
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Република Бугариjа 
Министерство за регионален развој и јавни работи - 
Главна дирекција „Управување на териториjалната 

соработка“ 
ПРЕЛИМИНАРНА ПРОЦЕНКА И СОЖС НА ПРОГРАМАТА 

ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА ИПА РЕПУБЛИКА 
БУГАРИJА - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2014-2020 г. 

Нетехничко резиме 

Извештаj за стратегиска оцена на животната средина 

 



 

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 на ОП (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.  

Согласно со прилог І (j) на Директивата за СОЖС, подолу наведениот документ 
претставува нетехничко резиме на информациjата, поднесена за Извештаjот за 
стратегиска оцена на животната средина. 

 

1.а.  Основна содржина и главна цел на Програмата и на неjзината врска со 
други соодветни планови и програми 

Во Глава 3 на Извештаjот за стратегиска оцена на животната средина е опишана 
Програмата за ПГС Република Бугариjа - Република Македониjа 2014-2020. 
Укажани се основните цели и приоритети, како и распределбата на финансиските 
ресурси. Оваа Глава ги наведува можните врски со други соодветни програми и 
стратегии. 

Програмата за ПГС ИПА Република Бугариjа - Република Македониjа 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 потенциjал (Заедничка 
цел). 

                                                           

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



Во географски план спроведувањето на Програмата за ПГС ИПА Република 
Бугариjа- Република Македониjа 2014-2020 ќе го опфати одредениот географски 
регион на Програмата, коj се наоѓа во централниот jужен дел на Балканскиот 
полуостров со териториjа 18 087 кв. км и население 980 375 души. Од бугарска 
страна териториjата вклучува два региона на ниво NUTS 3 - Благоевград и 
Ќустендил (52.5% од териториjата на Програмата за ПГС). Териториjата од 
страна на Република Македониjа ги вклучува Североисточниот, Источниот и 
Jугоисточниот статистички региони на ниво NUTS 3 (47.5% од териториjата на 
програмата и 33.4% од териториjата на државата). 

Заедничката стратегиjа на Програмата за ПГС ИПА Република Бугариjа - 
Република Македониjа 2014-2020 г. лежи во целите и стратегиите на ЕУ од 
повисок ред, поконкретно во Стратегиjата „Европа 2020“, Рамковниот договор за 
исполнување на инициjативите за ЕТС, Регламентот ИПА II; Работниот документ 
на службите на Комисиjата „Елементи за општа стратешка рамка 2014-2020 г.“, 
(проектот) на Европската комисија за Спогодба за партнерство на Република 
Бугариjа; (проектот) на Европската комисија за Документ за стратегиjа за 
државата во 2014-2020 г. за поддршката од ЕУ за Република Македониjа. 
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 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 

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

 Животна 
средина 

СЦ-1.1. 

Заштита на животната средина 
и долгорочно користење на 
природните ресурси во 
географскиот регион на ПГС 

СЦ-1.2. 

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

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

 „Туризам“ 

СЦ-2.1.  

Зголемување на туристичкиот 

потенцијал во регионот преку 

подобра заштита и одржливо 

искористување на природното 

и културното наследство 

СЦ-2.2.  



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 

 

 „Конку-
рентност“ 

СЦ-3.1. 

Подобрување на 
конкурентноста на 
регионалните бизниси 

 

1.b  Моментална состоjба на животната средина и неjзиниот вероjатен 
развоj 

Во Глава 5 се опишува моменталната состојба на животната средина во 
териториjата што е опфатена со Програмата, за секоj разгледуван еколошки 
параметар (воздух и клима, води, биолошка разновидност, флора и фауна, почви 
и културно/природно наследство и пејзаж). Описот вклучува евентуален развоj 
без применување на Програмата (сценарио со нула опциjа) 2. 

