264) играат важна улога во спроведување на секторската политика
за животна средина. Општините се организирани во Регионални здруженија на
општини, кои се надлежни за спроведување на националната политика за управување
со отпад на регионално ниво. 82
Според податоците на Евростат, во Република Бугарија не е евидентирано
материјално или органско рециклирање на комунален отпад од 2001 до 2010г.
Отпадот од амбалажа во Република Бугарија не е вклучен во извештаите на Евростат
за рециклирање на цврст комунален отпад.
Конкретно се забележува значајно зголемување на рециклирањето на отпад од
амбалажа од 2004 до 2010 г. Најголем удел во рециклирање на отпадот од амбалажа е
поврзан со хартијата и картонот.
Содржина на рециклиранииот отпад од амбалажа во Република Бугарија за 2004 г., 2006 г., 2008 г. и
2010 г. Наведено во тони

Извор: Бугарски Државен завод за статистика, 2012 г. 83

Многу голем дел од комуналниот отпад во Република Бугарија се депонира во
депонии. Количината на комунален отпад кој е депониран во депонии во 2010 г. е 3
млн. т., што претставува 98% од целосната количина (3,1 млн. т.) 84

81

ЕАЖС, ДЗС, url: http://www.nsi.bg/en/content/5177/generated-packaging-waste
Повторно таму
83 ЕАЖС, Управување со комуналниот отпад во Бугарија, 2013 г., стр. 6
84 Види повторно таму
82
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Во долунаведената слика е прикажан трендот на формирање на цврст комунален
отпад по глава на жител во Република Бугарија од 2001 до 2010 г. Во тој период се
забележува опаѓање на формираниот цврст комунален отпад по глава на жител.
Формирање на ЦКО по глава на жител во Република Бугарија

Извор: Евростат, 2012 г.

Република Македонија
Во Република Македонија има бројни проблеми и пропусти, утврдени преку разновидни
проекти, истражувања и плански документи во врска со животната средина и за
конкретни области, при што отсуствуваат единствени регионални системи за
управување со цврстиот комунален отпад и на системи за управување со посебен вид
на отпад, како опасниот отпад.
Еден од поголемите проблеми во Република Македонија е високото ниво на емисии со
токсички хемикалии, испуштани со неконтролираното горење на комунален отпад (т.е.
горење во домаќинството) што е често среќавано во државата. Индустриското
производство исто така допринесува значајно за концентрациите на фини честички
(РМ10) на одредени места.
Со обзир дека задачите и одоговорностите во сферата на управуањето со отпад
реално се расфрлани меѓу неколку државни институции, и со водечка улога на
Министерството за животна средина и просторно планирање и општините, ќе бидат
собрани податоци од истражувања кои се поврзани со општинските системи за отпади.
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Цврст комунален отпад (ЦКО)
Општините се надлежни за организирање на собирањето, превозот и депонирањето на
комуналниот отпад; за донесување на решенија за местоположбата на инсталациите
за отпад; за издавање на локални наредби за управување со отпадот; за
финансирањето и контролата на затворањето на депоа/депонии и затворање на
инсталации за управување со отпад.
Количината на цврст комунален отпад кој е формиран во периодот 2003-2011 г.
стабилно се зголемува со темпо од над 3% годишно во текот на претходните години, а
во последните години темпото на пораст е под 3% годишно. Формирањето на цврст
комунален отпад врви паралелно со економскиот раст које евидентиран во државата
во тој временски период. Количината на комунален отпад кој е формиран во 2011 г. е
357 кг. по глава на жител.
Преовладувачката метода за управување со комунални и други безбедни отпади е
депонирањето во законски депонии, на кои се паѓа 99,74% од вкупната количина на
ЦКО, формиран во 2012 г. Останатите 0,26% ЦКО се преработени за рециклирање.
Собирањето на ЦКО опфаќа 77% од населението во државата. 85 Формирањето на
ЦКО непрекинато се зголемува – од околу 399 000 т. во 2003 г. до 734 000 т. во
2011 г. што е значајно зголемување со скоро 85%. Сепак, треба да се забележи дека
податоците од 2003 до 2007 се воглавно проценки а не реални податоци базирани на
реални анализи во место, и поради тоа податоци од пред 2008 г. не се директно
споредливи со податоци од 2008 г. и следните години. 86

