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ВПВЕД

Еврппската Банка за пбнпва и развпј (ЕБПР) и Еврппската Инвестиципна Банка (ЕИБ) (заеднп: Заемпдавачи)
ја разгледуваат мпжнпста за пбезбедуваое на финансиски средства на Ппранещна Југпслпвенска Република
(ПЈР) Македпнија за финансираое на изградбата на нпва прешистителна станица за птпадни впди (ПСПВ)
(Прпектпт) вп град Скппје (Градпт). Сп Прпектпт ќе се ппслужуваат 9 пд 10-те ппщтини кпи гп спшинуваат
градпт Скппје.
Избраната лпкација се напда дп реката Вардар, истпшнп пд Скппје. Инвестицијата ќе ја спрпведе Јавнптп
претпријатие (ЈП) „Впдпвпд и канализација“ Скппје (Претпријатиетп), кпе е вп целпсна сппственпст на
градпт Скппје. Кпнешнипт кприсник на заемпт ќе биде Претпријатиетп. Прпектпт истп така ќе налпжи
прпщируваое на канализаципната мрежа, щтп се спрпведува пдделнп какп текпвен прпцес на градпт
Скппје.
Ппради тпа щтп сп Прпектпт се предвидува изградба на т.н. „гринфилд“ ПСПВ сп капацитет пд над 150.000
е.ж, тпј се карактеризира какп прпект пд категпријата „А“ спгласнп бараоата на Заемпдавашите.
Вп пва Нетехнишкп резиме е даденп резиме на пшекуванптп влијание врз живптната средина и спцијалните
аспекти пд спрпведуваоетп на Прпектпт и пптребните мерки сп цел структурираое на Прпектпт спгласнп
бараоата на Заемпдавашите. Целта на пвпј дпкумент е да се пбезбедат инфпрмации за сите пние кпи се
заинтересирани за Прпектпт.

2

ППИС НА ПРПЕКУПУ

Изградбата на ПСПВ сè ущте не е заппшната. Градежните активнпсти ќе се спрпведуваат преку ангажираое
на изведуваш(и). Сп ПСПВ ќе ракпвпди Претпријатиетп.
Лпкацијата за изградба на ПСПВ, спгласнп Генералнипт урбанистишки план (ГФП) на Скппје 2012-2022, се
напда вп југпистпшнипт дел пд Скппската Кптлина, вп рамки на ппщтината Гази Баба. Ппщтината се напда вп
истпшнипт дел на град Скппје. Реката Вардар се прптега јужнп пд лпкацијата и теше вп наспка пд запад кпн
истпк. Сегащната спстпјба на лпкацијата е изменета и пплуизменета ппради земјпделски активнпсти.
Прпектпт се спстпи пд две фази. Прешистителната станица ќе се спстпи пд единица за предтретман и
единица за биплпщки третман кпи ќе се изградат вп првата фаза дп 2030 гпдина. Надградбата на
биплпщкипт третман сп цел да се вклуши и птстрануваое на азптпт и фпсфпрпт ќе се изгради вп рамки на
втпрата фаза на прпектпт (дп 2045 гпдина). Единицата за дезинфекција и пдделнп третираое на
атмпсферските впди се смета на ппципнални пбјекти кпи мпже да се изградат вп рамки на втпрата фаза на
прпектпт. Ефлуентпт пд третманпт на птпадните впди ќе се испущта вп реката Вардар. Предвиденипт
капацитет на ПСПВ е 625.000 е.ж. вп 2030 гпдина и 650.000 е.ж. вп 2045 гпдина.
Целпснипт план за ПСПВ е даден на Error! Reference source not found..
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Слика 1: План на ПСОВ (извпр: Студија за финансираое, изградба и рабпта на Централна пречистителна
станица за третман на птпадни впди за Град Скппје, Технички извештај (март 2016 гпд.)
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3.1

ПСНПВНИ ППДАУПЦИ

Пбразлпжение за Прпектпт

ПЈР Македпнија усвпи стратегиска и закпнска рамка за управуваое сп впдите (вклушувајќи ги и птпадните
впди). Медутпа, спрпведуваоетп на бараоата вп пракса и ппнатаму е прпблематишнп. Главните прпблеми
ппврзани сп функципнираоетп на канализаципнипт систем вп градпт Скппје се следните: испущтаое на
непрешистени птпадни впди вп реката Вардар, шестп прелеваое на кпмбинираната канализаципна мрежа вп
урбаните ппдрашја вп слушај на врнежи, нелегални приклушпци на канализаципна мрежа, нелегалнп
испущтаое вп ппврщинските впди и пщтетени делпви на канализаципна мрежа.
Итната пптреба за изградба на ПСПВ вп Скппје е пправдана ппради урбанизацијата, растпт на населениетп и
брзата индустријализација на градпт Скппје и пкплните населени места, щтп ќе дпведе дп ппгплеми
кплишини на непрешистени впди пд дпмаќинствата и индустријата кпи ќе се испущтаат вп реката Вардар.
Птпадните впди ќе се пренесуваат дп ПСПВ преку два кплектпри за птпадни впди на левипт и деснипт брег
1
на реката Вардар. Кплектпрпт на левипт брег ќе вклушува и изградба на сифпн ппд реката Вардар . Пвие

1

Пснпвнипт прпект за сифпнпт беще изгптвен вп 2015 гпдина. Елабпрат за пценка на влијаниетп врз живптната средина спгласнп
наципналнптп закпнпдавствп) беще изгптвен за кплектпрпт на левипт брег (вклушувајќи гп сифпнпт) и вп 2016 гпдина беще пдпбрен пд
страна на град Скппје. Медутпа, град Скппје пдлушил сифпнпт да гп изгради заеднп сп ПСПВ. Истп така, билп пдлушенп дпзвплите

5

ПРПЕКУ ЗА ПРЕЧИСУИУЕЛНА СУАНИЦА ЗА ПУПАДНИ ВПДИ СКППЈЕ

Нетехничкп резиме

кплектпри ќе бидат ппврзани на планираната ПСПВ вп населбата Урубаревп. Нивната изградба е
мпменталнп вп тек. Пвпј Прпект е ппкриен сп прпектпт ИПА 2 „Ппдпбруваое на инфраструктурата за
спбираое на птпадни впди вп градпт Скппје“. Инвестицијата е финансирана пд ЕФ вп изнпс пд над 9
милипни евра и пд бучетпт на Република Македпнија.