Од анализата станува јасно, дека еколошките проблеми како „води“, „почви“ или 
„воздух и клима“ се подложени на суштинско влијание (напр. од транспортот или 
управување со отпадот), кои можат да имаат негативно влијание врз овие 
проблеми.Воздух и клима: прекуграничниот регион е посебно ранлив од 
растечките последици од климатските промени. Заклиматските промени 
дополнително придонесува и испуштањето на загадувачи во воздухот како 
директна 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 (наjголемиот загадувач 
- ТЕЦ „Бобовдол“ - драстично го намали испуштањето на штетни гасови во 2012 г. 
после пуштањето во употреба на инсталациjа за контрола на сулфурниот 
диоксид). Исто така загадувањето на воздухот од транспортот останува еколошки 
проблем, коj што треба да се реши. Всушност негативното влијание врз 
квалитетот на воздухот е последица од огромниот сообраќаj во поголемите 
градови и основните регионални патни правци, како и од севкупното користење на 
цврсто гориво (дрва, jаглен) во домаќинството. 

                                                           

2Сценариото 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. 

 



Биолошка разновидност, флора и фауна: Регионите по заедничката граница меѓу 
Република Бугариjа и Република Македониjа се богати на природни ресурси и 
заштитени територии; во прекуграничниот регион има уникатна флора и фауна, 
богата разновидност од видови меѓу кои и цицачи, птици, влекачи, инсекти, 
растениjа и печурки, како и многу ендемични видови. Главните закани се должат 
на загадувањето на водите, почвите и воздухот, заедно со климатските промени.  

Води: еден од наjголемите еколошки проблеми во граничниот регион е 
загадувањето на водите на реките. Постојат многу загадени делови на реки, 
пособено во сливот на реките Струма и Брегалница, кое што во поголемиот дел е 
предизвикано од директното испуштање на отпадните води од индустриските (и 
рударските) капацитети и од домаќинствата, наоѓалиштата на руда и од 
употребуваните пестициди и ѓубрива во земjоделието. Обjeктите за прочистување 
на отпадните води се сосема недоволни. Во однос на почвите, главните 
предизвици доаѓат од водната ерозиjа на почвите и од загадувачи. 

Почви: Повеќе од половина од програмскиот регион е планински, при што шумите 
зафаќат 46.5% од вкупната површина, но има исто и многу долини со плодна 
земја. Главните фактори, кои влијаат врз користењето на земjата се стопанските 
сектори како земjоделство, транспорт, а исто и високиот степен на урбанизациjа. 

Културно/природно наследство и пејзаж: културното наследство на регионот 
вклучува споменици и обjекти, сврзани со храмови, стари градски и рурални 
делови, археолошки локалитети, како и споменици, посветени на историски 
настани или фигури. На многу места од двете страни на границата се уште се 
наоѓат рушевини од антички цивилизации. Античката архитектура, таму каде што 
е зачувана, има многу блиски црти. Во пограничниот регион постоjат многу и 
различни архитектонски, археолошки и етнографски споменици од културно 
значење. 

 

 

 

1.с Карактеристики на животната средина за територии, кои вероjатно ќе 
бидат особено погодени 

Програмата за ПГС е разработена за целата териториjа опфатена со 
прекуграничниот регион. Бидеjќи не е можно да бидат одредени локациите на 
планираните приоритети и активности (ниту конкретните проекти) во рамките на 
Програмата за ПГС (стратешкото ниво на програмата е во зависност од 
големината на регионот), се применува еколошката анализа на карактеристиките 
и прашањата од глава 4 на Извештаjот за еколошка оценка, што ги пресретнува 
потребите на оваа конкретна точка од содржината (глава 6 на Извештаjот за 
еколошка оценка), така како што е пропишано со локалните закони и Директивата 
на Европската Заедница (ЕЗ).Еколошките карактеристики на териториите, во кои 
ќе бидат поддржани конкретни проекти од ОП за ПГС, се оценуваат според 
процедурата за ОВЖС (Оценка за влијанието на животната средина), таму каде 
што е применливо. 



 

1.d  Актуелни еколошки проблеми, поврзани со програмата 

Описот на моменталната состоjба на животната средина претставува 
функционално дефинирање на основните еколошки проблеми (како што е 
наведено во глава 7 на Извештаjот за стратегиска оцена на животната средина). 

