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ИЗВЕШТАЈ
ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЈАТА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,
СОЦИЈАЛНИТЕ ВЛИЈАНИЈА И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛНИОТ
ПАТ Р- 606 РАДОВИШ-КОНЧЕ-ЛУБНИЦА

1
1.1

ВОВЕД
ЦЕЛ НА СТУДИЈАТА
Во согласност со барањата од македонска страна во однос на предложената
рехабилитација на регионалниот пат Р-606 од Радовиш до Конче преку Љубница беше
спроведена студија за оценка на влијанието врз животната околина и социјалните
аспекти. Клучни цели на овие анализи се:
•
да се идентификуваат и одредат потенцијалните социјални влијанија и влијанија
врз животната средина (позитивни и негативни) поврзани со изградбата на нови
делници и рехабилитација на постоечките патишта, кое е дел од компонентата за
регионалните патишта од овој проект;
•
да се обезбеди комплет од препораки во форма на нацрт план за активности во
однос на животната средина и социјалниот аспект и
•
да се обезбеди мониторинг план за проектот.
Целта на ОВЖС е идентификување, спречување и ублажување на потенцијалните
негативни влијанија врз животната средина и социјалните влијанија во тек на градбата
и експлоатацијата на патот, притоа обезбедувајќи еколошки и социјални добивки и
подобрување на еколошкиот и социјалниот квалитет, како и подобрување на текот на
информации со засегнатите заедници.

1.2

ПРИМЕНЛИВИ ЗАКОНИ И РЕГУЛАТИВИ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Овој извештај за проценка на влијанието врз животната средина (ОВЖС) е во
согласност со барањата на македонската легислатива за животна средина, според
следното:
•
Закон за животна средина (Службен весник на РМ, бр. 53/2005);
•
Закон за модификација и дополнување на законот за животна средина Службен
весник на РМ, бр. 24/2007);
•
Закон за заштита од загадување на воздухот (Службен весник на РМ, бр. 20/05);
•
Закон за води (Службен весник на РМ, бр. 4/98);
•
Закон за заштита од штетни звуци (Службен весник на РМ, бр. 79/07);
•
Закон за справување со отпад (Службен весник на РМ, бр. 68/04);
•
Правилник за информацијата која што треба да вклучи совет за намерата на
проектот што се изведува и постапката за дефинирање на потребата од проценка на
влијанието на проектот врз животната средина;
•
Правилник за класификација на објектите кои што можат да го загадат воздухот
во ненаселените места преку испуштање на штетни материи и создавање на зони за
санитарна заштита (Службен весник на РМ, бр. 13/76);
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•

Правилник за максимална дозволена концентрација на штетни материи во
воздухот;
•
Декрет за регулација на водата (Службен весник на РМ, бр. 18/99);
•
Категоризација на водата (Службен весник на РМ, бр. 71/99);
•
Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, бр.
51/05);
•
Закон за квалитетот на воздух во опкружувањето (Службен весник на РМ, бр.
67/04) и
•
Закон за градење (Службен весник на РМ, бр. 51/05).
Во согласност со член 14 од Законот за заштита и подобрување на животната средина и
природа, на Инвеститорот му се наложува да вклучи заштитни мерки во однос на
животната средина во рамките на елаборатот за техничка документација и неговата
реализација согласност законот.
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2
2.1

ЛОКАЦИЈА НА ПАТОТ И ПРЕДЛОЖЕНИ АКТИВНОСТИ
ЛОКАЦИЈА НА ПАТОТ
Регионалниот пат Р-606, од Радовиш до Љубница преку Конче е лоциран во источниот
дел на Македонија (Слика 1.1). Оваа делница е асфалтиран пат со должина од 23.0 km
и ширина 3.5 m и е важна врска до националниот пат М-6 и поради тоа интензивно се
користи од страна на локалното население. Патот поминува низ области со интензивна
вегетација и овошни култивации, моментално е во релативно добра состојба. Со
проектот за патот се предвидува негова рехабилитација, а во некои делници и
подобрување на неговите геометриски елементи (на пр. проширувањето) што
значително ќе го олесни транзитот, ќе го подобри пристапот до областа и ќе отвори
понатамошни можности за развој.

2.2

ПРЕДЛОЖЕНИ АКТИВНОСТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
Врз основа на актуелните локални прописи и спецификации кои што се однесуваат на
изградбата на регионални патишта, патот мора да ги исполни општите технички
карактеристики наведени во Error: Reference source not found
Табела 2.1: Локални прописи и барања за спецификации за регионални
патишта
Проектна брзина (km/h)

40 (30)

Минимален хоризонтален радиус (m)

40 (25)

Минимална преодна кривина (m)

30 (25)

Ширина на коловоз (m)

5.9 (2x2.75 + 2x0.2)

Банкини (m)

2.0 (2x1.0)

Канали (m)

0.5

Ширина на горен строј (абечки слој)
(m)

7.9

Наклон во напречен пресек (%)

2.5

Максимален надолжен наклон (%)

11 (12)

Следните градежни работи ќе се изведат како дел од активностите за санација на
патот:
•
Подготвителни работи за отстранување на постоечкиот асфалтен слој, кои
вклучуваат:
− делумно остранување на асфалтниот коловоз;
− делумно отстранување на постоечкиот горен строј;
− огрубување и одсечување на постоечкиот коловоз и
− делумен ископ на површинскиот слој на теренот.
•
Основни активности на патот кои што вклучуваат:
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−
−
−
−
−
−
−
•
−
•
−
−
−
−
−
−
−

ископ на земја;
подобрување на подлогата;
формирање на насипите;
изградба на долниот носечки слој (формирање на трупот на патот);
хумусирање на косините на патот;
чистење и обликување на постоечките канали и
ископ на јараци.
Дренажни работи кои што вклучуваат:
изградба и подигање на пропустите.
Работи при градба на коловозната конструкциј, кои што вклучуваат:
засекување и машинско чистење на ударни дупки;
поправка на дупките со асфалт
изградба на горен строј (абечки) слој;
изградба на асфалтен слој;
изградба на префабрикувани бетонски ивичници;
изградба на риголи и
изградба на банкини.

Точниот обем на градежни работи и активности ќе се дефинира со основните и
изведбените проекти. Бидејќи станува збор за веќе постоечки пат,не е планирана
изведба на чакалест пат и нови делници, и се очекува незначителна или можно е и
воопшто да не се јави потреба за експропријација на земјиштето. Широк ископ на
земја ќе биде потребен само при проширувањето на постоечкиот пат до бараната
ширина и нема да има потреба од рушење на објекти во тек на рехабилитационите
работи. Одложувањето на ископаната земја и асфалт ќе се врши на локална депонија,
дефинирана со проектните документи и одобрена од страна на АДП, локалните власти
и надзорниот инженер. Позајмувањето на чакал и земјан материјал за подлогата ќе се
врши од позајмишта специфицирани во проектните документи и одобрени од АДП и
надзорниот инженер.
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3

ПОДЛОГА
Овој дел ги презентира информациите за квантитативната и квалитативната состојба
на природата и општеството во врска со животната средина на анализираната област,
кои што се достапни во моментот.

3.1

ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Општите статистички податоци кои се однесуваат на бројот на жителите, промени на
популацијата, населбите и другите социјални и економски аспекти за Македонија, југоисточниот статистички регион и општините долж анализираната делница од патот се
дадени во табела 3.1 и табела 3.2.
Табела 3.1: Статистички демографски информации за Македонија, Југоисточен регион и општини на кои се однесува долж патот Р-606
Опис
Број на населби
Вкупна популација, ПЦ
2002
Стапка на раст на
популацијата 1994-2002
Густина на популацијата,
ПЦ 2002
Природна стапка на раст,
година 2002
Вкупен број на
домаќинства, ПЦ 2002
Просечен број на членови
на домаќинство, PC 2002
Вкупен број на
престојувалишта, PC 2002
Локални патишта
Број на поштенски служби
во 2002 година
Официјални основни
училишта во школската
година 2002/2003
Официјални средни
училишта во школската
година 2002/2003
Број на правни субјекти регистрирани 2004 (до
30.09.2003)
Број на правни субјекти –
активни 2004 (до
31.12.2004)
БДП по жител (ППП во
US$)
Стапка на вработување,
PC2002 (%)

1,795

југо-источен
регион
188

2,022,547

171,416

24,498

3,536

0.48

0.22

0.71

-0.61

79.0

66.0

75.6

15.7

4.9

4.0

6.1

8.4

564,237

49,695

7,184

1,057

3.6

3.4

3.4

3.3

697,529

59436

8,630

1,174

8,394

880

108

102

310

39

2

1

1,015

122

14

6

95

7

1

-

163,673

15,452

2,178

151

47,859

4,205

607

50

6,850

6,050

6,050

6,050

34.1

43.2

41.4

49.1

Македонија

Рдовиш

Конче

31

14
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Долготрајно
невработување дадено
како процент од вкупното
невработување
Трошоци по жител (денари)
Јавни трошоци за
здравство по жител (во
денари)
Јавни трошоци за
образование по жител (во
денари)
Јавни претпријатија
Број на НВО