Сп спрпведуваоетп на пвпј Прпект на градпт Скппје и на „Впдпвпд и канализација“ - Скппје ќе им се
пвпзмпжи испплнуваое на закпнските бараоа и стратегиските цели. Прпектпт истп така ќе придпнесе за
знашителнп ппдпбруваое на спстпјбата на живптната средина и здравјетп на населениетп вп градпт Скппје,
какп и вп ппдрашјата пп тешениетп на реката сп кпи гп сппделуваат истипт прирпден ресурс, пднпснп, реката
Вардар.

3.2

Закпнски аспекти и успгласенпст сп релевантните закпни за защтита на живптната
средина и спцијалните аспекти

Вп текпт на спрпведуваоетп на Прпектпт, пд градпт Скппје и „Впдпвпд и канализација“ - Скппје се пшекува
да ги испплнат бараоата утврдени вп релевантнптп наципналнп закпнпдавствп и стандарди, какп и
стандардите на ЕБПР/ЕИБ и закпнпдавствптп и стандардите на ЕФ вп пбласта на живптната средина и вп
пбласта на спцијалните аспекти, здравјетп и безбеднпста. Ќе се применат најстрпги прпписи и/или бараоа
(без разлика дали се наципнални, на ЕБПР/ЕИБ или ЕФ), сп цел да се защтити живптната средина и здравјетп
и безбеднпста на заедницата.
Фспгласенпст сп наципналните бараоа
Наципналните бараоа за прпценка на спстпјбата на живптната средина се испплнети, преку изгптвуваое на
Студија за пценка на влијаниетп врз живптната средина и спцијалните аспекти вп 2017 гпдина. Беа
прганизирани и кпнсултации сп јавнпста, спгласнп наципналнптп закпнпдавствп.
Истп така, се пшекува целпснп испплнуваое на сите пстанати наципнални бараоа, вклушувајќи гп и бараоетп
за изгптвуваое на дпкументи за прпектпт на ПСПВ, дпбиваое на пдпбрение за ПВЖС пд страна на
Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое, дпбиваое на сите пптребни дпзвпли,
испплнуваое на бараоата ппврзани сп рабптата, здравјетп и безбеднпста итн.
Фспгласенпст сп бараоата на ЕФ и ЕБПР
Прпектпт е структуриран сп цел испплнуваое на директивите на ЕФ кпи важат за негп, пднпснп, Директивата
за пцена на влијаниетп врз живптната средина, Рамкпвната директива за впди, Директивата за урбани
птпадни впди, Директивата за индустриски емисии, Рамкпвната директива за птпад, Директивата за
деппнии, Директивата за защтита на живптната средина, а пспбенп на ппшвата, вп слушај на кпристеое на
тиоа пд прешистуваое птпадни впди вп земјпделствптп, Директивата за бушава вп живптната средина,
Директивите за птици и живеалищта, какп и Директивите за здравје и защтита при рабпта.
Истп така, Прпектпт е структуриран за да ги испплни сите бараоата на ЕБПР кпи се ппврзани сп негп,
спгласнп Пплитиката за живптна средина и ппщтествени аспекти на ЕБПР за 2014 гпдина.

пптребни за изградба на сифпнпт да бидат издадени пд истите власти кпи ќе ги издадат дпзвплите за ПСПВ (пднпснп, Министерствптп
за трансппрт и врски), наместп градпт Скппје кпј ги издал дпзвплите за кплектпрпт.
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Претпријатиетп и Зампдавашите веќе гп усвпиле Акцискипт план за живптната средина и спцијални аспекти
(АПЖССА). Уука се вклушени збир на сеппфатни мерки за намалуваое на ризиците сп цел Прпектпт да е вп
спгласнпст сп бараоата на Заемпдавашите, ЕФ и наципналнптп закпнпдавствп.

3.3

Мпментална ситуација вп кпја се напда живптната средина и спцијалните аспекти и
спгледуваоа

Лпкација: Лпкацијата за изградба на ПСПВ, спгласнп дпкументите за прпстпрнп планираое, се напда вп
југпистпшнипт дел пд Скппје, вп рамки на ппщтината Гази Баба. Земјищтетп кпе ќе се кпристи за изградба на
ПСПВ е категпризиранп какп земјпделскп. На самата лпкација и вп пкплината се напда: реката Вардар кпја се
прптега јужнп пд лпкацијата; защтитенптп ппдрашје „Пстрпвп“ на приближнп 50-100 метра истпшнп пд
лпкацијата и Арбпретум и Езерце на север; какп и железнишката пруга кпја се прптега западнп. На
лпкацијата има и некплку инфраструктурни пбјекти: виспкпнаппнски/среднпнаппнски 100 kV далнпвпд и
ппдземни цевки за гас, кпи ппминуваат низ лпкацијата. Дп лпкацијата мпже да се пристапи преку 3
неасфалтирани пристапни патищта.
Упппграфија: Уеренпт на кпј ќе се гради ПСПВ е рамен. Лпкацијата на ПСПВ е најниската тпшка вп градпт
Скппје сп прпсешна надмпрска висина пд 230 m, вп сппредба сп прпсешната надмпрска висина на град
Скппје кпја е 350 m.
Клима: Климата вп Скппје се класифицира какп кпнтинентална-субмедитеранска, па дури и какп жещка
кпнтинентална клима. Летата се дплги, жещки и влажни, а зимите се кратки и релативнп студени. Снежните
врнежи се вппбишаени вп зимскипт перипд, нп реткп е акумулираое на ппгплеми кплишества снег, па
снежната ппкривка пбишнп трае самп некплку дена. Врнежите се најгплеми вп перипдпт пд пктпмври дп
декември и пд април дп јуни. Гпдищните врнежи варираат пд 300 mm дп 800 mm. Најшестите наспки на
ветрпвите се север-истпк, истпк и југ-истпк. Гпдищните прпсешни температури вп градпт Скппје за перипдпт
пд 1990 дп 2017 гпдина варираат пд 12,2 дп 14 степени.
Квалитет на впздухпт: Резултатите пд следеоетп на квалитетпт на впздухпт пд најблиската мпнитпрингстаница ппкажуваат несппдветен квалитет на впздухпт вп градпт Скппје, каде се забележуваат надминуваоа
на нивпата на PM10, NOx и CO. Метепрплпщките услпви знашителнп придпнесуваат кпн загадуваоетп на
впздухпт вп Скппје, пспбенп вп зимските месеци. Вп текпт на тие перипди, има намалена циркулација вп
атмпсферата щтп се дплжи на дплгите перипди сп слаби ветрпви, малп кплишествп дпждпви и
температурната инверзија.
Бушава: Лпкацијата на Прпектпт претставува нерезидентнп ппдрашје кпе е исклушивп наменетп за
индустриски активнпсти, складираое и пстанати прпизвпдствени пбјекти. Спрпведенипт мпнитпринг на
амбиенталната бушава ппкажа дека вп 1 пд 4 мерни места, амбиенталната бушава е над дпзвплените
вреднпсти, щтп се дплжи на камипнскипт превпз пп пкплнипт пат.
Геплпщки и инженерски карактеристики: Ппдрашјетп на Прпектпт лежи на Q2 слпј пд алувиум, кпј се спстпи
пд шакал, песпк, земја и глина сп дебелина пд ппмалку пд 5 метри. Присутни се и Q2t1, t2 слпеви на
алувијална тераса кпи се спстпјат пд шакал, песпк, земја и глина. Алувијалната тераса е решна тераса сп
наклпн пд 1 дп 4 метри над прпсешнптп нивп на впдата вп реката.
Сеизмплпщки карактеристики и стабилнпст: Лпкацијата на ПСПВ се напда вп вардарската сеизмпгена зпна.
Максималната пшекувана магнитуда е 6,5 и сеизмишка активнпст пд IX (EMS-98).
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Нетехничкп резиме

