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Основни податоци за планскиот документ
Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или друга
одредба)

Измената на Планпт за управуваое сп Наципнален парк Галичица за перипд 2011-2020
гпдина се спрпведува на бараое на Владата на Република Македпнија кпја ја задплжи
Јавната устанпва Наципнален парк Галичица да пристапи кпн измена на Планпт за
управуваое вп наспка на пвпзмпжуваое на изградба на следните развпјни прпекти:
1.
Изградба на Туристичкп развпјна зпна „Птешевп“, КП Птешевп, ппштина Ресен;
2.
Изградба на Туристичкп развпјна зпна „Стеое“, КП Стеое, ппштина Ресен;
3.
Изградба на Туристичкп развпјна зпна „Љубаништа“, КП Љубаништа, ппштина
Пхрид;
4.
Изградба на ски центар вп Наципнален парк Галичица;
5.
Изградба на Експресен пат А3 Кпсел – Пхрид – граница сп Република Албанија.
Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот?
Да
Не
Доколку се врши измена на постоечки плански документ наведете го називот на стариот
плански документ и причините за негово изменување?

План за управуваое сп Наципнален парк Галичица за перипдпт 2011-2020 гпдина
Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за животна
средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа.

Да. Плански дпкументи сп кпи се уредува управуваоетп сп заштитените ппдрачја
Дали планскиот документ е определен со уредбата за стратегиите, плановите и програмите,
вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се
спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и
здравјето на луѓето. Доколку е определен наведете ја точката и алинејата под која е
определен. (пр. член 3, точка 1, алинеја 5)

Да
Не

Член: 3

Тпчка: 17

Алинеја: /

Дали со планскиот документ се планира реализирање на проект што е предвиден со Уредбата
за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за
спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина. Доколку одговорот е
позитивен наведете за каков проект станува збор.

Да. Инфраструктурни прпекти и прпекти за туризам и рекреација
Дали планскиот документ опфаќа користење на мала област од локално значење како што е
определено со член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е ДА,
наведете ја површината на областа и нејзиното значење.

Не
Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука која
ќе се донесе.

Измените на Планпт за управуваое сп Наципналнипт Парк Галичица се вп наспка да се
пвпзмпжи градба вп ппфатите на туристичкп развпјните зпни (вп ппнатампшнипт текст:
ТРЗ) „Стеое“, КП Стеое, ТРЗ „Птешевп“, КП Птешевп, и двете вп Ппштина Ресен, какп и
ТРЗ „Љубаништа“, КП Љубаништа, Ппштина Пхрид, пптпа изградба на ски центар вп
НПГ и изградба на нпвп прпектиранипт патен правец А3, делница Пхрид – граница сп
Република Албанија - Свети Наум, преку измена на зпнираоетп на паркпт.
Предмет на планскиот документ. (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.)

Управуваое сп заштитенп ппдрачје - наципнален парк.
Периодот за донесување на планскиот документ.

2011-2020
Предвидено ревидирање на планскиот документ. Доколку е предвидено ревидирање, на колку
години?
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Планпт за управуваое се ревидира на 5 гпдини спгласнп сп Закпнпт за заштита на
прирпдата (член 99, став (2))
Простор или област опфатени со планскиот документ. (пр. географска област, добро е да се
прикачи мапа)

Планскипт дпкумент целпснп ги ппфаќа границите на Наципналнипт парк Галичица, кпј
се напда вп Пхридскп-преспанскипт регипн. Картпграфските прикази се дадени вп
прилпг.
Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот
документ и дали истите се содржани во акт или документ.

Да
Не
Дали е приложена копија од целите?

Да
Не
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Резиме на влијанијата врз животната средина
(Да се определи дали имплементацијата на планскиот документ ќе предизвика значително
влијание врз животната средина, потребно е да ги пополните прашањата кои следат подолу
како водич за определување на значителното влијание на ефектите врз животната средина, а
кои се во согласност со Уредбата за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките
дали определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната
средина и здравјето на луѓето.)
Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ.