82.3

83.8

86.5

73.7

434

513

442

694

7,217

5,213

2,938

0

5,128

3,389

3,521

2,376

172
1,512

2

1

1

Табела 3.2: Населби засегнати од санационите работи на патот Р-606
Опис
Градови
Села
Број на локални заедници
Површина (km2)

Радовиш
1
19
28
608

Конче
/
14
237

3.1.1 Информација за општините
Следната секција дава опис на расположливите информации за секоја општина
засегната со планираните рехабилитациони работи за патот Р-606.
Радовиш
Во општина Радовиш, лоцирана во источна Македонија во близина на планината
Плачковица, се наоѓаат канцеларии на неколку јавни институции. Општината е позната
по богатите извори на вода и други природни ресурси.
Главните предности на оваа општина се нејзината локација, производството на здрава
и органска храна и поволни услови за економски развој и инвестиции.
Главните приоритети за локалниот економски развој (ЛЕР) вклучуваат развој на
постоечките постројки, подобрување на локалната стапка на вработеност и натамошен
развој на локалната инфраструктура.
Главните економски гранки во општината се текстилната индустрија и фармерството.
Главни проблеми со кои се соочува општината поврзани со животната средина се
илегалното одложување на отпад, состојбата на јавните установи и системот за
водоснабдување.
Конче
Општината Конче е лоцирана во близина на планините Градешка, Конечка и
Смрдешник и се граничи со општините Штип, Неготино, Демир Капија, Валандово,
Струмица, Василево и Радовиш. Општината има своевиден одделен географски
ентитет поради своите морфолошки карактеристики. Во регионот има три вештачки
акумулации и главни активности се земјоделието и одгледувањето на добиток.
Главните предности на оваа општина се еколошки чистата околина без загадувачи,
производството на високо-квалитетен тутун (тип јака), овошни и винови насади,
заедно со земјоделски насади и развој на рурален туризам.
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Главните приоритети за ЛЕР се создавање на нови економски можности и изградба на
инфраструктура која што ќе овозможи подобра комуникација со другите општини.
Главниот проблем со кој се соочува општината поврзан со животната средина е
илегалното одложување на отпад од приватните домаќинства.
3.1.2 Основни информации за селата засегнати со проектот за санација на
патот
Следниот дел дава опис на расположливите информации за секое од селата засегнато
со планираните рахабилитациони работи на патот Р-606.
Конче
Селото, лоцирано во средишниот дел на општината, лежи на круната на Конечка
планина, близу до изворот на реката Крива Лакавица. Селото граничи со општините
Демир Капија и Валандово. Се наоѓа на надморска височина од 580 m и зафаќа
површина од 45 km2. Растојанието до најблискиот поголем град Радовиш е 20 km.
Оваа област опфаќа 1,185 ha агрикултурно земјиште, 368 ha пасишта и 2,721 ha шума.
Љубница
Селото е лоцирано во средишниот дел на општината Конче, на само 3 km од селото
Конче и исто така како и Конче се наоѓа на круната на Конечка планина, близу до
изворот на реката Крива Лакавица. Се наоѓа на надморска височина од 570 m и зафаќа
област со површина од 45.7 km2. Растојанието до најблискиот голем град Радовиш е 20
km. Територијата на селото опфаќа 914 ha агрикултурно земјиште, 322 ha пасишта и
2,091 ha шума.

3.2

ФЛОРА И ФАУНА
Областа долж регионалниот пат е населена од разновидни растенија и животински
видови. Флората и фауната е категоризирана во различни групи според типот на
вегетацијата и густината, типот и орографските карактеристики на местото, природата
на вегетацијата и антропогенското потекло, присуство или отсуство на човечки
населби или објекти и водни ресурси. Следните групи на биотопи се присутни во оваа
област:
•
шуми и ниска вегетација (природна и антропогенска);
•
отворен простор како што се тревни површини, тревни површини со грмушки,
полиња итн (природни и антропогенски);
•
земјоделски површини како што се овоштарници, полиња, градини, насади со
винова лоза и овласти со пасишта за добиток и
•
урбанизирани и индустриски области.
Површините со трева покриваат мали области но сепак тие се важни поради нивната
доминантна вегетација и богата фауна. Во дополнение, необработени полиња и
ливадите имаат значителна вредност во однос на биодиверзитетот.

3.3

ГЕОЛОШКИ И ХИДРОГЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 1
Најстарите формации се пре-камбриски гнајс и микашисти со фреквентни
мермерни леќи.

1

Извор: Геолошки институт, Скопје: Геолошка и хидрогеолошка карта на Македонија.
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Раниот Палеозоик се состои од секвенци од амфиболски шкрилци и мермер,
шкрилести карбонатни карпи и кварцити. Габро-дијабаз од периодот на Јура може да
се најде во пукнатините кај масивните кварцити. Карпите од видот на серпентини и
габро исто така формираат минорни интрузии или пак се појавуваат како ксенолити во
гранититите.
Магматските карпи од периодот на мезозоикот се состојат од гранитоиди, кои се
наоѓаат кај планините Шерта и Градешка, и долж јужниот тек на реката Вардар,
помеѓу Демир Капија и Удово, кои се состојат од габро, дијабаз, спилити и кварцпорфирит, кварц и кварцни профиритни вени. Спилитите се измешани со шкрилци и
песочници, од ерата на доцна Јура. Плочестиот и длабоко поставен варовник од доцна
Јура, во близина на Демир Капија, содржи многу богата фосилна фауна; во основата на
овој варовник е конгломерат, составен воглавно од габро-дијабазен чакал. Албиан –ценоманиан се состои од песочник, шкрилци и по падините на планината Плачковица
од базален конгломерат.
Во Тиквешкиот регион присутен е исто така и тенок и широко-распространет
терцијарен нанос. Нивните најниски делови се состојат од флиш, препокриен со слој
од жолтеникав варовник со богата фауна од горен еоцен, и повторно со тенок слој од
флиш. Седиментите од периодот на доцен еоцен се настанати од неогенетски
андезити, кварцлатити и латити. Во Тиквешкиот регион и во коритото на Кривалаки
исто така можат да се најдат шаренолики езерски плиоценски глини, лапор со јаглен,
и песочник. Двете варовнички тераси од туф, развиени на надморска височина од 420
m и 470 m се смета дека припаѓаат на ерата на доцен плиоцен, според собраната
фауна оттаму.
Пирокластицитите, наталожени на платото Витачево врз терасата од доцен
варовнички туф и плиоценски песочник се смета дека се од кварталниот период и ја
претставуваат конечната вулканска активност на Кожуф. Кајанитите, кои што ги
прекинуваат палеогенските седименти во близина на Курешничка Краста и
Читаклија, се смета дека се од периодот на ран кварцер. Развиени се неодамнешни
осулински наноси долж маргиналните делови на базените, како и флувијални тераси
долж Вардар и другите речни долини.
Оваа област е дел од вардарската структурна зона, одделена од другите зони во тек
на Каледонианот, и подложена на интензивни тектонски процеси, проследени со
интрузии од базични и ултрабазични карпи, во тек на Херзнијанската орогенеза.
Структурните врски се дополнително усложнети од алпската орогенеза. Следните
главни структурни единици се дефинирани:
•
радовишката антиклинала, која што ја претставува источната граница на
вардарската зона кон српско-македонскиот масив; овие две големи структурни
единици се одделени со длабок, СЗ-ЈИ расед;
•
синклиналата Смрдеш-Габреш;
•
антиклиналата Шерта-Градиште, со гранитно јадро, одделено од другите
едииници со длабоки раседи;
•
габро-дијабазниот блок на Демир Капија и
•
базените на Крива Лакавица, Радовиш и Тиквеш.
За патот Р-606, Error: Reference source not found ги дава доминантните видови почва,
хидрогеолошките типови и проценката на делот од должината на патот кој што
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поминува низ одреден тип на почва, а Error: Reference source not found ги дава
хидрогеолошките типови на секој вид на почва.
Табела 3.3: Доминантен вид на почва долж Р-606
Доминантни видови на почва долж патот
Лапорови глини, песоци и чакали
Алувиум
Микашисти и лептенолити
Гранити
Делувиум, пролувиум

Хидро. вид
Pl
Al
Smb
Gj
Dpr

% oд вкупната
должина
53%
22%
11%
10%
4%

Tабела 3.4: Хидрогеолошки карактеристики на почвата
Хидрогеологија
Al
Pl, Al, Smb, dpr, gj