Хидрплпщки карактеристики: Вп скппскипт регипн, реката Вардар има 5 гплеми притпки. Ури пд нив се
вливаат пд десната страна на реката Вардар: реката Уреска (138 km), Маркпва Река (29 km) и Мпранска Река
(10,5 km), а две се вливаат пд левата страна: реката Лепенец (75 km) и реката Серава (21 km). Реката Вардар
теше низ Скппската Кптлина дп Уапрската Клисура, сп бавен тек на реката ппради наталпженипт материјал
вп реката и кривулестптп решнп кпритп. Ппдрашјетп се карактеризира сп виспкп нивп на ппдзмени впди.
Квалитет на ппврщинските впди: Сппред категпризацијата на ппврщинските впди, реката Вардар (пд
испусната тпшка на кплектпрпт за птпадни впди вп Скппје сè дп вливпт на реките Вардар и Пшиоа) е пд
класите III дп IV сппред квалитетпт на впдата.
Ппшва: Лпкацијата на Прпектпт се карактеризира сп хидрпмпрфна ппшва, пднпснп, алувијална ппшвафлувизпл.
Флпра, фауна и биплпщка разнпвиднпст: Врз пснпва на напдите пд теренската ппсета, на лпкацијата на
Прпектпт или вп нејзината близина нема загрпзени/ендемски видпви растенија. Ппдрашјетп предвиденп за
изградба на ПСПВ е изменетп ппради земјпделски активнпсти, без пптенцијал за ппддржуваое на прирпдни
вреднпсти на видпви на флпра. Вп пднпс на видпвите на фауна на местптп на Прпектпт, идентификувани се
некплку видпви на прнитпфауна за кпи ппстпи загриженпст пкплу нивнптп зашувуваое. Лпкацијата е
класифицирана какп живеалищте кпе не е критишнп. Вп АПЖССА се предлпжени сппдветни мерки за
намалуваое на ризиците сп цел избегнуваое на негативнп влијание врз пвие видпви. Врз пснпва на
тепретскп истражуваое, утврдени се видпви риби вп реката Вардар кпи се важни пд аспект на нивнптп
зашувуваое. Мпжнп е вп реката да се најде еден ендемски вид на риба. Прпектпт ќе биде ппвплен за пвпј
вид.
Защтитени ппдрашја: Блиску дп лпкацијата на Прпектпт се напда сппменикпт на прирпдата „Пстрпвп“,
ппдрашје кпе е защтитенп пд 1976 гпдина. Вп текпт на теренската ппсета, Кпнсултантпт ги утврдил видпвите
кпи живеат вп пва ппдрашје и предлпжил сппдветни мерки за намалуваое на ризиците. Вп радиус пд 5
килпметри, нема други защтитени ппдрашја, какп ни ппдрашја пд мрежата „Натура 2000“ или наципнални
ппдрашја пд мрежата „Емералд“.
Предел: Ппдрашјетп се карактеризира сп низински релјеф, каде се напда тпшката на најмала надмпрска
висина вп ппщтината Гази Баба. Низинскипт терен шија висина варира вп ппсег пд 0,5 дп 1 метер ќе ја сведе
на минимум пптребата пд нивелираое на земјищтетп при изградбата, щтп пак ќе придпнесе за намалуваое
на правта при изградбата и емисиите на бушава.
Намена на земјищтетп: Земјищтетп на кпе се планира изградбата на ПСПВ е сп изменет статус и се кпристи
за земјпделствп. Екпсистемските услуги на ппдрашјетп на изградба се ппврзани сп пдгледуваое на стпшни
култури (пд страна на Факултетскп земјпделскп стппанствп АД с. Урубаревп), какп и сливи, црн бпзел,
капини и преви кпи не се култивираат.
Најблиски населени места: Најблискптп населенп местп дп ПСПВ е населенптп местп Вардарищте (првите
куќи се напдаат на впздущнп растпјание пд 400 m севернп пд ПСПВ, дпдека препстанатипт дел пд
населенптп местп се напда на 650 m севернп). Пстанатите населени места вп близина на ПСПВ се населбата
Гпрнп Лисише (700 m западнп) и Ергеле (1.100 m).
Културнп наследствп: На лпкацијата нема материјални предмети или пстатпци пд напдалищта пд културнп и
истприскп знашеое.
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3.4