Заради опаѓањето на индустријата и мерките за контрола врз емитирањето на 
штетни гасови, регионот се одликува со релативно чиста животна средина. Сепак, 
загадувањето на воздухот од транспортот како и на почвите и водите поради 
индустриски и земјоделски активности, остануват еколошки проблем на коj треба 
да се работи, заедно со проблемите за управување и рециклирање на цврст 
отпад, како и за подобрување на системите за канализациjа. 

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. 
 
Климатските промени претставуваат сериозна опасност за регионот и имаат 
големо влијание врз земjоделството, туризмот, шумскиот и хидроенергетскиот 
систем. Потребно е како подобрување на информираноста, така и заедничко 
преземање на ефикасни мерки за спречување на ризиците, заштита од поплави и 
зачувување на шумите од пожари и на другите последици од климатските 
промени во регионите. Во оваа Глава се наведени еколошките слаби страни и 
опасности: 
 

Слаби страни: 
1. Недоволно развиен систем за собирање, преработка и рециклирање на 

отпадот (недоволно инсталации, стара опрема); 
2. Слаб систем за управување и преработка; 
3. Слаба информираност на jавноста 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, 

земjоделество) во голема степен се незаштитени од климатските промени; 
6. Релативно високо ниво на загадување на реките во целиот регион; 
7. Неадекватно користење на водните ресурси, недоволен достап до вода за 

пиење; 
8. Недоволно инсталации за водоснабдување и прочистување на отпадни води, 

комбинирано со недостиг на канализациски системи во руралните средини; 
9. Амортизирани системи за водовод; 
10. Незаконски депонии; 
11. Неконтролирана употреба на пестициди и ѓубрива; 
12. Недоволно користење на природните ресурси за производство на електрична 

енергија; 



13. Отсуство на студии, проекти и техничка документациjа за користење на 
алтернативни извори на енергија (пред се во Република Македониjа); 

14. Отсуство на комплетни планови за развоj на ОИЕ (Обновливи Извори на 
Енергија), кои може да бидат применувани на локално ниво; 

15. Слаба употреба на ОИЕ, поради недоволно поттикнување за нивно користење. 
 
Утврдени опасности: 
1. Релативно голем ризик од поплави, шумски пожари, ерозиjа на почвата, 

свлечишта (лизгање на земјиште); 
2. Ризик од прекумерно користење на основните туристички обjекти и на 

природните региони, кои што припаѓаат кон нив; 
3. Политичка протекциjа на одредени фирми, кои jа загадуваат животната 

средина; 
4. Загадување поради користење на застарени технологии во рударството; 
5. Зголемено загадување на водите и почвите поради несоодветна обработка; 
6. Природни непогоди поради последиците од климатските промени. 

 

1.е Главни цели за заштита на животната средина на меѓународно/ 
Заедничко и државно ниво 

За секоj од дефинираните еколошки проблеми (1) воздух и клима; 2) биолошка 
разновидност, фауна и флора; 3) води; 4) почви; 5) население и човечко 
здравје; 6) културно/историско наследство и пејзаж) и интердисциплинарни 
теми3 во Глава 4 се дава преглед на политичката рамка за животната средина, 

коjа е земена во предвид при разјаснување на сите релевантни цели за заштита 
на животната средина, за да се процени козистентноста на Програмата за ПГС 
ИПА Република Бугариjа - Република Македониjа 2014-2020 во однос на целите за 
животната средина во светски рамки, на ниво ЕУ, на регионално и национално 
ниво. Анализата на овие документи дава можност да се дефинираат „целите на 
СОЖС“ за секоj еколошки проблем: 

 

Eколошки 
проблем 

Цели на СОЖС 

Воздух и клима 

1. Намалување на загадувањето на воздухот 
2. Намалување на емисиите од стакленички гасови 
3. Подобрување на енергетската ефикасност и зголемено 

користење на обновливи извори на енергиjа 
4. Поддршка на еколошки видови на транспорт 
5. Поддршка на управувањето на противопожарната 

активност и превенциjа 
6. Поттикнување на одржливост кон климатските 

промени и непогоди, поврзани со климата 

                                                           
3Проблеми 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“. 