3.4

%
22%
78%

Воден капацитет
Q=1-10 lit/sec
Q=0.1-1 lit/sec

Водопропусност
Kf=10-2 - 10-3 m/sec
Kf<10-3 m/sec

Содржина на вода
просечно
слабо

ВОДНИ РЕСУРСИ
Микро-регионот на Радовиш и Конче се карактеризира со присуство на подземни води,
извори и површински извори. Во дополнение на изворите на водата за пиење, регионот
исто така е богат со минерални води кои што не се експлоатирани економски.
Хидрографската мрежа на општината се состои од две главни реки: Стара Река, која
што се влева во река Струмица, и Крива Лакавица, која што се влева во река
Брегалница. Други реки во областа на општина Радовиш се реките Стара, Сушица,
Марлада, Оравичка Река, Пирава, Сирава, Плаваја, Ломија и Крива Лакавица. Повеќето
од овие реки (на пр. Плаваја, Лакавица, Оравичка и Сушица) имаат вода со висок
квалитет (прва класа).
Водоснабдителниот систем во градот обезбедува проток од 10-12 l/sec во летниот
период, 30 l/sec во зимскиот период со годишен проток од 15 l/sec. Водоснабдителниот
систем за индустријата има просечен проток од 69 /sec. Водоснабдителниот систем
исто така вклучува две од најголемите вештачки акумулации во регионот (Мантово) и
два големи канали: еден со капацитет 24.3 m3/sec, додека вториот е со капацитет 30.8
m3/sec. Каналската мрежа има вкупна должина од 208 km. За во иднина има планови да
се заврши водоснабдителниот систем со проширување на површината на
акумулацијата на вкупно 7,500 ha. Просечно во тек на годината се користи 8,000,000 до
10,000,000 m3 вода за агрикултурни потреби, додека рудникот Бучим користи од
1,000,000 до 1,500,000 m3 вода. Видовите на агрикултурните насади кои што треба да
се наводнуваат се менуваат од година во година. Така на пример до 1999 година
најголем дел од наводнуваните култури беа зеленчукови, особено пипер (70%), додека
од 2000 до 2005 година, најнаводнувана култура беше тутунот (70%) и потоа пченката,
виновата лоза, овошје, детелината, зеленчук и други (30%). Во дополнение на
тековните водокорисници, општината Радовиш има можност да развива други ресурси
врз основа на расположливите водни ресурси. На пример, постои можност да се
изградат околу 12 мали езера, за кои што веќе на реките Плаваја и Оравичка се
започнати проекти. Во селото Раклиш, во рамките на општината Радовиш, има термоминерални води со температура до 26° C.
Од хидрографска гледна точка, општината Конче има две помали вештачки
акумулации, Конче 1 и Конче 3 и една големо вештачко езеро, Мантово, со околу 356
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ha површина под вода, притоа зафаќајќи површина од 50 милиони m2. Овие
акумулации ги задоволуваат потребите за вода за сите моментални и идни
агрикултурни водокорисници. Хидрографската мрежа на општината се состои од
реката Крива Лакавица и неколку притоки, кои што се влеваат во акумулацијата
Мантово. Со водоснабдителниот систем се обезбедува високо квалитетна вода за
пиење за локалното население.

3.5

КЛИМА
Основни информации за климата во областа каде што се протега патот Р-606 се дадени
во табела 3.5.
Табела 3.5: Општи информации за климата
Географски регион
Климатски тип
Репрезентативна станица
Главни климатски карактеристики
Просечни годишни врнежи

Централен регион
Континентална/суб-медитеранска
топла континентална клима
Метеоролошка станица Радовиш
(22.27 oV ; 41.38 oS; 380 mnv)
Tпр=12.27oC, Tпрмакс=18.6 oC,
Tпрмин=7.2 oC, WS=1.96 m/s

и

421.8mm

Република Македонија генерално се одликува со континентална клима, која што е
карактеристична за најголем дел од земјата. Овој климатски тип се карактеризира со
релативно студени и влажни зими и топли и суви лета и со постудени периоди во текот
на пролетта во однос на есента.
Разликите во просечните температури во регионите во Македонија најмногу се
јавувааат поради географската ширина и топографските карактеристики (на пр.
надморска височина). Просечните температури во тек на месец јули се највисоки во
Овчеполската, Кочанската и Скопската долина, додека просечните температури во тек
на месец јануари се најниски во Малешевскиот регион.
Годишните врнежи исто така се разликуваат од регион до регион од 490 mm во
Овчеполската долина до 760 mm во Преспанската долина. Во дополнение, овие
региони се под влијание на повремени врнежи од град.
Променливата (суб) медитеранска клима е карактеристична за гевгелисковаландовската рамнина, Дојран и струмичко-радовишката рамнина. Оваа клима може
да се простира северно, најдалеку до Скопје, по текот на реката Вардар. Оваа клима се
одликува со долги и сушни лета и благи и врнежливи зими. Пролетните и есенските
периоди не се многу зебележителни. Есенските периоди обично се подолги и потопли
додека пролетните периоди се покракти и постудени. Просечната температура во
најтоплиот месец, обично јули е околу 25° C. Демир Капија е најтоплиот град во
земјата со температура во текот на летото која достигнува 40° C. Просечната
температура во најстудениот месец, обично јануари, е релативно висока и изнесува
околу 3° C.
Просечните годишни врнежи на дожд во областите со променлива медитеранска клима
се доста ниски. Просечните годишни врнежи од дожд по текот на реката Вардар се
помали од 500 mm, и ова е еден од најсушните региони во земјата. Во другите области
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со променлива медитеранска клима просечните врнежи од дожд се 600 – 750 mm со
ретки појави на врнежи од снег.

3.6

ПОСТОЕЧКА ИНФРАСТРУКУТРА
Следните позначајни инфрастуктурни објекти се наоѓаат долж трасата на патот:
•
6 мостови: 2 преку реката Трска; 1 преку река Лакавица; 3 преку река Иневска; и
•
2 помали рачно изградени вештачки акумулации (Водени дол).

3.7

КУЛТУРНО БОГАТСТВО
На територијата на општината Радовиш има истражени и неистражени археолошки
наоѓалишта, манастири и цркви, дел од богатото културно наследство. Во дополнение,
оваа територија е населена од праисториско време и затоа има артефакти од периодот
на неолиотот, енеолитот, халста и бронзеното доба. Оваа област била позната и за
време на владеењето на Филип II и Александар Велики за што сведочат голем број на
поеми напишани за територијата на денешната општина Радовиш. Покрај тоа, областа
е богата со остатоци од римската империја и порани историски епохи. Овие остатоци
се состојат од антички населби, термални бањи и аквадукти. Во општината Радовиш
постојат две културни институции: Центарот за култура Ацо Караманов и јавната
библиотека Браќа Миладиновци.
Во општината Радовиш и општината Конче се наоѓаат следните културно-историски
места: црквата Св. Троица, манастирот Св. Стефан, кој што датира од 14 век,
манастирот “Св. Ѓорѓи”, кој што датира од 16 век, и други археолошки наоѓалишта,
како што се стари манастири, Маркова кула – Подареш и тврдината Исарот. Во
дополнение, во рамките на територијата на општината Конче има значајни споменици
како што се манастирот Св. Стефан во Конче, кој што датира од 14 век, и манастирите
од железното доба во областа Габревци.