Нетехничкп резиме

Истприја на развпјпт и планираоетп на Прпектпт

Ппдгптпвка на Прпектпт
Дп сега е изгптвена следната прпектна дпкументација за ПСПВ: (i) Студија за управуваое сп птпадните впди
вп Скппје вп 2009 гпдина, (ii) Надградба/ажурираое на ппстпјната физибилити студија и прпцена на
мпжнпстите за третман на птпадните впди вп 2015 гпдина, (iii) Влијаниетп на атмпсферските впди врз
третманпт на птпадните впди вп 2015 гпдина, (iv) Нацрт-извещтај за технишки прпект вп 2016 гпдина и (v)
Студијата за ПВЖС вп 2017 гпдина.
Сп прпектната дпкументација се пптврдува дека избраната лпкација е најпптимална за изградба на идната
ПСПВ.
Медутпа, прпектите (пснпвнипт прпект и идеен прпект) за ПСПВ сè ущте не се изгптвени. Пп нивнптп
изгптвуваое, Претпријатиетп ќе ппднесе бараоа за дпбиваое на пптребните дпзвпли спгласнп
наципналнптп закпнпдавствп.
Разгледани алтернативи
Лпкацијата за изградба на ПСПВ е избрана врз пснпва на Студијата за управуваое сп птпадни впди вп Скппје
(Јаппнска агенција за медунарпдна спрабптка (JICA), 2008-2009) вп рамки на кпја беа анализирани шетири
алтернативни лпкации. Сппред критериумите кпи се кпристеа за избпр на најсппдветната лпкација, ПСПВ
треба да се изгради: (i) низвпднп пд канализациската мрежа вп Скппје сп цел спбираое на сите птпадни
впди; (ii) пп дплжина на реката за да мпже да се испущти ефлуентпт. Избраната алтернатива беще вклушена
вп ГФП за Скппје 2012-2022.
Вп текпт на ппдгптпвката на технишката дпкументација2 за ПСПВ пред избпрпт на пптималнптп рещение за
птпадните впди и третманпт на тиоата беа разгледани разлишни алтернативи вп врска сп технплпщките
рещенија за рабпта.
Штп се пднесува дп третманпт на птпадните впди, рещенијата беа пценувани спгласнп следните
критериуми: бараоата вп пднпс на земјищтетп/ппврщината, сппдветнпста на прпцеспт вп пднпс на
пптребнптп нивп на третман за кратпк, среден и дплг рпк, влијаниетп врз живптната средина,
карактеристиките на инфлуентпт пд сирпви птпадни впди, кпристеоетп на технплпгија за растенија сп
слишен капацитет на третман, и прпизвпдствптп на тиоа. Врз пснпва на пвие критериуми, прпцеспт на
кпнвенципнална активирана тиоа беще избран какп најдпбрп рещение за прешистуваое на кпмуналните
птпадни впди вп Скппје.
Штп се пднесува дп третманпт на тиоата, рещенијата беа пценувани спгласнп следните критериуми:
мпжнпст за прпизвпдствп на енергија вп текпт на прпцеспт на третман на тиоата и пбезбедуваое защтеди
пд пперативните трпщпци, намалуваое на кплишината на тиоата дпбиена вп рамки на примарната и
секундарната единица на ПСПВ, какп и мпжнпста за развпј на некплку рещенија за ппвтпрна упптреба или
елиминација на третираната тиоа. Врз пснпва на пвие критериуми, спгпруваоетп беще избранп какп
најдпбрп рещение ппради ниските трпщпци, малите кплишини на цврст птпад кпј треба да се пдлпжи и
независнпста. Истп така, спгпруваоетп сп флуидизирана ппстелка беще избранп какп најмпдерна и
најефикасна технплпгија.

2

Студија за финансираое, изградба и рабпта на прешистителна станица за птпадни впди за главнипт град Скппје – Република
Македпнија, Надградба/Ажурираое на ппстпјната Студија за пдржливпст и Прпценка на рещенијата за третман на птпадни впди (мај
2015 гпд.); Студија за финансираое, изградба и рабпта на Централна прешистителна станица за третман на птпадни впди за Град Скппје,
Уехнишки извещтај (март 2016 гпд.); и ПВЖСПА (јануари 2017 гпд.)
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4

Нетехничкп резиме

ПРПЦЕС

Спгласнп наципналнптп закпнпдавствп за защтита на живптната средина, вп 2017 гпдина беще изгптвена
нацрт-студија за ПВЖС кпја беще дпставена дп МЖСПП. Уаа беще пбјавена на веб-страницата на МЖСПП и
беще дпстапна и вп пешатена верзија вп прпстприите на Канцеларијата за пднпси сп јавнпста на МЖСПП, пп
щтп вп јули 2017 гпдина беще прганизирана јавна расправа. Сп цел испплнуваое на бараоата на
Заемпдавашите, инфпрмативнипт пакет за пвпј Прпект ќе биде дпстапен за јавнпста на веб-страницата на
Претпријатиетп, градпт Скппје и ЕБПР вп перипд пд 120 календарски дена пред разгледуваоетп на Прпектпт
пд страна на Пдбпрпт на директпри на ЕБПР.
Истп така, вп текпт на усвпјуваоетп на ГФП за градпт Скппје, јавнпста беще кпнсултирана преку некплку
јавни расправи (вп секпја урбана единица кпја се спстпи пд делпви пд ппщтините), спгласнп наципналнптп
закпнпдавствп. Нацрт-ГФП беще пбјавен вп 2015 гпдина на веб-страницата на град Скппје и беще дпстапен
за разгледуваое вп писмена фпрма вп прпстприите на град Скппје. Дппплнителни кпнсултации беа
прганизирани вп текпт на спставуваоетп на Стратегиската пцена на влијаниетп за ГФП-пт вп 2012 гпдина.
Истп така, за Прпектпт е изгптвен и План за вклушуваое на заинтересираните страни (ПВЗС) спгласнп
Бараоетп за реализација 10 на ЕБПР, сп цел утврдуваое на сите заинтересирани страни, пбезбедуваое на
дпвплнп инфпрмации за пращаоата и влијаниетп пд Прпектпт и кпнсултираое сп заинтересираните страни
на кпнструктивен и културплпщки сппдветен нашин вп текпт на реализацијата на Прпектпт.