Пд прпектите штп би се реализирале вп рамките на планскипт ппфат пптенцијалнп ќе
се јават влијанија вп текпт на изградбата и вп текпт на експлпатацијата. Вп текпт на
изградбата, влијанијата ќе бидат ппврзани сп пренамена на земјиштетп и загуба на
гплеми ппвршини на шумска и тревна вегетација (прашаоетп ппврзанп сп екплпшките
прпблеми сп кпи се сппчува прпектпт деталнп е ппишанп преку анализа на влијаниетп
врз живеалиштата и видпвите), какп и прпдуктивнп земјпделскп земјиште, згплемени
емисии вп впздухпт, бучава, емисии вп ппчва и впди и спздаваое на цврст птпад
(генералнп градежен шут) какп резултат на градежните рабпти. Пптенцијалните
влијанија ќе се манифестпраат и преку прпшируваое на ппстпјната и изградба на нпва
инфраструктурата (патишта, електрични, впдпвпдни и телекпмуникациски инсталации
и сл.), згплеменп зафаќаое на прирпдните бпгатства (пспбенп впда). Вп текпт на
експлпатацијата се пчекува да се јават емисии вп впда и ппчва дпкплку не се птстранат
птпадните впди и птпадпт на сппдветен начин; истп така мпжнп е да се влијае на
згплемени емисии на СП2 заради пптрпшувачката на енергија (затпплуваое,
електрична енергија итн.), какп и згплемени емисии на издувни гаспви пд впзилата.
Најгплемo влијание ќе има врз бипдиверзитетпт не самп на планираните ппфати туку
на целипт НП Галичица.

Веројатноста, времетраењето,
фреквентноста и повратноста
на влјанијата;

Влијанијата врз квалитетпт на впздухпт, впдите,
бипдиверзитетпт, ппчвата,управуваоетп сп птпад и
бучавата ќе се јават вп текпт на изградбата и
експлпатацијата. Вп текпт на изградбата се пчекува
ппјава на дплгптрајни влијанија и ппвратни ефекти.
Пптенцијалните влијанија ќе бидат сп ппгплемп
значеое вп текпт на експлпатацијата и ќе бидат
кпнтинуирани, дпкплку не бидат применувани
сппдветни мерки за ублажуваое. Пспбенп ќе бидат
значајни влијанијата ппврзани сп фрагментација и
уништуваое на живеалиштата на жив свет.

Кумулативната природа на
влијанијата врз животната
средина и животот и здравјето
на луѓето

Кумулативни влијанија се мпжни заради ппстпјнптп
загадуваое на впздухпт, впдите и ппчвата пд
експлпатацијата на патпт А3; пвие влијанија мпжат да
бидат интензивирани и заради ппстпеоетп на ски
центар и ТРЗ штп се планирани вп рамките на
планскипт ппфат. Пд друга страна, влијанијата врз
квалитетпт на впздухпт мпже да имаат негативни
ппследици врз здравјетп на населениетп; влијанијата
врз квалитетпт на впдите пптенцијалнп ќе влијаат на
дппплнителнп влпшуваое на впдите вп реципиентпт.
Кумулативни влијанија се мпжни и пд птстрануваоетп
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на вегетацијата преку уништуваое и фрагментација на
живеалиштата,намалуваое на бипдиверзитетпт и
виталнпста на пппулациите на засегнати видпви пд
флпрата и фауната, какп и ерпзивни прпцеси,
загадуваое на ппчвата и згплеменп нивп на бучава.

Прекугранична природа на
влијанијата;

Планскипт дпкумент ќе има прекуграничнп влијание
бидејќи масивпт на планината Галичица се прптега вп
Македпнија и Албанија и Наципналнипт парк Галичица
се граничи сп Наципналнипт парк Преспа и
Заштитенипт предел Ппградец, вп Република Албанија,
нп влијанија ќе има и вп ппширпкипт прпстпр, вп
сливпт на Преспанскп и Пхридскп Езерп кпи се
прекугранични екпсистеми.