3.8

ПЕЈЗАЖ
Био-географски карактеристики
Следните планини се наоѓаат на територијата на микро-регионот на општините
Радовиш и Конче:
•
Планината Смрдешник, лоцирана на југ кон општина Радовиш и на југо-исток
кон општина Конче;
•
Планината Сенечка, која се протега источно кон опшитната Конче;
•
Планината Конечка со протегање кон југо-исток кон општината Конче; и
•
Планината Плачковица централно поставена кон општината Радовиш, со
ридовите Јуруклук и полето Дамјан, лоцирани на северо-западниот дел на
општината Радовиш.
•
Најпознати шумски области во микро-регионот на Радовиш и Конче се Горен
Даб, Црни Јасени, Подгорски Брези која има кисела почва, Горска Бука, Суб-алпска
Бука, Благун и Плоскач даб, и белите габерови Шуми.
Шумските површини во областа на општина Конче зафаќаат околу 9,429 ha, додека
2,313 ha се пасишта. Општината спаѓа во областите каде што повеќе од 50% од
територијата е шума (50-82%). Процесот на засадување на шума на моментално
непошумените и необновливи површини треба да ги подобри економските
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перспективи за дрвената индустрија (на пр. изградба на постројка за преработка на
секундарните дрвени производи).
Шумските површини во областа на општина Конче зафаќаат околу 21,000 хектари.
Околу Стара и Оравичка река има богати региони со шума, составена од даб, бреза и
бор. Во зависност од видот на насадите кој се одгледува, постојат високо стеблести
дрвја со различна старост, ниско стеблести дрвја и шумски растенија. Шумите во оваа
област вообичаено се одвоени со цел да се зголеми нивната вредност и да се заштитат
од ерозија. Дрвената граѓа и другите ресурси од шумите, како што се билките,
овошјето и печурките се исто така значајни продукти. Шумите во микро-регионот
имаат богата фауна со бројни видови на диви животни, како што се еленот, дивата
мачка, два вида на орли, лешинар, волк, дива патка и дива свиња.
Метали, неметали и минерални суровини
Микро-регионот Радовиш-Конче на својата територија има минерални и метални
депозити и декоративни камења за градба, како што е кварцот и глината. Во општина
Радовиш има резерви на железо, бакар, злато, сребро, ураниум и други метали, додека
во општина Конче има мермер, варовник и бакарни депозити.
Добиток
Природните ресурси во микро-регионот, како што се пасиштата, шумските енклави и
водните текови можат да се користат порационално. На пример, од одгледувањето на
добиток може да се добијат млечни производи, месо, волна и кожа за индустријата.
Освен тоа, одгледувањето на добиток е многу важно за промовирање на земјоделието
општо и за локалната економија во целина. Микро-регионот има потенцијал да го
зголеми одгледувањето на добитокот, но во однос на разноврсноста на расите,
моменталните раси се со слаб квалитет. Во последните неколку години има позитивни
промени во однос на мешањето на домашните раси со високо квалитетен добиточни
раси, како што источните Фрицланд, Холдстејн и други раси. Одгледувањето на
добиток е тесно поврзано со земјоделието, особено со фармерството, за производство
на крма и користење на природните пасишта. Локалното производство на крма
задоволува само 70% од моменталните потреби така што потребни се нови површини
на некултивирано земјиште во руралните области и производство на крма (на пр.
постројки за производство на крма).
Земјоделие
Гледано во целина, плодоносната почва и пасиштата се втората најважна гранка на
локалната економија поради тоа што овој регион се карактеризира со висок степен на
развиеност на земјоделието. Плодоносната земја вклучува најмногу полиња и градини
(15,077 ha или 89% од вкупната површина). Степенот на култивирани полиња е
променлив, варира помеѓу 55 до 70%. Виновите насади покриваат многу помал дел од
вкупните плодоносни површини (752 ha или 4.5%), додека овоштарниците покриваат
дел од 3.6% (686 ha).
Главниот земјоделски ресурс на општина Радовиш е плодоносното земјиште кое
покрива 37.5% (26,406.2 ha) од вкупната површина на регионот. Од ова, вкупно 16,855
ha (61.2%) е плодоносна земја, додека 11,610.5 ha (38.6%) се пасишта. Според
производствените карактеристики, земјиштето во производствените региони може да
се групира во три главни класи: II, III и IV класа на солвентност. Само мал дел од
земјиштето во близина на Стара Река е класифицирано како класа I. Според
продуктивноста, земјиштето е умерено плодно, и поради тоа бара стручна нега и
употреба на минерални ѓубрива со цел да се добијат добри приноси.
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Во општина Конче традиционална економска гранка е земјоделието поради тоа што
областа има поволни климатски услови за тутунски, гроздови и овошни насади и други
продукти. Треба да се нагласи фактот дека околу 2,313 ha или 70%, од вкупната
површина на општината е во државна сопственост, додека само 30% е приватна
сопственост. Плодоносната земја е околу 25.6% од вкупната површина додека
пасиштата и ливадите покриваат 2,313 ha.
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4

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Следниот дел е наменет за опишување и проценување на потенцијалните влијанија врз
животната средина и социјалните влијанија поврзани со предложените активности.
Подетално е евалуирана проценката на влијанијата врз животната средина
предизвикани од санацијата на патот.

4.1

ВЛИЈАНИЕ НА ВОЗДУХОТ
Се смета дека изградбата, функционирањето или одржувањето на овој пат нема
значително да го измени квалитетот на воздухот и се очекува зголемување на
загадувањето на воздухот да се зголеми после завршувањето на санацијата на патот
поради зголемениот сообраќај.
Испуштањето и влијанието на релевантните загадувачи (на пр. јаглен моноксид,
сулфур диоксид, натриумови оксиди, олово, прав, јаглен хидроксид, и бензин) е
пресметано со земање предвид на видот на возилата, горивата и моторите, како и
елементите на патот како што се успоните. Анализирани се две сценарија, при што
секоја од нив ги зема во предвид проценетите зголемени вредности на сообраќајот како
и различните нивоа на моторна технологија: Сценарио A – низок профил со оловно
гориво; Сценарио Б – Современа технологија. Според резултатите од оваа анализа,
квантитетот на испуштени загадени материи значително опаѓа (70%) споредувајќи го
Сценариото A со Сценариото Б.
Врз основа на проценката на сообраќајот, концентрацијата на загадувањето околу
патот беше пресметана со земање пред вид на просечната брзина на ветерот. Високи
концентрации се очекуваат и во тесните превои на патот кои ги вклучуваат делнците со
надолнини или успони на патот. Нивото на концентрација на различните загадувачи ќе
се зголеми за околу 60% на растојание од 200 m од патот. Концентрацијата на
загадувачите генерирана од сообраќајот на патот во однос на стандардите за чист
воздух ќе ги задоволи македонските и европските барања.
Во дополнение на влијанието од сообраќајот, второстепените концентрации од други
извори треба да се земат предвид за целокупна проценка на загадувањето на воздухот.
Може да се претпостави дека поради руралниот карактер на регионот концентрациите
се најверојатно пониски од 50% од актуелниот стандард за квалитет на воздухот. Затоа,
влијанието од сообраќајот е споредувано со половина од вредноста на актуелниот
стандард за квалитет на воздухот. Со исклучок на NO2, дури и максималната
пресметана концентрација на контаминати е под второстепените нивоа. Според тоа
може да се каже дека влијанието врз било кој чувствителен дел од животната средина е
незначително.
Заклучно гледано, дополнителното испуштање на загадувачи на воздухот на овој пат
нема да ина значително влијание врз животната средина.

4.2

ВЛИЈАНИЕ НА КЛИМАТА
Реконструкцијата на патот Радовиш-Конче-Љубница може да има одредено влијание
на правецот на локалниот ветер и на микро климата поради изградбата на бариери и
модификацијата на одредени површински елементи. Сепак, генералниот проект за
санација на патот не предвидува значајни прегради кои што значително ќе го променат
правецот на ветерот.
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Друго влијание врз климата ќе се изврши со поголемото испуштање на јаглен диоксид
(CO2) поради зголемениот обем на сообраќајот. Сепак, потрошувачката на гориво треба
значително да се намали со подобрената машинска технологија.
Заклучно гледано, санацијата на патот нема да има значително влијание на климата.

4.3

ВЛИЈАНИЕ НА ВОДИТЕ
Потенцијалното загадување на водите се смета дека не е значително. Примарното
влијание врз водите ќе биде во тек на фазата на градба, каде што посебно внимание
треба да се посвети на спречување на испуштањето на масло кое евентуално би дошло
во контакт со површинските или подземните води. Испуштањето на овие материи
може да има сериозно влијание на квалитетот на површинските и подземните води
како и на живиот свет кој што живее таму. Во тек на фазата на градба не треба да се
градат брани или слични објекти кои служат за подобрување на пристапот до
градилиштето.
Во тек на фазата на експлоатација можат да настанат одредени промени поради
загадувањето на испуштената вода која се влева во површинските водни текови.
Масла, гумени отпадоци, цврсти тела и сол или пак други агенси кои што во текот на
зимата се користат за одгледување можат да се испуштат преку површинските
истекувања. Според тоа, секоја потенцијално загадена површинска истечна вода треба
да се попречи да навлезе во канал за наводнување или други постојани и/или сезонски
извори/потоци. Понатака, можноста за загадување на реките поради влијанието од
сообраќајот е висока. Затоа треба да се имплементираат строги сигурносни стандарди
во непосредната близина на овие критични области (на пр. во близина на било кој
површински тек). Во дополнение, треба да се постават помошни цврсти штитови на
одбрани делници со цел да се избегне загадување на површинските води во случај на
несреќи. Преминувањето преку било кој водотек најверојатно ќе резултира со
определна загуба во однос на речната вегетација и треба да се направат напори да се
намалат влијанијата врз речните текови.
Главното влијание врз подземните води во тек на фазата на градба е потенцијалното
снижување на локалното ниво на вода во места кои се близу површината. Ова влијание
треба да се процени во тек на разработката на проектот и треба да се направи обид што
е можно повеќе да се редуцира потребата од подземни води за потребите на проектот.
Целокупната распределба на хидролошкиот режим поради проектните активности ќе
влијае само врз одредени делници од патот и ќе трае само во текот на фазата на градба.
Заклучно, единственото значително влијание врз водите ќе биде воглавно поради
површинското истекување на водите загадени со контаминирачки материи од
нормалниот сообраќај. Ова влијание може да се смета за минорно.