7. Поттикнување на одговорен однос каj jавноста преку 
вклучување на граѓаните во борбата со климатските промени 

Биолшка 
разновидност, Флора 

и Фауна 

1. Заштита на биолошката разновидност, 
живеалиштата и екосистемите и нивните услуги 

2. Зачувување на природната разновидност на фауната, 
флората и живеалиштата во заштитените територии и 
обjектите од „Натура 2000“ 

3. Заштита на загрозени видови (растениjа и животни) 
4. Намалување на загубата на биолшка разновидност 
5. Поттикнување на одговорен однос каj jавноста преку 

вклучување на граѓаните во заштитата на биолшката 
разновидност и природните територии 

6. Поттикнување на туризмот, што ќе обезбеди високо 
ниво на заштита на природата 

Води 

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

2. Намалување на еутрофикациjата 
3. Подобрување на еколошкиот и хемискиот состав и 

добрата состоjба на водните површини 
4. Поттикнување на одржливото користење на водните 

ресурси, вклучуваjќи воведување на повторно искористување 
на вода во индустриjата, прочистување на индустриски 
отпадни води на локално ниво 

5. Намалување на ризиците од поплави 
6. Поттикнување на долгорочен туризам со цел заштита 

на водните ресурси 
7. Поттикнување на одговорен однос каj jавноста преку 

вклучување на граѓаните во одржливото користење на водите 

8. Зачувување на зоните со заштитени води, вклучуваjќи: 
зони за санитарна заштита на водата за пиење, зони, 
осетливи за нитрати според Директивата за нитратите, 
осетливи региони по Директива 91/271/ЕЕЗ 

Почви 

1. Заштита на функционалноста на почвите 
2. Намалување на деградацијата на земјиштето и 

загадувањето на почвите 
3. Поттикнување на одржливо користење на земјишните 

ресурси 
4. Намалување на формирањето на отпад, подобро 

искористување на отпадот и рециклирање на целокупниот 
отпад 

5. Поттикнување на додржлив туризам со цел заштита 
на земјиштето 

6. Поттикнување на одржливо управување со земјиштата, 
избегнувајќи ризици и опасности  

7. Поттикнување на одговорен однос каj jавноста преку 
подобрување на обуката и информираноста за заштита на 
почвите 

Население и човечко 
здравје 

1. Намалување на болестите, предизвикани од ризици, 
поврзани со животната средина 

2. Спречување од изложеност на бучава од животната 
средина 

3. Зајакнување на мерките за контрола на ризиците и 
опасностите за здравjето, поврзани со животната средина 



4. Подобрување на превенциjата на ризиците и управување со 
природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот  

 
5. Поттикнување на одржливо управување со отпадот со 

цел заштита на човечкото здравје 

6. Поттикнување на еколошки однос каj jавноста преку 
вклучување на граѓаните во решавањето на проблемите во 
врска со животната средина 

Културно/ 
природно наследство 

и пејзаж 

1. Заштита и возобновување на културното и 
природното наследство 

2. Поттикнување на одржливо управување и планирање на 
културните и природните предели 

3. Поттикнување на одржливото користење на 
природните ресурси со цел одржлив туризам 

4. Поттикнување на одговорен однос каj jавноста преку 
подобрување на обуката и информираноста за заштита и 
конзервирање на наследството и пејзажот 

 

1.f  Методи за оценување и вероjатни значајни последици од Програмата за 
животната средина 

Глава 2 на Извештаjот за еколошка оценка вклучува опис на методолошкиот 
пристап, користен за оценка на еколошките влијанија и на процедурите, кои треба 
да бидат пратени, согласно Директивата за СОЖС. 

можните последици и влијанија, кои би резултирале од спроведувањето на 
Програмата, земјаќи ги во предвид нивната вероjатност, опфат, 
фреквентност/времетраење, реверзибилност, прекугранична димензиjа и степен 
на неодреденост. 