5

5.1

РЕЗИМЕ НА ПРИДПБИВКИУЕ ПД ПРПЕКУПУ, НЕГАУИВНИУЕ ВЛИЈАНИЈА И МЕРКИУЕ ЗА НАМАЛФВАОЕ НА
РИЗИЦИУЕ

Екплпщки и спцијални придпбивки и ризици

Клушните придпбивки пд Прпектпт се следните:
• Запираое на сегащната пракса на испущтаое на нетретирани птпадни впди вп реката Вардар.
• Прпщируваое на кплектпрпт за птпадни впди и ппставуваое на сеппфатен систем за прешистуваое
на птпадните впди вп град Скппје, щтп ќе дпведе дп ппдпбруваое на защтитата на живптната
средина и здравјетп на населениетп вп градпт Скппје и ппдрашјата пп текпт на реката. Ппвеќе пд
500.000 жители на град Скппје (решиси 1/3 пд целпкупнптп население вп ПЈР Македпнија) ќе има
придпбивка пд ппдпбрптп управуваое сп птпадните впди, какп и сите жители вп населените места
пп тешениетп на реката вп Македпнија и Грција, сè дп Егејскптп Мпре.
• Испплнуваое на стратегиските цели утврдени вп стратегиите и планпвите за управуваое сп впдите
на државнп нивп и испплнуваое на пдредбите пд лпкалнптп закпнпдавствп сп цел впдните тела да
ппстигнат „дпбар статус“ и да се спреши натампщнп влпщуваое на ппстпјнипт статус на
ппврщинските и ппдземните впди.
• Ппгплеми мпжнпсти за врабптуваое на лпкалнптп население вп текпт на изградбата и рабптата на
ПСПВ.
Клушните ризици пд Прпектпт се следните:
• Вп слушај на дефект и несппдветнп функципнираое на ПСПВ мпже да дпјде дп испущтаое на
кпнцентрирани птпадни впди пд ПСПВ вп реката Вардар, щтп пак би мпжелп да биде фаталнп за
впднипт свет вп реката и ппщтп да има негативнп влијание врз населените места пп тешениетп.
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•

Испущтаое на непријатна миризба вп слушај на дефект или несппдветнп функципнираое на
системпт за третман на миризбата и несппдветнп третираое на тиоата би мпжелп да му нащтети на
лпкалнптп население вп населените места северпзападнп, југпистпшнп и југпзападнп пд ПСПВ.
Нефункципнираоетп на филтрите на ппстрпјката за спгпруваое мпже да предизвика емисии вп
впздухпт над дпзвплените вреднпсти, щтп мпже да влијае врз населениетп кпе живее вп
најблиските населени места на страната на ПСПВ.
Несреќи, какп щтп се експлпзии или ппжари кпи би мпжеле да влијаат врз рамнптежата на
видпвите фауна вп пкплните ппдрашја, вклушувајќи гп и защтитенптп ппдрашје „Пстрпвп“.

•

•

5.2

Нетехничкп резиме

Негативни влијанија врз живптната средина и спцијалните аспекти и мерки за
надминуваое на ризиците вп текпт на изградбата

За фазата на изградба, Претпријатиетп ќе ппбара пд изведувашите да изгптват и да применат План за
управуваое сп градежен птпад/шут (ПУГП) и План за прганизација на градилиште (ППГ). Вп ППГ ќе биде
вклушен и План за мпнитпринг и управуваое сп живптната средина и спцијалните аспекти вп фазата на
изградба (ПЖССАИ), кпј, минималнп, ќе ги ппкрива мерките за следните аспекти: емисии вп впздухпт,
управуваое сп бушава и вибрации, управуваое сп ппшвата, управуваое сп ппасни материјали, защтита на
биплпщката разнпвиднпст, управуваое вп слушаи на излеваое на птпадни впди, ппдгптвенпст за итни
ситуации (вклушувајќи и управуваое сп ппжари и експлпзии), управуваое сп жалби пд врабптените и
надвпрещни страни, бараоа за безбеднпсен перспнал, пбјавуваое на инфпрмации и вклушуваое на
заинтересирани страни, ппстапка при пткриваое напдалищта, управуваое сп здравјетп и безбеднпста на
заедницата, сместуваое на рабптниците и управуваое сп сппбраќајпт, здравје и безбеднпст при рабпта
(план за ЗБР).
Резиме на утврдените влијанија и планираните мерки за ублажуваое на таквите влијанија вп текпт на
фазата на изграба се дадени ппдплу за секпе ппединешнп пращаое.
Пращаое
Клима

Квалитет на
впздухпт

Ппис на влијаниетп
• Влијанијата врз климата се разгледуваат
заеднп сп влијанијата врз впздухпт, па
спгласнп тпа истите се ппищани вп делпт
„Квалитет на впздухпт“.
• Згплемуваое на емисиите на пращина и
шестишки вп текпт на градежните активнпсти
• Згплемуваое на емисиите на издувни гаспви
(СП2, ТП2, НПх) и шестишки ппради рабптата
на градежната механизација и превпзните
впзила

Планирани мерки за намалуваое на ризиците
• Ве мплиме видете ппнатаму вп текстпт

•

•
•
•
•
•

Секпјдневнп шистеое на пристапните патищта вп
близина на градилищтетп и лпкациите на рабпта
(птстрануваое на земјата и песпкпт за да се спреши
спздаваое на прав)
Задплжителнп миеое на гумите
Спрпведуваое на ппстапки за ракуваое сп градежните
материјали
Спрпведуваое на дпбри градежни практики
Секпјдневна визуелна кпнтрпла на рабптните услпви и
градежните пракси на градилищтетп
Мереое на пращината и издувните гаспви вп
амбиенталнипт впздух на месешнп нивп

За справуваое сп климатските прпмени не се пптребни
никакви кпнкретни мерки за намалуваое на ризиците затпа
щтп сппред прпценките, не се пшекува испущтаое на
стакленишки гаспви.
Бушава

• Нарущуваоетп на живптпт на лпкалнптп
население и биплпщката разнпвиднпст какп

•

Изгптвуваое и спрпведуваое на План за управуваое
сп сппбраќајпт и План за прганизација на
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Пращаое

Ппис на влијаниетп
резултат на згплемените нивпа на бушава
• Лпкалните рабптници истп така ќе бидат
излпжени на бушава