4.4

ВЛИЈАНИЕ НА ПОЧВАТА
Главното влијание врз почвата ќе биде преку напречните пресеци и работите поврзани
со насипување. Санацијата и поправката на напречните пресеци нема да има
значително влијание врз почвата ако се преземат соодветни заштитни мерки.
На неколку делници долж патот се евидентирани проблеми со појава на клизишта
(крупни карпи) и земја кои предизвикуваат понатамошни проблеми поврзани со
транспортот и безбедноста на патот. Во постоечкиот опис на инженерските работи
нема индикација за предвидени мерки за заштита на косината кои што би спречиле
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понатамошно клизање. Ова е работа која треба да се корегира. План за управување со
животната средина, даден во Дел 5.
Посебно внимание треба да се посвети на испуштањето на опасни материи со цел да
се избегне загадувањето на почвите и подземните води, особено во области со високо
ниво на подземна вода или места кои имаат пропустливи почви. На места каде што
патот поминува низ култивирано земјиште, особено внимание треба да се даде на
зачувување на квалитетот на почвата и на ограничување на областа на проектот во тек
на фазата на изградба. Понатаму, несоодветната заштита на било кој напречен пресек и
насип може да резултира со ерозија на почвата. Техничкиот проект треба да вклучи
соодветни мерки во однос на стабилноста на насипите на патот. Во конечниот проект
треба да се предвидат и други придружни мерки, како што се преградни зидови или
потпори кои ќе служат за спречување на лизгање на земјиште од страните на патот.
Исто така, посебно внимание треба да се даде на каналите на делниците од патот каде
што дренажата на површинската вода (на пр. природна филтрација која се појавува
после врнежи од дожд) е потребна за да се зачува функционалноста на
рехабилитираниот пат.
Повторната употреба на површинскиот слој треба да се изврши со најдобрите
расположливи постапки и техники. Во тек на фазата на градба, плодоносниот
површински слој треба внимателно да се отстрани, и ако се складира во близина на
местото на градба, треба правилно да се заштити со цел да не се оштети или деградира
од механизацијата што се користи при градбата или од природната ерозија (на пр.
ветер и вода). Откако ќе се завршат изведбените работи плодоносниот слој треба да се
врати назад и да се воспостават претходните услови. Затоа во тек на фазата на градба
треба да се имплементираат специфични заштитни мерки за заштита од ерозија после
отстранувањето на слојот.

4.5

ВЛИЈАНИЕ НА ФЛОРАТА И ФАУНАТА
Влијанието врз шумските и култивираните површини во близина на патот е главен
проблем. Во дополнение, еутрофикацијата и модификацијата на растителните
заедници од загадувањето на воздухот се главното еколошко прашање во областа која е
широка 10 m долж патот, додека загадувањето на почвата со тешки метали и органски
загадувачи ќе се ограничи на непосредната животна средина околу патот.
Друго влијание кое произлегува од изведбените работи е пореметувањето на местата
на парење на птиците од испусните гасови, бучавата и присуството на тешка
механизација на самото место која што се користи за санација на патот и до одредена
мера од зголемениот обем на сообраќај после завршувањето на патот.
Звукот, загадувањето на воздухот и присуството на влечен сообраќај може да ги
деградира живеалиштата на птиците на радиус од неколку стотици метри. Затоа, може
да се очекува значително намалено присуство на птици во непосредното опкружување
на трасата на патот. Зголелен обем на сообраќај, особено во областите каде што има
грмушки веднаш до патот, исто така може да има директно влијание врз различните
видови на птици.
Миграционите услови треба да се обезбедат со градење на подземни премини. Во
дополнение, развивањето на еколошки средини како што се суви чисти земјишта,
грмушки, суб-медитерански шуми и биотопни мочуришта може да ја ублажи загубата
на флората и фауната кои биле населени во близината на патот.
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Градилиштето треба да биде ограничено на минимална површина за работа на патот и
складирањето/распоредувањето на материјал/опрема треба да биде во границите на
градилиштето со цел да се избегне непотребна загуба на биотиповите. Елементите на
биотипот кои се отстранети од градилиштето во тек на фазата на градба мора да се
повратат повторно после завршувањето на работите на патот. Отстранувањето на
грмушките и дрвјата мора да се направи вон периодот на парење на птиците.

4.6

ВЛИЈАНИЕ НА ПРЕДЕЛОТ
Во тек на фазата на градба, пределот ќе се промени поради видот на работите кои ќе се
извршуваат долж патот. За складирање на градежниот материјал ќе биде потребен
дополнителен простор и за привремено складирање на материјалот од ископот поради
што се намалува вредноста на пејзажот.
Бучавата и присуството на градежната механизацијата во тек на градбата се очекува да
има значително влијание врз рекреационата вредност на пејзажот. Ридскиот терен низ
кој поминува патот, заедно со неговите ленти, мостови и насипи е склон на значителни
модификации на пејзажот. Ридовите и длабоките напречни пресеци го зголемуваат
степенот на експлоатирање на теренот и следствено на тоа се зголемува и просторот за
одложување на вишокот на земја и отпад. Визуелните препреки во тек на градбата
мора да се редуцираат на минимум.

4.7

БУЧАВА
Бучавата се смета како најдиректно влијание кое резултира при градежни работи кај
патиштата. За овој проект бучавата ќе биде едно од најнегативните влијанија. Бучавата
влијае врз неуро-вегетативниот систем, нервниот систем, го намалува нивото на
концентрација и внимание, ја намалува работната способност на индивидуалците и
евентуално може да предизвика оштетување на слухот.
Бучавата што се создава од сообраќајните возила на регионалните патишта,
проектирани за обновување и продолжување ќе влијае врз населените места долж
патот. Затоа, влијанијата од бучавата треба внимателно да се проценат и да се
имплементираат соодветни мерки за ублажување на влијанијата. Степенот на бучавата
е проценет според стандардите за бучава во Република Македонија. Применетите
стандарди за бучава за постоечките населени области се 60 dB (A) во тек на денот и 50
dB (A) во тек на ноќта. Во проектот треба да се вметнат стратегии за намалување на
бучавата и активностите што предизвикуваат интензивна бучава треба да се
извршуваат во тек на денот.
Влијанието од вибрациите кои настануваат од изведбените активности и сообраќајните
возила можат да бидат значителни и да влијаат врз постоечките згради, особено оние
кај археолошките наоѓалишта лоцирани во близина на патот. Вибрациите во тек на
фазата на градба се предизвикани од механизацијата за транспорт на земјата (т.е.
булдожери, камиони итн.) и механизацијата за набивање на земјата. Повратните
ефекти влијаат на објекти кои се наоѓаат во непосредна близина, на растојание од 30 m
од изворот, имајќи во предвид дека влијанието од вибрациите се намалува со
оддалечување од изворот. Зградите кои се наоѓаат во рамките на овој радиус ќе
делуваат како резонатор на вибрациите кои што се јавуваат во тек на изведбените
работи. Сепак, треба да се напомене дека вибрациите исто така можат да предизвикаат
пореметување на растојанија од 50 до 100 m во зависност од природата на теренот.
Градежните активности кои што предизвикуваат вибрации во населени места или пак
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во нивна непосредна близина треба да се извршуваат во тек на дневните часови за да
не се нарушува спиењето на жителите во текот на ноќните часови.

4.8

ЦВРСТ ОТПАД
Отпадот кој се создава како резултат на реконструкцијата и обновувањето на
регионалниот пат Радовиш-Конче-Љубница ќе биде променлив. Најголемиот дел од
создадениот отпад ќе биде инертен но сепак се очекува да се создадат и значителни
количини на хазарден и отровен отпад во тек на фазата на градба.
Влијанието на отровниот отпад врз животната средина (на пр. почва, површински и
подземни води, гасовите од материјалот што испарува) може да биде значително и ова
може да биде потенцијално сериозно загадување на средината. Био-разградувачкиот
отпад и органските материи можат да предизвикаат еутрофикација на малите реки и
потоци. Инертниот отпад (на пр. почва, бетон итн.) може да покрие големи површини
и притоа да го наруши пејзажот.
Опасниот отпад кој што со создава од проектот вклучува разновидност на материјали
како што се отпадно масло, седименти од органски растворувачи и разредувачи,
остатоци од боја, амбалажа загадена со опасни материи, облека за чистење, остатоци
од изолација и градежни материјали кои што содржат опасни материи (на пр. катран) и
др. Овие материјали треба да се одвојат во соодветни резервирани контејнери во
согласност со барањата на постоечките законски прописи. Понатака, опасниот отпад
треба, кога е истото тоа оправдано, да се употреби повторно и/или да се рециклира (т.е.
рециклирање на отпадни масла) или да се изложи во соодветно дизајнирани (на пр.
обложени) депонии како што е депонијата во Дрисла. Неопасниот отпад може да се
одложи во комуналните депонии кои што се наоѓаат во близина на проектната област.
Најголемиот дел од ископаната земја ќе се користи за обложување на патот и/или ќе
биде складирана на привремени места за понатамошна употреба. Количините на отпад
кои што ќе се создадат во тек на фазата на градба на патот не може да се проценат во
моментот.
Влијанијата предизвикани од отпадот кој што се создава од проектот може да се
сметаат за незначителни ако се постапува правилно а и поради краткиот период на
траење на изведбените работи.