Илјади тони
Кг по глава од жител

2009
726
354

Формирање на ЦКО во Македонија
2010
721
351

2011
735
357

ИЗвор: Цветковска (2011 г.) и Евростат (2013 г.)

Според податоцоте на Евростат, во 2008 г. опсегот на собирање на ЦКО во општините
во Република Македонија е околу 72%. Во следните години процентот на собирање
незначајно се зголемува и во 2011 г. достигнува 77% според податоци и информација
на Министерството за животна средина и просторно планирање.
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Извор: Цветковска (2011 г.) и Евростат (2013 г.)

Што се однесува на биоразградливите материјали, биоразградливата фракција на
ЦКО се состои основно од прехрамбени и растителни отпади, а исто така и од дрвен
материјал, хартија и картон како и од текстилен отпад. Биоразградливата (органска)
фракција во која се вклучени прехрамбени и растителни отпади е 26% од формираниот
ЦКО. На хартијата и картонот се паѓаат 11,9%. На фракциите дрвен материјал и
текстил се паѓаат 2,7% односно 2,9%. Освен тоа, фракцијата на фини мешани
честички (<10мм), која е еднаква на 30,9% содржи околу 60% биоразградливи органски
материјали (НПУО 2008 г.). На овој начин, од тие 30,9%, количината од околу 18,5%
може да биде додадена кон содржината на биоразградлив ЦКО. Во заклучок,
конечната содржина на биоразградлив отпад што се содржи во ЦКО во Македонија е
околу 62%. Со земање во предвид и на можните отстапувања, овој процент со
сигурност мое да се одреди на околу 60-65%.
Депонирањето на ЦКО во депонии е најкористената варијанта со удел од 99,74% во
2012 г., додека уделот на преработката во која се вклучени рециклирање и
компостирање се паѓаат 0,26%, според податоците кои се испратени од општинските
градоначалници до Министерството за животна средина и просторно планирање.
Што се однесува на рециклирањето, доставените податоци од Министерството за
животна средина и просторно планирање за 2012 г., покажуваат дека на
рециклирањето и компостирањето на ЦКО се паѓа незначајниот удел од 0,26%.87.
Количината на рециклирање во 2011 г, во Македонија е 2 625,89 т. – количина која
претставува рециклирани пластични материјали, додека количините за рециклирање и
други видови на преработка на отпад е 3 054,45 т. Поконкретно, количините за
рециклирање според видот се 2 927,32 т хартија и картон, 29 т стакло, 66,96 т. метали
и 31,7 т. пластика.
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Министерство за животна средина и просторно планирање, 2012 г.
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Освен тоа, вкупната количина на амбалажа која е пуштена во обртај во државата, е
48 340,083 т. во согласност со годишниот извештај (доставен до Министерството за
животна средина и просторна планирање) за 2011 г.
Амбалажа во обртај (тони) и рециклиран отпад од амбалажа (тони) во 2011 г., според материјалите

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање, (2012 г.)

Во периодот 2007-2011 г. владата вложува сериозни напори за усогласување на
локалното законодавство во однос на отпадот, со упатствата и директивите на ЕУ, и во
врска со тоа се донесуваат повеќето нови наредби. Овие наредби – Националниот
план за управување со отпад за периодот 2009-2015 г. (Службен весник, бр. 77/09) ги
опфаќаат прашањата кои се поврзани со депонирање, горење, со биоразградливиот
комунален отпад и со отпадот од амбалажа.
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