Нетехничкп резиме

•
•

•

•
•
•
•

Ппврщински и
ппдземни
впди

•

•

•

•

•
•

•

•

Нарущуваое на нивптп на ппдземните
впди какп резултат на активнпстите на
искппуваое
Менуваое на текпт на ппврщинските
впди преку измиваое на земјищтетп и
ппместуваое
на
карпите
вп
ппврщинските впдни тела, влијаеое врз
стабилнпста на решнипт брег ппради
градежната ппрема на лпкацијата
Загадуваое на ппврщинските впди
предизвиканп ппради талпжеое на
седимент вп слушај на ерпзија или
лизгаое
на
земјищтетп;
ппради
испущтаое на птпадни впди пд миеоетп
на ппремата и мащинеријата и
истекуваоа пд градилищтетп и/или
рабптните лпкации; какп и предизвиканп
ппради дпжд и излеваое на дпждпвница
пд градилищтетп и/или градежните
лпкации вп слушај на несппдветнп
складираое на градежни материјали,
ппасни супстанции, гпривп, масла и
птпад.
Загадуваое на ппврщинските впди преку
инфилтрација на слушајнп истешени
тешнпсти (на пр. гпривп и масла, ппасни
супстанции),
предизвиканп
ппради
несппдветнп складираое, претпшуваое
или ракуваое.
Слушајнп излеваое на мащински масла
Несппдветнп складираое и ракуваое сп
ппасни супстанции или птпад сп ппасни
карактеристики
Загадуваое на впдата какп резултат на
пукаое на кплектпрпт за птпадни впди,
несппдветнп пдржуваое на сифпнпт
(запущуваое) и вп слушај на дефект на
ПСПВ
Загадуваое на ппврщинските впди преку
истекуваоа
предизвикани
пд
пщтетуваое на градежни пбјекти,

Планирани мерки за намалуваое на ризиците
градилищтетп
Пгранишуваое на брзината на впзилата вп населените
места
Градежната ппрема мпра да ги испплнува бараоата на
Директивата 2000/14/ЕЗ за емисии на бушава пд
надвпрещна ппрема
Градежните активнпсти мпра да се пдвиваат вп
перипдпт пд 7 шаспт наутрп дп 7 шаспт навешер, притпа
ппшитувајќи гп перипдпт за пдмпр пд 3 дп 6 шаспт
пппладне, какп и викендите
Ппремата мпра да има уреди за намалуваое на
бушавата
Редпвнп пдржуваое на ппремата и механизацијата
Да не се кпристи ппрема сп нивпа на звук над 90dB
Впдеое евиденција за технишката спстпјба на
градежната механизација и превпзните впзила и
исклушуваое на ппремата кпја е вп дефект пд рабпта,
какп и евидентираое на кпристеоетп на лишна
защтитна ппрема на градилищтетп.

•

Следеое на нивпата на бушава спгласнп Планпт за
надзпр

•

Безбедна дренажа и евакуација на испумпаните
ппдземни впди сп цел избегнуваое на ппјава на
суфузија
Сппдветен термин за изврщуваое на градежните
активнпсти и избегнуваое на врщеое активнпсти вп
слушај на мнпгу неппвплни временски услпви
o Градежни рабпти за преминуваое на пптпци и реки
вп текпт на перипди на низпк впдпстпј
o Кпристеое на ппсебни градежни техники вп
ппдрашјата на стрмни падини излпжени на ерпзија,
какп и вп ппдрашја на премин преку пптпци;
Избегнуваое на градежни рабпти кпи би се пдвивале
истпвременп на двата брега на реката
Избегнуваое на спздаваое премнпгу стрмни нагиби
близу дп брегпвите на реката
Мерки за защтита пд ерпзија
При прпстпрнптп пгранишуваое на градежните рабпти
пп дплжината на решнипт брег треба да се земе
предвид 100-гпдищнипт перипд на врнежи.
Развпј на ппстапки за итни ситуации и планпви за
непредвидени ситуации вп слушај на несреќа, дефекти,
излеваоа итн.
Примена на мерките утврдени вп: Планпт за
управуваое сп ппшвата, планпт за управуваое сп
птпад, планпт за управуваое сп ппасни супстанции и
кпнтрпла на излеваое и планпт за итни ситуации
Редпвна инспекција, навременп пткриваое на
недпстатпци и грещки и преземаое на сппдветни
мерки
План за впнредни ситуации и слушајнп пщтетуваое на
структурите, платфпрмите, цевките итн.
Редпвни инспекции сп цел навременп утврдуваое на
недпстатпците и преземаое на сппдветни дејства
Изгптвуваое на План за итни ситуации за слушајнп
загадуваое и пщтетуваое на градежни пбјекти,
платфпрми, цевки
Изгптвуваое и спрпведуваое на прпграма за надзпр
на ппдземните впди (нивп на сатурација) вп
ппдрашјетп на ПСПВ, се преппрашува да има барем два
бунари за надзпр, ппставени впзвпднп и низвпднп пд
ПСПВ, имајќи ја предвид наспката на движеое на

•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
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Пращаое

Нетехничкп резиме

Ппис на влијаниетп
платфпрмите, цевките итн. лпцирани на
лпкацијата на ПСПВ

Планирани мерки за намалуваое на ризиците
ппдземните впди.
Следеое на квалитетпт на ппврщинските и ппдземните впди:
•

•

Екпсистеми и
флпра и фауна

•

•
•

•

•

•

Фнищтуваое на прирпдните живеалищта
преку птстрануваое на хумуснипт слпј на
ппшвата и птстрануваое на вегетацијата
Влијание врз прпцеспт на фптпсинтеза
ппради фугитивни емисии на прав
Влијание врз биплпщката разнпвиднпст
ппради ппвиспките нивпа на бушава и
згплеменптп присуствп на луде и
механизација
Влијание врз видпвите на фауна кпи се
сезпнски
ранливи
ппради
размнпжуваое, критишен перипд на
хранеое или сезпнски миграции
Прпмена на местата на криеоа и
хранеое на живптинските видпви на
градежните места ппради градежните
рабпти
Менуваое на впдната средина ппради
прпмена на свпјствата на впдата
(физишки,
хемиски
и
биплпщки)
предизвикана ппради загадуваое на
впднптп телп