4.9

СОЦИЈАЛНО ВЛИЈАНИЕ
Изведбените работи можат да предизвикаат одредени социо-економски ефекти.
Одреден број на неквалификувани работници може да биде ангажиран за извршување
на сите изведбени работи. Овие работници ќе бидат на градилиштето за време на
нивната смена така што нема да има потреба да се градат кампови за нивно
привремено сместување. Расположливата локална работна сила се смета дека е
доволна за да ги задоволи потребите на проектот. Сепак, ќе биде потребно да се
ангажира одреден квалификуван персонал за технички работи и за надзор на работите.
Присуството на турско етничко население во оваа област претставува можност да се
обезбедат социо-економски придобивки за ова малцинство.
На неколку делници долж патот во тек на градбата ќе биде потребно привремено да се
затворат одредени бизниси и пристапот до одреден број на приватни куќи и игралишта
ќе биде попречен. Потребно е да е преземат одредени чекори за да се разреши ова
прашање.
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Општо земено, може да се очекува дека реконструирањето/обновувањето на патот ќе
донесе позитивни социо-економски ефекти за областа преку зголемените можности за
вработување како и преку подобрениот пристап, помалите трошоци за транспорт и
подобрените пазари за стоки и услуги. Имено, позитивните социо-економски ефекти
кои што произлегуваат од проектот ќе бидат поголеми од негативните ефекти врз
животната средина.

4.10

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Во Табела 4 .6 се сумаризирани извршените набљудувања во тек на рекогнисцирањето
на теренот на делниците зафатени од патот Р-606. Описот на еколошките прашања и
ефекти е даден во Анекс А.
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Друго

Социо-економски

Физички

Еколошко

Кумулативни ефекти
Број на знаци:

Без влијание
C
x
x
x
x
x
x
x

D

E

коментари

F

x
x
x
x
x
x

Само во тек на градба
Само во тек на градба

x
x
x
x
x

3.6 Ранливи групи
3.7 Регионални ефекти
3.8 Културни ресурси
3.1 Проблеми со
урбанизирање
3.10 Здравје
3.11 Рекреација
Безбедност

B

Можно/ минорно

A
вв

негатвно
влијание
Најверојатно/ големо

Прашање/Ефект
1.1 Заштитни области
1.2 Рибници, водна екологија
1.3 Водни живеалишта
1.4 Шуми
1.5 Ретки, загрозени видови
1.6 Миграција на животни
1.7 Природна индустрија
2.1 Ерозија и/или таложење
2.2 Локално поплавување
2.3 Промени на режимот на
потокот
2.4 Клизишта
2.5 Прав/загадување
2.6 Бучава
3.1 Промена на популацијата
3.2 Приход и услуги
3.3 Земање на
земјиште/дрвја/принос
3.4 Раселување или
релокација
3.5 Пол

Можно/ минорно

За секое еколошко
прашање/ефект стави знак
(X) во една од колоните

Многу веројано/ големо

позитивно
влијание

Потребни се повеќе информации

Табела 4.6: Листа за проверка од областа на животната околина за Р-606

Добивки за локалното
турско население

x
x
x
x
x
x
x

2

7

14

0

2

0
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5

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА ОКОЛИНА
Санацијата на постоечката делница од патот Радовиш-Конче-Љубница како и идната
делница можат да доведат до специфични негативни ефекти врз животната средина.
Врз основа на проценетото влијание и степенот на чувствителност на еко-системите,
локациите и местата, предложени се можни решенија за да се избегне штетата.
Планот за ублажување воглавно се состои од добро управување и изведувачко
искуство кои што мора да се следат од страна на сите релевантни учесници, дадено во
следната табела (види Табела 5 .7). Сите предложени мерки се дел од предложените
изведбени работи.
Тендерската документација за проектот треба да ги вклучи еколошките и социјалните
смерници дадени во овој ЕИА и да се бара од избраниот изведувач да ги исполни овие
смерници. Избраниот изведувач треба да биде обврзан да ги следи соодветните
еколошки пракси и процедури во тек на изведбените работи и влијанијата врз
вегетацијата, почвата, површинските и подземните води, пејзажот и раселувањето да
ги сведе на минимум. Од избраниот изведувач треба да се побара да поднесе соодветна
документација пред почетокот на работите која што дава детали за неговите планови за
решавање на релевантните еколошки и социјални прашања.

ЕБРД, Лондон, УК
стр. 2 - 21
Санација на регионалниот пат R-606 Радовиш-Конче-Љубница, Македонија
Проценка на влијанијата врз животната средина и социјалните влијанија и План за управување со животната средина

Док. бр. 09-098-H1
Рев. 0 – Jуни 2009

Табела 5.7: Матрица со предложени мерки за ублажување на влијанијата
Фаза*
П

Г

Р

ЗГ

Прашање/
Влијание

Почва

Водни
ресурси и
квалитет на
вода

Квалитет на
воздухот

Непријатна
бучава

Мерки за ублажување на
влијанијата

Барање за
надзор

Локација

Чинење
Индикатор за Започнување на
изведбата
работите
ПоставуФункциовање
нирање

Физичка и човечка животна околина
Визуелни/
Области со
Ре-вегетација на насипите
Изведбени
земјани работи
работи
Завршување
на работите
Привремено
Набљудување на
Визуелни/
Спречување на набивање на почвата
зафатени
имплементацијата
Помошни работи
области
Визуелни/
Мерки за стабилизација на
Области со
Изведбени
косините/заштита на пејзажот
земјани работи
работи
Планирање на изведбените
активности во близина на водните
Пресметуватекови за сушните периоди од
ње на работите
годината каде што постои можност за
тоа
Изведбени
Визуелни/
Треба да се преземат посебни мерки Набљудување на места лоцирани
Изведбени
со цел да се избегне зголемена
имплементацијата во близина на
Пресметување на
работи
седиментација при премувањата на
водните текови
работите
реките
Отпадните масла и другите течности
мора да се одложат на соодветен
Постојано
начин
Сообраќајната брзина треба да се
Изведбени
намали (во селата) и треба
места лоцирани
неасфалтираниот пат да се прска со
во близина на
вода со цел да се намали кревањето
селата
Визуелни/
на прав
Набљудување на
Изведбени
Постојано
Сите камиони кои пренесуваат зрнест имплементацијата
работи
материјал треба да бидат покриени
Патот во
Изведбената механизација мора да се
изградба
одржува добро за да се минимизира
испуштањето на гасови
Активности кои произведуваат
Набљудување на Асфалтни и
Визуелни/
Постојано
прекумерни нивоа на бучава (фабрикиимплементацијата
бетонски
Изведбени
за асфалт и бетон, позајмишта и
постројки,позајм
работи
копови, управување на градилиште)
ишта и депонии
треба да се ограничат во тек на денот
управување на
и опремата која произведува
градилиштето
нормално високи нивоа треба да биде
пригушена за време на ноќта
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Институционална
одговорност
Функци
Поставуовање
нирање
Проектант/
Изведувач/
Надзор

спецификација на
работите

N/A

Изведувач/Н
адзор

N/A

Проектант/
Изведувач/
Надзор

спецификација на
работите

N/A

Изведувач /
Надзор

N/A

спецификација на
работите

N/A

Изведувач /
Надзор

N/A

спецификација на
работите

N/A

Изведувач /
Надзор
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Фаза*
П

Г

Р

Чинење
ЗГ

Прашање/
Влијание

Мерки за ублажување на
влијанијата

Барање за
надзор

Локација

Индикатор за Започнување на
изведбата
работите
Поставување

Физичка и човечка животна околина
Заштита на критичните места во
опкружувањето (детски градинки,
Патот во
училишта, болници) со привремени
изградба
звучни прегради
Создавање на зелена покривка со
Места со високи
грмујшки и жбунови на насипите >3m
насипи
висина
Консултации со локалните власти
пред да се лоцираат и изградат
Сите договори и
камповите, вклучувајќи дискусии на
дозволи кои што Пред/во тек на
соодветните места, ресурси, дискусии
се бараат според изведбените
за постапката на одлучување и за
законот се
работи
Сите области
правата и обврските на различните
валидни
привремено
учесници
зафатени во тек
Обновување на вегетацијата веднаш
на градбата
по завршување на работите
Визуелни/
Завршување на специфиПроценка на векторската екологија во
Набљудување на
Градилиште работните подрачја и избегнување на
Помошни работи
работите
кација на
имплементацијата
работите
создавање непосакувани хабитати (на
пр.застој на вода)
Соодветно складирање на опасен
материјал покрај градилишните
кампови и во тек на нивното
Сите области
Визуелни;
Пред/во тек на
користење при изградбата (возила,
каде што се Бр. на платени изведбените
асфалтна база и др.). Поставување и
работи
казни
работи
функционирање на соодветен систем
за депонирање за да не се загади
околината.
Треба да се посвети најголемо
Сите договори и
внимание при изборот на пристапни
дозволи кои што
патишта до сите области кои се
се бараат според
Пред/во тек на
привремено зафатени во тек на
законот се
Сите области
изведбените
специфивалидни
Природна градбата
Набљудување на привремено
работи
кација на
вегетација
имплементацијатазафатени во тек
Да се минимизира уништувањето на
Визуелни.
работите
на градбата
дрвјата и вегетацијата
Валидни дозволи
Обновување на вегетацијата веднаш
после завршување на работите.