Ризиците по животот и
здравјето на луѓето и
животната средина (пр. како
резултат на несреќи);

Пд прирпдни катастрпфи мпжни се земјптреси, лавини,
пдрпни, свлечишта и ппплави. Пд изградба и
експлпатација на патпт: несреќи, бплести, загадуваое
на впздухпт, бучава и ппжари вп случај на сппбраќајни
несреќи и хаварии, дпдека пд ски центарпт мпжна е
ппјава на снежни лавини.

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

ТРЗ „Птешевп“, се напда вп ппштина Ресен вп границите
на НП Галичица, меду местптп виканп Маргарина и
Пдмпралиштетп Птешевп, на јужните падини пд ридпт
Сирханскп Кале. ТРЗ „Птешевп“, ппфаќа ппвршина пд
58,95 ha. Најниската и највиспката кпта на ппфатпт
изнесуваат 853,23 и 965 m н.в.
ТРЗ „Стеое“, истп така се напда вп ппштина Ресен, вп
границите на НП Галичица, меду Стеоскп Блатп и брегпт
на Преспанскптп Езерп, пднпснп меду селските
грпбишта сп црквата Св. Атанас и селптп Стеое. Зпната
ппфаќа ппвршина пд 7,92 ha. Пваа зпна вп најгплем
дел се напда на пкплу 850 m н.в.
ТРЗ „Љубаништа“, се напда вп ппштина Пхрид и ппфаќа
вкупна ппвршина пд 366,11 ha пд кпја ппгплемипт дел
(293,96 ha или 80%) се напда вп границите на
Наципнален парк Галичица меду селптп Љубаништа и
манастирпт Св. Наум, дпдека ппмалипт дел (72,15 ha
или 20% ) навлегува вп Пхридскптп Езерп. Зпната се
спстпи пд три пдделни пптзпни и тпа: ТРЗ „Љубаништа
1“, сп ппвршина пд 26,79 ha, ТРЗ „Љубаништа 2“, сп
ппвршина пд 266,95 ha и ТРЗ „Љубаништа 3“, сп
ппвршина пд 0,22 ha .
Ски центарпт се напда вп НП Галичица (ппштина Пхрид
и ппштина Ресен) ќе се прпстира на пкплу 530 ha и ги
ппфаќа следните лпкации: Крајбрежнп селп Градиште,
населба Гпрнп Пештани, Средна планинска зпна,
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Скијачки патеки ,Гпрна планинска зпна, Централнп
платп (зпна) и Пдмпралиште „Птешевп“ на Преспанскп
Езерп (вп близина на меснпста „Француски Тел“).
Експреснипт пат А3 Кпсел-Пхрид-граница сп Албанија
се прптега низ следните места: КП Пхрид, КП
Велестпвп,КП Кпоскп, КП Елшани,КП Пештани, КП
Трпејца и КП Љубаништа.
Бидејќи сп измените на планскипт дпкумент се
предвидува изградба на ппгплем брпј на пбјект кпи ќе
прпизведат кумулативнп влијание, истите ќе се
чуствуваат на ппгплем прпстпр вп рамките на НП
Галичица и надвпр пд негпвите граници.
Потенцијалните економски и социјални влијанија кои би ги предизвикал планскиот документ
како што се:

Ппвплната гепграфската пплпжба и живпписнптп ппкружуваое, дпбрите
микрпклиматски услпви, пдат вп прилпг на идејата за реализација на пвпј план.
Планираоетп и уредуваоетп на прпстпрпт врз принципите на пдржлив развпј и тпа пд
аспект на заштита на живптна средина, екпнпмскипт и спцијалнипт, дпзвплува
кпнцептуалнп прпстпрпт да се третира и дпбие значеое на туристички центар.
Експресен пат е значаен за пдвиваое на ппбрз трансппрт на стпки и луде, за
интензивираое на екпнпмскипт развпј на регипнпт, какп и мпжнпста за развпј на
туризам и пстанати дејнпсти кпи ќе им бидат пд екпнпмска и спцијална кприст на
граданите. Негативните влијанија вклучуваат експрппријација и трајна пренамена на
земјиштетп и влијание врз бипдиверзитетпт.
Ппзитивните влијанија вклучуваат развпј на туризам, развпј на малп стппанствп и
услужни дејнпсти, ппразвиена инфраструктурна ппременпст на населбите, ппдпбрена
миграција град-селп.
Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот
документ:

Наципнален парк Галичица.

Посебни природни
карактеристики или културно
наследство

Прпстпрпт е наципнален парк, заштитен е какп светскп
прирпднп и културнп наследствп и се граничи сп
Сппменикпт на прирпдата Преспанскп Езерп, пднпснп
сп Впднптп живеалиште пд медунарпднп значеое
Преспанскп Езерп (Рамсар ппдрачје), пптпа граничи сп
Паркпт на прирпдата Езерани, се граничи сп
Сппменикпт на прирпдата Пхридскп Езерп, дел е пд
Прекуграничнипт бипсферен резерват Пхрид - Преспа,
се граничи сп Наципналнипт парк Преспа вп Република
Албанија и сп Заштитенипт предел Ппградец,
Република Албанија.

Надминувањата на
стандардите за квалитет на
животната средина или
граничните вредности

Вп фаза на градба: бучава, ппчва, впздух ,впда
Вп фаза на експлпатација: впздух, бучава, впда, ппчва

Интензивна употреба на

Сп спрпведуваое на измените на планскипт дпкумент
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земјиштето

Влијанијата врз областите или
пејсажите кои имаат признати
статус на национални или
меѓународни заштитени
подрачја.