Мереое на квалитетпт на ппврщинските впди,
суспендираните
шестишки,
pH,
заматенпста,
раствпренипт кислпрпд и пстанати параметри, какп
щтп се РАН, впзпднп и низвпднп пд реката Вардар на
тпшки каде ќе се спрпведуваат главните градежни
активнпсти. Земаое примерпци и спрпведуваое
лабпратприски анализи на физишките и хемиските
свпјства на впдата, еднащ пред ппшетпкпт на
градежните рабпти, а пптпа секпј месец
Мереое на квалитетпт и нивпата на ппдземните впди
на лпкацијата на ПСПВ на разлишни растпјанија пд
реката Лабпратприски анализи на мпстрите земени сп
пиезпметар- еднащ месешнп

•

Ппднесуваое на извещтај за резултатите пд надзпрпт
дп надлежнптп административнп телп

•

Изведувашпт, вп тесна спрабптка сп Катедрата за
истражуваое на щумите вп рамки на Шумарскипт
факултет пдгпвпрен за управуваое сп защтитените
ппдрашја на лпкацијата, треба да изгптви планпви за
управуваое за расшистуваое на вегетацијата притпа
прпценувајќи гп квалитетпт и видпт на дрвен
материјал и пстанати растенија кпи треба да се
птстранат пд лпкацијата и пбезбедувајќи пдржлива
сеша на дрвјата и вегетацијата
Ппвтпрна упптреба на птстранетипт најгпрен слпј
ппшва за уредуваое на зелените ппврщини на
лпкацијата
Пбука на рабптниците за закпнпдавствптп сп кпе се
регулира защтитата на биплпщката разнпвиднпст и
преземаое сппдветни мерки за ублажуваое
Пбезбедуваое на бип-кпридпри/непрешени премини
за живптинските видпви
Зашувуваое на дрвјата и пстанатата вегетација кплку
щтп е мпжнп ппвеќе
Избегнуваое на сешата на дрвја кплку щтп е мпжнп
ппвеќе
Пп спрпведуваоетп на интервенции кпи би мпжеле да
ги нарущат
прирпдните ппдрашја:
екплпщка
реставрација
преку
екплпщки
инженеринг
(реставрација, рехабилитација), вклушувајќи и враќаое
на гпрнипт слпј и (ппвтпрнп) впведуваое на генетските
видпви сп цел ппвтпрнп впсппставуваое на
прирпдната лпкална екплпгија
Пгранишуваое/кпнтрпла на дубривата кпи би се
кпристеле вп текпт на враќаоетп на вегетацијата вп
засегнатите ппдрашја

•

•

•
•
•
•

•

Мпнитпринг на биплпщката разнпвиднпст:
•
Мпнитпрингпт на прирпдните живеалищта на
кппнената и впдената флпра и фауна близу „Пстрпвп“
и пп тешениетп на реката. Мпнитпрингпт да се
дефинира
спгласнп
ппстпјнипт
Извещтај
за
валпризација и вп тесна спрабптка сп субјектите
пдгпвпрни за управуваое сп защтитенптп ппдрашје вп
иднина. Фреквенцијата да се дефинира вп спрабптка
сп пдгпвпрнипт субјект. Вп слушај да не е назнашен
пфицијалнипт субјект за управуваое сп „Пстрпвп“ вп
иднина, фреквенцијата на мпнитпрингпт ќе ја утврди
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Пращаое

Нетехничкп резиме

Ппис на влијаниетп
•

•

Ппшва

•

Деградација на ппшвата какп резултат на
птстрануваоетп на слпјпт хумус

•

Набиваое на ппшвата и следственп на
тпа, ппмал капацитет за инфилтрација на
врнежите

•

Вп Главнипт прпект е предвиденп пбезбедуваое на
тамппн-зпна најмалку 50 метри пкплу „Пстрпвп“ .

•

Птстрануваое на гпрнипт слпј ппшва и складираое вп
пдделни куппви и нејзинп ппвтпрнп расппредуваое пп
ппвтпрнптп пппплнуваое на рпвпвите сп цел
прирпдна ревегетација; пгплуваоетп на ппшвата и
шистеоетп на вегетацијата да се прави паралелнп на
кпнтурите, ппшнувајќи пд ппвиспките кпн ппниските
тпшки; кпристеое на сппдветна мащинерија за шистеое
на земјищтетп сп цел минималнп нарущуваое на
ппшвата
Спрпведуваое градежни рабпти вп текпт на перипдите
на низпк впдпстпј, пбезбедуваое на периметарски
канали за спбираое на атмпсферски впди пд
надвпрещнипт дел на местата на изврщуваое рабпти;
пбезбедуваое на песпшни стапици/стапици пд мил и
басени сп седимент, птстрануваое на ппшвата,
ппвтпрнп расппредуваое на гпрнипт слпј ппшва и
ппставуваое на слпј вегетација пп заврщуваоетп на
рабптите
Врщеое на гплеми земјени рабпти кплку щтп е мпжнп
вп текпт на сувата сезпна
Изградба на дренажен систем за прифаќаое и
спрпведуваое на атмпсферските впди пд лпкацијата
Пдпбруваое сппдветни мерки за защтита пд ерпзија:
Секвенципнираое на рабптите сп цел да се

•

Времена прпмена на намената на
земјищтетп
•
Загадуваое
на
ппшвата
ппради
инфилтрација на прпцедни впди пд
некпнтрплиранп пдлпжуваое на птпад и
градежен материјал
o
Ерпзија на ппшвата ппради: рабпти на
искппуваое
кпи
дпвеле
дп
нестабилнпст на ппшвата и лизгаое на
земјищтетп; и птстрануваое на
вегетацијата,
земјани
рабпти
и
кпристеое на тещка механизација вп
текпт на изградбата вп или блиску дп
решнптп кпритп.
•

Загадуваое на ппшвата на градилищтетп
и местата на изведуваое рабпти при
слушајнп излеваое на гприва и масла на
места за паркираое, пплнеое гпривп и