Визуелни/
Завршување на
Помошни работи
работите
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Функционирање

Институционална
одговорност
Функци
Поставуовање
нирање
Изведувач /
Надзор
Проектант /
Изведувач /
Надзор

Изведувач /
Надзор

N/A

N/A

Проектант /
Изведувач /
Надзор

Изведувач /
Надзор
N/A

Проектант /
Изведувач /
Надзор
Изведувач /
Надзор
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Фаза*
П

Г

Р

З
Г

Прашање/
Влијание

Мерки за ублажување на
влијанијата

Барање за
надзор

Локација

Индикатор за
изведбата

Започнување
на работите

Физичка и човечка животна околина
Сите области
Пред/во тек на
каде што се
Визуелно;
изведбените
изведуваат
Број на жалби
работи
работите
Сите области
Позајмишта, Локација на позајмишта и
привремено
Дозволите и
Пред/во тек на
Набљудување на
каменоломи каменоломи и обезбедување на
зафатени во
договорите се
изведбените
имплементацијата
и депонии
пристап до нив
тек на
валидни
работи
градбата
Работен план
Работен палн кој дава податоци
одобрен од
за правецот, фазите и
инженерот на
големината на работите
сопственикот
План за реставрација, во кој се
План за
даваат детали за конечното
реставрација
израмнување, дренажите,
одобрен од
контролата на наносот и за
инженерот на
мерките за ре-обновување на
сопственикот
почвата и вегетацијата
Социо-економска животна околина
Социјална структура и културни вредности
Социјално
Почитување на локалната
Надгледување на
Пред/во тек на
влијание од
Сите
Дозволите се
регулатива за изградба на
придржувањето
изведбените
поставување на
градилишта
валидни
постројки и кампови
кон правилата
работи
камповите
Да се специфицираат правилата Надгледување на
Влијание врз
и средствата во однос на
придржувањето
Обуки за
Пред/во тек на
место со
Сите нови
презервацијата и
кон правилата
законските
изведбените
културно
градилишта
обновуввањето на културните
барања
работи
наследство
остатоци
Вредност на имотот
Да се обврзе изведувачот да не
се меша непотребно или
Надгледување на
Визуелно;
неправилно со пристап до,
придржувањето
Број на жалби
користење и зафаќање на
кон правилата
Сите
имотите
области
Привремена Да се обврзе изведувачот да
Пред/во тек на
привремено
загуба на
избира, уредува и ако е
Број на жалби:
изведбените
зафатени
земјиште
потребно да плати за местата за
Правни договори
работи
во тек на
складирање и/или други
на лице место
Набљудување на
градба
привремени потреби
имплементацијата
Да се обврзе изведувачот да го
исчисти и реставрира просторот
Број на жалби
што го користи

Чинење
ПоставуФункциовање
нирање

Институционална одговорност
ПоставуФункциовање
нирање

Забрана за персоналот кој што
работи на проектот за риболов,
лов, убивање, повредување на
фауната
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спецификација на
работите

N/A

спецификација на
работите

N/A

Проектант /
Изведувач /
Надзор

N/A

спецификација на
работите

N/A

Проектант /
Изведувач /
Надзор

N/A

Изведувач / Надзор

N/A

N/A
спецификација на
работите

N/A

Проектант /
Изведувач /
Надзор
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Фаза*
П

Г

Р

Прашање
/Влијание

З
Г

Мерки за
ублажување на
влијанијата

Индикатор за
Започнување
изведбата
на работите
ФункциоПоставу-вање
нирање
Физичка и човечка животна околина

Барање за
надзор

Локација
Поставување

Чинење
Функционирање

Институционална одговорност

Функционирање

Поставување

Функционирање

Безбедност на патот

Несреќи за време
на период на
изградба на патот
заради сообраќај
и механизација и
заради
пресекување со
локални патишта

Определување на
Безбедносни
Пред/во тек на
безбедносни мерки за
мерки кои се дел
изведбените
градилиштата низ
од обврските од
работи
обврски на договорот
договорот
Сообраќајни знаци и
Визуелно;
предупредувања
Број на жалби
однапред
Информирање на
блиското население
Визуелно;
однапред за
Број на жалби
редоследот на
Набљудување на
планираните работи
имплементацијата
Ограничувања на
Сите
Визуелно;
брзината на
градилишта
Број на несреќи
сообраќајот при градба
Во тек на
Оградување на
изведба
Визуелно
позајмишта и копови
Отстранување на
јавност онаму каде што
Визуелно;
работи тешка
Број на инциденти
механизација
Соодветна EHS обука за
Визуелно:
работниците
број на обуки
Регулација на
Надгледување на
Визуелно;
магацинскиот простор и
придржувањето
Број на инциденти
изведбените активности
кон правилата

Проектант /
Изведувач /
Надзор

спецификација на
работите

N/A

N/A
Изведувач /
Надзор

П – Планирање/Подготовка на проект
Г – Градба; Р – Работење; ЗГ – Затворање градилиште
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ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТОТ
Овој дел содржи предложени активности за набљудување на имплементацијата на
Планот за мониторинг на животната средина на проектот. Ги вклучува основните
мониторинг индикатори, временски ограничени постапки и одговорности за
предложените мониторинг активности. Во Табела 6 .8 е даден примерок од
мониторинг индикаторите и имплементационите договори. Мониторинг извештајот
треба да се изработува за период од пола година. Предложената структура на
извештајот треба да се базира на следниот општ преглед:
•
Општи податоци;
•
Методологија (истраги на еколошкиот медиум (бучава, воздух, почва, вода,
вегетација) и критериум за проценка;
•
Резултати од теренските испитувања;
•
Управување со градежните материјали, со штетните супстанции и со отпад; и
•
Заклучоци и препораки (Корекциони постапки кои што е потребно да се
преземат за да се ублажат еколошките работи).
Табела 6.8: Пример на матрица за следење на проекти за изградба/санација на патишта

Фаза

Што?

Каде?

Како?

Основа

Кога?

Чинење (ако е
значително)
ПоставуФункциовање
нирање

Одговорност
Постав
у-вање

Функционирање

Не се бара
Воздух

Престојувалишта кои се
под најголемо
влијание

Вода

Најранливи
области на
испуштање на
загадувачи

Изградба
Почва

Бучава

Вегетација

Најранливи
области на
испуштање на
гориво
Престојувалишта кои се
под најголемо
влијание
Места кои се
под најголемо
влијание

NOx, CO, SO2,
VOC,
PM2,5, PM10, TSP
pH, цврсти
суспензиии,
Ca2+, Mg2+,
SO42+, COD,
BOD, маслени
продукти
Тотални
хидрокарбони
од маслените
продукти

Месечно, од
страна на
специјализирана фирма

Не може
да се
примени

< 1000
USD/месец

Не може
да се
примени

СРА

Степен на
бучава – dB(A)
Исфрлање на
прав

Периодично,
заедно со
СРА
СРА
СРА
СРА
пописот на
сообраќајот
Не е потребно за проект за рехабилитација на пат, туку за сите привремено зафатени локации. Истата компанија за
Повлекување од
следење ќе го следи и повлекувањето од употреба, земајќи ги предвид сите договори и дозволи издадени за
употреба
користење на секоја локација зафатена од Договарачот.