Оцената за можните последици и влијанија, кои може да произлезат од 
спроведувањети на Програмата, е направена на ниво Приоритетни оски и 
нивните соодветни Специфични цели, при што се земат во предвид 
прекуграничните активности, кои 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 неколку одредени Цели на СОЖС. 

Извештаjот за животната средина во Глава 8 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 спечување, намалување и 
возможно наjцелосно неутрализирање на значајните негативни последици за 
животната средина од спроведувањето на Програмата. Овие препораки се 



усогласени исто со критериумите, кои се користат во селекцијата на проекти, 
вклучуваjќи ги и критериумите за допуштеност и квалитет од аспект на гледна 
точка на влиjание врз животната средина. 

Оценката на ниво програма може да даде само глобални рамки на можните 
последици врз животната средина. Ова се должи на фактот, дека повеќе 
информациjа за можните последици ќе има во фазата на исполнување на 
проектите. Треба да се напомене, дека можните последици и влиjаниjа врз 
животната средина на Програмата за ПГС ИПА Република Бугариjа - Република 
Македониjа 2014 -2020 г. се претежно индиректни (бидеjќи се поврзани со т.нар. 
„меки мерки“). Во некои случаи - на „инвестициски мерки“ - влиjаниjата врз 
животната средина се подиректни. 

Во следната табела е направен преглед на можните глобални последици врз 
животната средина, како последица од спроведувањети на активностите, кои се 
предвидени со Програмата во рамките на секоjа Специфична цел што е поврзана 
со трите Приоритетни цели. 

 

Eколошки проблем 

Воздух и 
клима 

Биолошка 

разновидност, 

флора и фауна 
Води Почви 

Население 

и човечко 
здравје 

Културно/ 
природно 

наследство и 
пејзаж 

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 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 

+/- +/- +/- +/- 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 ос 3: „Конкурентост“ 

СЦ 3.1 Подобрување на 
конкурентноста на 
регионалните бизниси 

+ + + + + + 

Акумулација на влијанија + + + + + + 

 

Погоре наведената еколошка оценка е извршена врз основа на следната скала од 

5 индикатори 

 
СКАЛА НА 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ 
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 

/ Оценката е невозможна (достапните информации се ограничени) 

Врз база на оценката не се очекува значајно негативно кумулативно влиjание од 
активностите, финансирани преку Програмата. 

Се очекуваат позитивни кумулативни последици за сите разгледани 
еколошки проблеми, бидеjќи 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. Наjважните позитивни 
резултати се очeкува да бидат постигнати во заштита на природните ресурси во 
регионот на проектот, пред се заради подобрениот капацитет за справување со 
вонредни ситуации (шумски пожари и други природни непогоди), но исто и на 
активности за информирање/обука и спроведување на нови идеи, вештини и 
технологии, насочени кон локалните органи и заедници, во врска со важноста на 
управувањето/заштитата на природното, културното и историското наследство на 
Регионот. Исто така, се очекува заштита и подобрување на водните ресурси. 
Развоjот на туристичкиот сектор може да се смета за „одржлив“, само ако биде 
проследен од паралелно подобрување на постоечките водоводни и канализациски 
системи ,при што и локалното население ќе може да ги користи овие конструкции. 

Потенциjалните ризици за животната средина можат да бидат поврзани пред се 
со истото, т.е. со неконтролираниот развоj на инициjативи во туристичкиот сектор: 
изградба на сместувачки капацитети без соодветна инфраструктура за пренос и 
третман на отпадни води, непостоење на jавен превоз, зголемување на броjот на 
обjeктите со негативен ефект врз пеjзажот. Некои други негативни последици 
можат да се очакуваат во фазата на изградба на предвидените обjекти, но тие 
можат да бидат разгледувани како привремени. 

Освен тоа – спроведувањето на мерките кои се финансирани од Програмата, не 
треба да имаат негативен ефект, како што е наведено и во конкретната анализа 



спроведена од Министерството за животна средина и водите во врска со 
барањето на чл. 31 од Законот за биолошка разновидност (ЗБД). Според ова 
испитување „не е возможно програмата да има важен негативен ефект врз 
природните живеалишта, популациите и живеалиштата на видовитешто се 
предмет на заштита во заштитените територии од мрежата „Натура 2000“.  