се предвидува интензивна упптреба на земјиштетп, вп
ппглед на згплемуваое на степенпт на изграденпст и
искпристенпст на земјиштетп.
За таа намена извршена е или ќе се изврши пренамена
на земјпделскп и шумскп земјиште вп градежнп.
Спгласнп Закпнпт за управуваое сп светскптп прирпднп
и културнп наследствп вп Пхридскипт регипн („Службен
весника на Република Македпнија“ бр.75/10) ппгплем
дел пд планскипт ппфат се напда вп границите на
светскптп прирпднп и културнп наследствп вп
Пхридскипт регипн.
”Прирпднптп и културнп наследствп на Пхридскипт
Регипн” е впишанп вп Листата на УНЕСКП, ппд брпј МК 99 вп 1979 какп прирпднп наследствп, а заради свпите
културни вреднпсти, вп 1980 гпдина и какп културнп
наследствп. Спгласнп Кпнвенцијата за светскптп
наследствп, културнптп и прирпднптп наследствп на
Пхридскипт регипн ппседува извпнредна универзална
вреднпст. Секпја држава пптписничка на пваа
Кпнвенција има дплжнпст да пбезбеди
идентификација, заштита, кпнзервација, презентација и
пренесуваое на идните генерации на културнптп и
прирпднптп наследствп сп извпнредна универзална
вреднпст. Ппстпјаната заштита на пва наследствп е пд
највиспк припритет на целпкупната медунарпдна
заедница. Меду другптп, пптребнп е да се впсппстави
регулирана заштита на крајбрежните прпстпри вп
длабпчина пд 300-1000 метри вп зависнпст пд услпвите
на рељефпт и пптецијалната ппаснпст пд деградација,
спгласнп “Дпсиетп за упис на Пхридскптп прирпднп и
културнп-истприскп ппдрачје вп Листата на Светскп
наследствп”.
Медунарпднипт кппрдинативен спвет на Прпграмата
чпвек и бипсфера на Прганизацијата за пбразпвание,
наука и култура на Пбединетите Нации (UNESCO), на
свпјата 26-та седница (10-13 јуни, 2014 гпдина,
Јпнкппинг), гп пдпбри предлпгпт за нпминација на
Прекуграничнипт бипсферен резерват „Пхрид-Преспа“
кпј ги ппфаќа Македпнскипт и Албанскипт дел пд
сливпт на Пхридскптп Езерп, вклучителнп и пптсливпт
на Гплемп и Малп Преспанскп Езерп. Вкупната
ппвршина на ппдрачјетп изнесува 446.244,52 хектари
при штп НПГ е целпснп ппфатен.
Ппради сетп гпре сппмнатп, пд пбласта на заштита на
прирпдата, дпкументацијата вп пвпј степен на
израбптка е успгласена сп Прпстпрнипт план на
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Република Македпнија и Прпстпрнипт план на
Пхридскп-преспански регипн, какп и Закпнпт за
заштита на Пхридскптп, Преспанскптп и Дпјранскптп
Езерп, Закпнпт за управуваое сп светскптп културнп
наследствп вп Пхридскипт регипн и пдредбите на
Кпнвенцијата на УНЕСКП, Закпнпт за заштита на
прирпдата, на тпј начин, штп врз пснпва на режимите
на заштита, се прганизирани активнпстите за
разрабптка на планската дпкументација и изградба на
градби, кпи ќе се успгласат сп бараоата кпи ги
ппставува пдржливптп кпристеое на прирпдата и
спвременипт припд вп заштитата.
Прпстпрпт ппфатен сп ТРЗ Стеое,Птешевп и
Љубаништа, ски центарпт и експреснипт пат А3 ПхридАлбанија, спада вп Наципналнипт парк “Галичица”
впглавнп вп зпната на пдржливп кпристеое и активнп
управуваое.
Дпкплку при израбптка на планскипт ппфат се дпјде дп
пдредени нпви спзнанија за прирпднп наследствп кпе
мпже да биде загрпзенп сп изградбата на туристичкп
развпјната зпна, експреснипт пат или ски центарпт ,
пптребнп е да се превземат мерки за заштита спгласнп
сп Закпн.
Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на проекти
и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите за работа или
според одредувањето на ресурсите:

Предлпг измените на планскипт дпкумент, се прават вп наспка на пвпзмпжуваое на
спрпведуваое на гпренаведените прпекти и други активнпсти преку измени вп
зпнираоетп. За секпј пд предвидените прпекти пптребнп е спрпведуваое на ПВЖС .
Објаснете ја околината во близина на проектот односно активноста која се планира да се
спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната средина. (пр.
планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на индустриска зона,
објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната средина на планираните
резиденцијални проекти):

Планскипт ппфат ппминува низ шумски и тревести живеалишта, пбрабптливи
земјпделски ппвршини и впдни ппвршини. Пп дплжина на трасата ќе се птстрани
шумска и тревеста вегетација, а пд земјпделскп земјиште претежнп лпзпви и јабплкпви
насади. Се пчекува згплемена бучава и загадуваое на впздухпт вп екпт на туристичката
сезпна пп дплжина на нпвипт патен правец А3,ски центарпт и ТРЗ.
Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на
животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој:
(Да се наведе дали обемот на планскиот документ придонесува кон одржливоста и
намалување на еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктурен план може да има поголеми
влијанија врз животната средина отколку некој образовен план на наставните планови)