Функционирање

Бучава

Престојували
шта

Степен на
бучава – dB(A)
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ЗАКЛУЧОЦИ
Анализирани се сите можни влијанија врз животната средина во тек на извршување на
набројаните работи. Заклучено е дека можат да се очекуваат локални специфични
влијанија. Овие потенцијални влијанија се доста ограничени, на пример испуштањето
на прав и бучавата и зголемување на суспендирани цврсти тела во истечните води
низводно од областа на проектот во тек на фазата на градба (поради тоа што
контролата на истечните води не може да биде успешна во сите периоди). Се очекува и
краткотрајно влијание од бучавата, правот, вибрациите и густиот сообраќај, особено во
тек на работата на патот. Влијанието од бучавата значително ќе се зголеми при
движењето и работењето на изведбената механизација и возила.
Нема да бидат изградени никакви нови делови на патот и нема да бидат извршени
никакви градежни работи надвор од постоечкиот експропријационен појас. Оттука, не
е предвидена никаква експропријација и нема да бидат повлечени никакви процедури
за недоброволно раселување. Од истата причина активностите поддржани од проекот
нема да повлечат било какви процедури за обезбедување на културното наследство
(преку обезбедување на одредбите за "случајно најдени", за време на градежните
активности во случај на наидување на неочекувани артефакти).
Врз основа на очекуваните влијанија предложени се повеше мерки за ублажување и за
избегнување на овие влијанија, заедно со мониторинг активностите. ЕМП исто така
содржи имплементациони спогодби кои што ги специфицираат институционалните
одговорности. Сите учесници: инвеститорот, изведувачот, надзорот итн, вклучени во
имплементацијата на работите треба целосно да се придржуваат/следат
специфицираните ПЖС активности.
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ЛИСТА НА ПРОВЕРКИ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА НА ПАТИШТА
Описи на еколошки прашања/ефекти
Забелешка: Ова се резидуални ефекти после проектот и изградбата на патиштата, но пред
да се приемни било која специфична мерка за ублажување на влијанијата.
Еколошки
1.1
Заштитени области: Дали патот ја преминува границата и/или ги уништува
национално заштитените области или други важни еколошки ресурси или пак го
потпомогнува нивното уништување со тоа што овозможува зголемен пристап до нив?
1.2
Рибници, водна екологија: Дали изградбата на патот ќе влијае позитивно или негативно
на потоците и другите водни ресурси и водната екологија во нив?
1.3
Влажно земјиште: Дали патот преминува преку, формира насип, го повишува или пак
на друг начин влијае врз влажно земјиште?
1.4
Шуми: Дали при изградбата на патот има потреба од преминување преку шуми или
сечење на дрвја? Дали изградбата на патот ќе резултира со засадување на дрвја кои што
ќе прават сенка или ќе ја стабилизираат почвата?
1.5
Ретки, загрозени видови: Дали патот, намерно или ненемарно, ќе влијае врз некое
растение или животно од редок вид, директно или индиректно преку зголемениот
пристап до нивните живеалишта?
1.6
Миграција на животните: Дали патот ќе влијае позитивно или негативно на патот на
миграција на дивите животни?
1.7
Природна индустрија: Дали патот ќе влијае позитивно или негативно на
комерцијалните или егзистенцијалните активности преку зголемениот пристап? Ова
вклучува рибници, собирање на природната вегетација, лов на дивеч, производство на
мед, итн?
Физички
2.1 Ерозија и/или таложење: Дали патот ќе ја зголеми или намали потенцијалната ерозија
долж изложените земјани засеци и потоци кои се наоѓаат во близина?
2.2 Локално поплавување: Дали патот ќе го зголеми или намали потенцијалот за локално
поплавување, особено во селата и другитe ненаселени области?
2.3 Промени во режимот на водотеците: Дали патот и мостовите намерно или ненамерно ќе
преминуваат или пак ќе ги променат водотеците?
2.4 Клизишта: Дали патот ќе го зголеми или намали потенцијалот за појава на клизишта,
слегнување или други негативни геолошки аспекти долж трасата?
2.5 Прав/загадување: Дали патот ќе ја зголеми или намали воздушната прашина вдолж трасата
што може да влијае врз луѓето или растителните култури, или емисиите на загадувачи
од возилата во населените области?
2.6 Бучава: Дали проектот намерно или ненамерно ќе резултира со прифатливи степени на
бучава во населените места?
Социо-економски
3.2
Промена на популацијата: Дали патот ќе предизвика значајни промени на
популацијата во областа кои што можат да ја подобрат или пак да влијаат неповолно на
социјалната хармонија?
3.3
Приход и услуги: Дали патот ќе донесе позитивни или негативни промени во областа
како што се стапката на вработеност и приходи, подобрување на локалната
инфраструктура, релативната распределбата на приходите, вредноста на имотот и
потребата за работна сила која што ќе ја зголеми или намали социјалната хармонија и
индивидуалната благосостојба?
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3.4
3.5

3.6
3.7

3.8
3.9
3.10

3.11
3.12

Зафаќање на земјиште, дрвја или приноси: Дали ќе се јави потреба за патот да се
зафаќаат приватни или општествени производствени површини или дрвја, насади со
винови лози, приноси и др.?
Раселување или релокација: Дали ќе има потреба за проектот да се прави било каква
компензација за зафаќањето, релокацијата или раселувањето, и ако има, дали ќе има
соодветни надоместоци за раселувањето, санацијата и компензацијата во согласност со
државните закони и со Извршната одредба на светската банка 4.12 за недоброволно
раселување2?
Пол: Дали патот ќе предизвика позитивни или негативни промени во улогата на мажот и
жената во однос на социјалната положба, пристапот до здравствените установи,
образованието, работните обврски, пристапот до приходите и др.?
Ранливи групи: Дали патот ќе предизвика позитивни или негативни промени на
животниот стил, издржувањето или населувањето на било која социјална група со
нивното традиционално однесување, социјалното организирање, или пак нивните
културни и религиозни обичаи?
Регионални ефекти: Дали економските, инфраструктурните, социјалните и
демографските промени поврзани со изградбата на патот ќе доведат до зголемување,
намалување или пак ќе доведат до небалансиран регионален развој?
Културни ресурси: Дали подобрувањето на патот ќе влијае позитивно или негативно на
културните или религиозните споменици, местата со естетика и убавина, или
археолошко/палеотолошки места?
Проблеми со урбанизацијата: Дали патот ќе донесе надворешни проблеми
(неприфатливо ниво на сообраќај, безбедоносни проблеми, преносливи болести,
неприфатливи надворешни културни влијанија) во областите кои што претходно биле
потешко достапни, областите првенствено населени со малолетно население или друго
специфично население?
Здравје: Дали патот ќе го подобри или пак негативно ќе влијае на пристапот до
здравствените установи?
Рекреација: Дали патот ќе ги подобри или пак ќе ги ограничи рекреационите можности
и туризмот?

Друго: Во овој дел даночникот треба да отвори било која друга тема, релевантна за патот, која
што не е дадена во горе наведената листа.
Кумулативни ефекти: Дали ефектите од патот ќе ги подобрат или влошат кумулативните
влијанија од другите проекти во регионот? Да се наведат другите големи инфраструктурни
проекти на посебна страна.
Прирачник на светската банка за патишта и животна средина
Прирачникот3 обезбедува дополнителни информации за горната листа на проверка за
предметите. Следните табели табели ја прикажуваат поврзаноста на Листата за проверка за
рурални патишта со поглавјата на предметниот прирачник.

2

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/tocall/CA2D01A4D1BDF58085256B190
08197F6?OpenDocument)
3
(http://www.worldbank.org/transport/publicat/reh/toc.htm)
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Дел од Прирачникот на СБ за патишта
6: Видови на влијанија врз животната околина
7: Почви
8: Водни ресурси
9: Квалитет на воздух
10: Флора и фауна
11: Општини и економски активности
12: Експропријација и преселба
13: Месно население
14: Културно наследство
15: Естетика и предел
16: Бучава
17: Човеково здравје и безбедност
Прашања во листата на проверка
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4

Заштитени области
Риболов, водна екологија
Водни живеалишта
Шуми
Ретки, загрозени видови
Преселба на животни
Природна индустрија
Ерозија и/или нанос
Локални поплави
Промени во режимот на каналите на потоците
Свлечишта
Прашина/загадување
Бучава
Измени во население
Плати и јавен интерес
Земање на земјиште/шуми/земјоделски култури
Преселби и преместувања

3.5 Пол
3.6 Ранливи групи
3.7 Регионални ефекти
3.8 Културни извори
3.9 Проблеми со урбанизација
3.10 Здравје
3.11 Рекреација
Кумулативни ефекти

Прашања во листата на проверка
Сите, плус кумулативните ефекти
2.1, 2.4
1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3
2.5
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6
1.7, 3.1, 3.2, 3.7, 3.9, 3.11
3.3, 3.4
3.5, 3.6
3.8
3.8
2.6
3.10
Релевантни поглавја од прирачникот на СБ
за патишта
10
8, 10
8
10
10
10
11, 13
7, 8
8
8
7
9, 17
16
11
11
12
12
13 (делумно) (Прашањата за полот не се
прекумерно дискутирани во Прирачникот на СБ)
13
11
14, 15
11
17
11
6.1.3
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АНЕКС Б
ФОТОГРАФСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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Слика 1: Воден тек кој поминува долж Р-606

Слика 2: Воден тек кој поминува долж Р-606
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