 

1.g  Мерки за спречување, намалување и компензација на неповолните 
последици врз животната средина 

Во овој пасус се наведени очекуваните последици и влиjаниjа од предвидуваните 
активности врз животната средина. 

Резултатите од анализата се наведени во матрица за еколошка оценка за секоjа 
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 вклучени во оценката на соодветните еколошки 
проблеми). 

Треба да се напомене, дека евентуалните важни последици и влиjаниjа 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“. 

 

 
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 



Предвидени 

индикативни 

активности 

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. 

 

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. 

 

Проучен 

еколошки 

проблем 

Биолошка 

разновидност, флора и 

фауна 

Оценка 

+ 

Води + 

Почви + 

Воздух и клима + 

Население и човечко 

здравје 
+ 

Културно/природно 

наследство и пејзаж 
+ 



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. 

Препораки 

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; 

 

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 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. 



Предвидени 

индикативни 

активности 

Инвестициски мерки 

 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. 

Проучен 

еколошки 

проблем 

Биолошка 

разновидност, флора и 

фауна 

Оценка 

+ 

Води + 

Почви + 

Воздух и клима + 



Население и човечко 

здравје 
+ 

Културно/природно 

наследство и пејзаж 
+ 

Можни последици 

за животната 

средина 

 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.  

Препораки 

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; 

 

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 

Предвидени 

индикативни 

активности 

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. 

Проучен 

еколошки 

проблем 

Биолошка 

разновидност, флора и 

фауна 

Оценка 

+/- 

Води +/- 

Почви +/- 

Воздух и клима +/- 

Население и човечко 

здравје 
+/- 

Културно/природно 

наследство и пејзаж 
+/- 



Можни последици 

за животната 

средина 

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: 

 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. 

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 

----- Оценка ---- 

Можни последици 

за животната 

средина 

Нема  

Препораки  Нема  

 

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 

Предвидени 

индикативни 

активности 

Заеднички промоции, зголемување на информираноста и мрежни 

врски: 

 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. 

Проучен 

еколошки 

проблем 

Биолошка 

разновидност, флора и 

фауна Оценка 

+ 

Води + 



Почви + 

Воздух и клима + 

Население и човечко 

здравје 
+ 

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  

 

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 

Предвидени 

индикативни 

активности 

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 

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

 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 

Оценка 

+ 

Води + 

Почви + 

Въздух и климат + 

Население и човешко 

здраве 
+ 

Културно/природно 

наследство и ландшафт 
+ 

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 

 

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 

Возду

х и 

клима 

Биолошка 

разновидно

ст, флора и 

фауна 

Води 
Почв

и 

Население 

и здравје 

на 

населениет

о 

Културно/природ

но наследство и 

пејзаж 

Приоритетна оска 1: „Животна средина“ 

СЦ 1.1. Заштита на 

животната средина и 

одржливо искористување 

на заедничките природни 

+ + + + + + 



 

Еколошки проблем 

Возду

х и 

клима 

Биолошка 

разновидно

ст, флора и 

фауна 

Води 
Почв

и 

Население 

и здравје 

на 

населениет

о 

Културно/природ

но наследство и 

пејзаж 

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 
+ + + + + + 

 

 



 

 

 

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. 
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. 
Презентираните матрици даваат преглед на можните последици од Програмата 
врз вклучените еколошки проблеми и препораките за спречување, намалување и, 
кога тоа е можно, компензирање на негативните еколошки последици. 

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). 