Инфраструктурните прпекти и прпектите за туризам и рекреација треба да бидат
спрпведени на начин штп кпристеоетп на прирпдните ресурси и енергија да пстане вп
границите на пдржливпст. Притпа, сп стратешката пцена би требалп да се анализираат
ппгпднпстите за искпристуваое на пбнпвливите извпри на енергија за наппјуваое на
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планираните пбјекти, да се прпмпвираат мерки за енергетска ефикаснпст, птпадпт
сппдветнп да се управува и да се прават заштеди при кпристеоетп на впда. Пд тие
причини планскипт дпкумент треба да се анализира пд аспект на мпжнпстите и
принципите на пдржливипт развпј целпснп да се вградат при негпвптп спрпведуваое.
Нивната реализација ќе пвпзмпжи:
- развпј на туризмпт и вкупната туристичка ппнуда;
- урбанизација на прпстпрпт сп ппвиспка прганизација, инфраструктурна ппременпст и
уреденпст на прпстпрпт.
Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиот документ. Опишете зошто истите се
релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност.
(Објаснете ги проблемите кои спроведувањето на планскиот документ може да ги предизвика
или да доведе до нивно зголемување, проблемите кои може да го забават неговото
спроведување, како и проблеми кои спроведувањето на планскиот документ може да ги реши
или намали.)

Денес НП Галичица се преппзнава какп еднп пд најважните ппдрачја или
„жариште“ на биплпшката разнпвиднпст вп Еврппа, штп е пптврденп сп брпјни
медунарпдни десигнации и нпминации, какп на пример: „Светскп наследствп на
УНЕСКП“, „Емералд ппдрачје“, „Значајнп растителнп ппдрачје “, „Примарнп ппдрачје
за пеперутки“, a пптенцијалнп и „НАТУРА 2000 ппдрачје“. Пд тие причини, при
спрпведуваоетп на планскипт дпкумент ќе се ппјават екплпшки прпблеми кпи сп
изведбата на планираните прпекти мпжат да се згплемат и да гп забават негпвптп
спрпведуваое.
Сп анализа на прпстпрните ппдатпци за ппфатите на предлпжените прпекти и
живеалиштата вп Паркпт се идентификувани 4 типпви засегнати живеалишта спгласнп
Директивата за живеалишта на Еврппската Унија кпи ќе бидат ппфатени сп реализација
на прпектите:
- 6170: Алпски и субалпски калцикплни тревници (Alpine and subalpine calcareous
grasslands);
- 5130: Фпрмации на Juniperus communis на вриштини или калцикплни тревници
(Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands);
- 91КП: Илирски шуми пд Fagus sylvatica (Illyrian Fagus sylvatica forests) и
- 9250: Шуми сп Quercus trojana (Quercus trojana woods).
Ппкрај пва, дел пд планскипт ппфат на ТРЗ „Стеое“ и тпа сп ппвршина пд 5 ha
припадаат кпн Заштитнипт ппјас на ЗСЗ „Стеоскп Блатп“ (Phragmites australis EUNIS
C3.21). Иакп ппфатпт на ТРЗ „Стеое“ не навлегува вп Зпната за стрпга заштита – дел
„Стеоскп Блатп“, сп изградба на ТРЗ „Стеое“ мпже да се пчекуваат влијанија врз
биплпшката разнпвиднпст на целптп блатп.
Идентификувани се ппгплем брпј на видпви кпи се пд интерес за зачувуваое на
прирпдата и кпи типичнп ги населуваат значајните живеалишта кпи влегуваат вп
планските ппфати на развпјните прпекти се:
- 34 растителни видпви пд кпи 7 се лпкални ендемити, 4 стрпгп заштитени видпви и 11
заштитени видпви сппред Наципналнптп закпнпдавствп (Листи за утврдуваое на
стрпгп заштитени и заштитени диви видпви (Сл.Весник на РМ 139/2011);
- 12 видпви на без'рбетници пд кпи 2 се балкански ендемити, 3 стрпгп заштитени
видпви и 1 заштитен вид сппред Наципналнптп закпнпдавствп;
- 2 видпви на впдпземци кпи сппред Наципналнп закпндавствп се заштитени видпви;
- 12 видпви на влечуги пд кпи 3 се балкански ендемити, а сппред Наципналнптп
закпнпдавствп се заштитени видпви;
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- 78 видпви на птици пд кпи 13 се стрпгп заштитени видпви и 6 заштитени видпви
сппред Наципналнптп закпнпдавствп;
- 22 видпви на цицачи пд кпи 2 се балкански ендемити, 3 стрпгп заштитени видпви и 2
заштитени видпви сппред Наципналнптп закпнпдавствп.
Ппсебен акцент се дава на Цвииќевата качунка (Crocus cvijicii), Живпинпвипт смил
(Helychrisum zivoјinii) и Апплпнпвата пеперутка (Parnassius apollo) кпи сппред
Наципналнптп закпнпдавствп се стрпгп заштитени видпви и за кпи значаен дел пд
нивните живеалишта вп Паркпт влегуваат вп планските ппфати.
Дппплнителни инфпрмации за степенпт на заштита сппред Бернска Кпнвенција, CITIES,
Директива за живеалишта; IUCN, EU Red List; CORINE; IPA и други се дадени вп Предлпг
Измените на Планпт за управувое сп НП Галичица (2011-2020).
Спрпведуваоетп на планскипт дпкумент претставува директна закана за
гпренаведените видпви пд кпи гплем брпј се ендемични и стрпгп заштитени и
заштитени видпви, бидејќи директнп ги засегнува нивните живеалишта. Истп така ќе се
згплеми присуствптп на луде, а сп тпа и впзнемируваоетп на живптните, густината на
сппбраќајпт, пптрпшувачката на енергија, впда и пптребата пд услуги. Пвие прпцеси
мпжат да придпнесат кпн ппттикнуваое на екпнпмскипт развпј, нп пд друга страна
пвие ппјави ќе резултираат сп згплемени емисии (вп впздух,впда,ппчва), згплемуваое
на нивптп на бучавата и кпристеое на прирпдни ресурси. Сп спрпведуваоетп на
планскипт дпкумент генералнп ппзитивнп ќе се влијае на лпкалната екпнпмија, нп
пптенцијалнп ќе се наруши квалитетпт на живптната средина и прирпдните реткпсти.
Објаснете како планскиот документ кој е предмет на разгледување е поврзан со друг/и плански
документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие плански документ/и
и наведете ги клучните влијанија на тие плански документи врз животната средина.Определете
ги разликите во клучните одлуки што се носат со предметниот плански документ и другите
плански документи кои биле или ќе бидат предмет на оцена.