Подолу наведените препораки се однесуваат пред се за активностите во 
Приоритетна оска 2 - Туризам, кои што претставуваат потенциjален еколошки 
ризик за животната средина: 

 

 Зголемениот капацитет за сместување на туристи, коj може да е во 
резултат од инициjативите на Програмата, треба да биде пропратен со 
соодветни подобрувања во водоводните и канализациските системи;Строго 
придржување кон соодветните рестрикции за користење на природни 
обjекти, за кои е потребна специjална заштита (применување на важечките 
прописи или донесување на нови);Исто така, треба да се воведе конкретно 
законодавство и технички прописи за дозволите за нови инсталации/места 
за сместување на туристи/згради, кои треба да одговараат на 
традиционалниот пеjзаж, и по можност да се користат локални материjали и 
градежни технологии;  

 При разработување 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; 

 

1.h Мотиви за избор на алтернативите 

Легислативата за СОЖС исто така бара да бидат разјаснети мотивираните 
алтернативи на Програмата. Всушност, нема алтернатива за воведување на 
генерална промена во општата структура на Програмата, бидеjќи тематските 
приоритети и приоритетните оски треба да одговараат на регулативата за ИПА II и 
Рамковниот договор за исполнување на инициjативите по ЕТС. 

Како што веќе е напоменато во претходните пасуси, не се очекуваат значаjни 
негативни влиjаниjа што би навеле на можност да се размислува за алтернатива 
на оваа Програма. 
 

1.i Мерки за мониторингСогласно со чл. 10 од Директивата за СОЖС 
можните суштински еколошки последици од исполнувањето на Програмата се 
предмет на мониторинг, за во почетна фаза да бидат идентификувани 
непредвидените неповолни последици, кое ќе даде можност на Управувачкиот 
орган на Програмата да преземе соодветни корективни мерки. Во овој контекст, 
оваа Глава ги претставува на ниво на програма и проект различните видови мерки 
што можат да помогнат за дефинирањето и мониторингот на можните значаjни 
последици за животната средина, кои произлегуваат од примената на Програмата 
за ПГС ИПА Република Бугариjа -  Република Македониjа 2014-2020 г. 

Каj деталите на ниво програма, како што се наведени во Глава 10, за да нема 
дуплирање на мониторингот како што побарува правото на СОЖС, ќе се користат 
соодветни еколошки индикатори („индикатори за СОЖС“), кои веќе се дефинирани 
во рамката за мониторинг и оценка на Програмата. 



 

 Броj на поддржани инвестиции за подобрување на условите на животната 
средина во географскиот регион на програмата; 

 Броj на заштитени природни територии, погодени од поддржаните 
активности; 

 Броj на поддржани заеднички механизми за заштита на животната средина, 
поттикнување на биолошката разновидност и одржливо искористување на 
природните ресурси; 

 Броj на институции/организации кои се вклучени во активности што се 
поврзани со животната средина; 

 Броj на учесници во обуки и кампањи кои се поврзани с животната средина; 

 Поддржани инвестиции за подобрување на управувањето со непогоди и 
превенциjа на ризици; 

 Поддржани инвестиции за подобрување на приспособувањето и 
ублажување на последиците од климатските промени; 

 Поддржани заеднички механизми за управување со непогоди и превенциjа 
на ризиците и подобрување на информираноста за климатските промени;  

 Броj на институции/организации, кои што учествуваат во инициjативи 
поврзани со спречување и управување со ризици; 

 Броj на учесници во обуки и кампањи во сферата на спречување и 
управување на ризиците (каде што се вклучени и маргинализираните 
заедници и другите ранливи групи); 

 Броj на реконструирани/реновирани/ културни и историски туристички 
обjекти, кои се опфатенисо активности за нивна заштита и конзервација ; 

 Должина на новите или реновираните, или проширени патишта за пристап 
до природни, културни и историски туристички обjекти, велосипедски и 
пешачки алеи; 

 Броj на новоизградени, или реновирани, или проширени обjeкти и атракции, 
поврзани со туризмот; 

 Броj на изградени/ реновирани инсталации за инвалиди, за пристап до или 
внатре во поддржаните туристички обjекти; 

 Поддржани инвестиции за подобрување на конкурентноста на 
претприjатиjата во географскиот регион на програмата; 

 Броj на учесници (мажи и жени посебно) во поддржани инициjативи за обука 
и квалификациjа; 

 Поддржани инициjативи за економски развоj и поттикнување на 
инвестициите. 

На ниво проект прелиминарната оценка на влиjанието врз еколошките проблеми 
ќе се спроведе преку еколошките самопроценки на кандидатите. 