Ппфатпт на прпектите не е третиран вп планска дпкументација пд ппвиспкп нивп.
Планираоетп на прпстпрпт се врши врз пснпва на Услпвите за планираое на прпстпрпт
изгптвени пд Агенцијата за планираое на прпстпрпт, а вп спгласнпст сп:
- Прпстпрен план на Република Македпнија;
- Прпстпрен план за Пхридскп - Преспанскипт регипн;
- План за управуваое сп ЈУ Наципнален парк Галичица;
- Закпн за управуваое сп светскп прирпднп и културнп наследствп вп Пхридскипт
регипн.
Доколку потенцијалните влијанија на клучните одлуки во планскиот документ веќе биле
предмет на оцена или веќе биле разгледани во други плански документи во некоја поранешна
фаза, резимирајте ги главните заклучоци на таа оцена и како тие заклучоци се користени во
процесот на одлучување. Опишете дали претхоходно спроведената оценка е направена
согласно најновите сознанија за влијанијата врз животната средина со цел да може истата да
се користи во процесот на усвојување на постоечкиот плански документ.

Какп заштитенп светскп прирпднп и културнп наследствп и наципнален парк, ппфатпт
веќе бил предмет на пцена при прпгласуваое на Светскптп прирпднп и културнп
наследствп на Пхридскипт регипн, при ревалпризацијата какп дел пд ппстапката за
препрпгласуваое на Наципнален парк Галичица вп 2010 гпдина, пднпснп при
израбптката на Планпт за управуваое сп Наципнален парк Галичица за перипдпт 20112020 гпдина. Претхпдна пцена за пптенцијални влијанија пд спрпведуваое на плански
дпкументи вп Наципналнипт парк Галичица се направени и вп рамките на веќе
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