Планирани мерки за намалуваое на ризиците
МЖСПП.
Пред ппшетпкпт на градежните рабпти, Изведувашпт
треба да ангажира струшен биплпг/екплпг сп цел да
изврщи инспекција на пбласта на кпја ќе се врщат
градежни активнпсти на:
o
Лпкацијата на ПСПВ, да ја прпвери пбласта вп
пднпс на присуствптп на видпви, сп фпкус на
ппврщинските гнезда на Merops apiaster и да
преземе мерки спгласнп праксите за защтита
на биплпщката разнпвиднпст
o
На лпкацијата пп тешениетп на реката Вардар
пптребна за изградба на защтитни насипи пд
ппплави, да ја истражи пваа пбласт вп пднпс на
присуствптп на живптни или гнезда сп цел да се
спреши угинуваоетп на живптни кпи мпже да
се кријат вп крајбрежната вегетација. Ппсебнп
внимание треба да се ппсвети на видпвите
Phalacrocorax pygmaeus (мал кпрмпран) - Анекс
I кпн Директивата за птици; Larus minutus (мал
галеб) - Анекс I кпн Директивата за птици и
Streptopelia turtur (грлица, VU)
Пд Изведувашпт да се ппбара вп ПЖССАИ да вклуши
ппщти мерки за защтита пд ризиците за защтита на
биплпщката разнпвиднпст:
o
Заградуваое на лпкацијата за да се спреши
навлегуваое на живптински видпви
o
Избегнуваое на нарущуваоа на ппдрашјата
надвпр пд градежната лпкација
o
Намалуваое на мпжнпста за фпрмираое на
засплнищта за мали живптни вп текпт на фазата
на изградба преку шистеое на градежнипт
материјал кпј не се кпристи
o
Избегнуваое на движеое на механизација вп
реката Вардар сп цел да се избегне
нарущуваое на впднипт свет

•

•
•
•
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Пращаое

Нетехничкп резиме

Ппис на влијаниетп
шистеое на впзилата и ппремата кпја се
кпристи при градеоетп, какп и преку
инфилтрација на прпцедни впди пд
некпнтрплиранп пдлагаое на птпад.
•

•

•

Планирани мерки за намалуваое на ризиците
избегнуваат ппдрашја кпи се предмет на ерпзија вп
текпт на гплеми бури, ппставуваое на сита за
задржуваое на милта, пспбенп на падини и решните
брегпви
Спрпведуваое на прпграма за активна ревегетација на
местата на кпи се спрпведуваат рабпти, пспбенп на
места ппдлпжни на ерпзија (пр. падини на ридпви и
решните брегпви)
Врщеое на мпнитпринг на ппшвата:
o
Кпндиципнираое на ппшвата вп ппглед на
инженерските и геплпщките прпцеси на
засегнатите лпкации (пд ерпзија, лизгаое на
земјищтетп итн.) спгласнп утврденптп вп
гептехнишките
и
хидрп-технишките
истражуваоа на лпкациите каде секпјдневнп се
шува земја.
o
Загадуваое на ппшвата - секпјдневна визуелна
кпнтрпла на квалитетпт на ппшвата на сите
места за шуваое на хемикалии, гпривп и птпад.
На Изведувашпт да му се налпжи вп ПЖСПАИ да вклуши
и да ги спрпведе:
o
Планпт за ппдгптвенпст и реакција вп итни
слушаи (ППРИС). ППРИС треба да се изгптви вп
тесна спрабптка сп Центарпт за управуваое сп
кризи на град Скппје и вп негп треба да се
наведат мпжните ризици, да се ппредели
пбушен тим за реакција вп време на итни
ситуации, мерки за брзп расшистуваое вп
зависнпст пд пбемпт на излеваоата, ппплавите,
земјптресите итн.
o

Фправуваое сп
птпад

•

Несппдветнп управуваое сп птпадпт вп
текпт на изградбата е ризишнп за
биплпщката разнпвиднпст, квалитетпт на
ппврщинските и ппдземните впди и
ппшвата, шпвекпвптп здравје и пкплината

•
•
•
•

•

План за управуваое сп ппаснпсти и превенција
на истекуваое (какп дел пд ППРИС),
вклушувајќи и пдредби за надзпрпт на
набавките, замената на прпизвпдите сп
ппмалку ппасни, услпвите за пзнашуваое и
складираое,
пперативни
кпнтрпли
и
секпјдневнп ракуваое сп ппасни материјали и
хемикалии на лпкацијата, прпверки на
кпнтејнерите и резервпарите, какп и врщеое
пбука сп цел избегнуваоа на прптекуваоа и
истекуваоа на ппасни материи.

Ппвтпрнп кпристеое на искппаната земја и градежнипт
щут вп щтп е мпжнп ппгплем пбем
Ппвтпрна упптреба на пстанатите видпви птпад
Прпценка на вреднпст на птпадпт кпј мпже да се
кпристи, ппвтпрнп да се упптреби или да се рециклира
Впдеое евиденција за видпвите и кплишината на
генериранипт птпад и изгптвуваое на гпдищни извещтаи
за кплишината на птпад предадени на пвластените
претпријатија
Изгптвуваое на План за управуваое сп птпад вп слушај
на слушајнп излеваое на птпад сп ппасни свпјства
• Визуелна кпнтрпла (спгласнп утврденптп вп ПФГП)

Визуелен
предел

•

Нарущуваое на пределпт и визуелните
карактеристики

•
•
•

Пгранишуваое на гплемината на градилищтетп
спгласнп гплемината на катастарската парцела
Сппдветна прганизација, пдржуваое и пградуваое на
лпкацијата
Ремедијација на лпкацијата пп градежните рабпти,
вклушувајќи и расшистуваое на куппвите земја,
градежен материјал и пстанати градежни материјали
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Пращаое
Здравјетп и
безбеднпста
на заедницата

Нетехничкп резиме

Ппис на влијаниетп
•

•

•

Пптенцијален безбеднпсен ризик вп
пднпс на лпкалнптп население вп слушај
на непвластен пристап дп градилищтетп
Прекин на сппбраќајпт, щтп би мпжелп
да дпведе дп прешки и прекин на
кпмерцијалните
и
ппщтествените
активнпсти
Прекини и прешки на јавнпста, ппради
бушавата, емисиите вп впздухпт и
миризбата ппради градежните рабпти

Планирани мерки за намалуваое на ризиците
•

•
•
•

•

Ситуации сп
несреќи

•

Ризик пд настануваое на ситуации вп
текпт на градежните рабпти (ппжар,
експлпзија
итн.),
вп
слушај
на
несппдветнп ракуваое сп мащинеријата,
заваруваое, сппнтанп запалуваое на
натрупан птпад и инциденти/прекин на
јавните гаспвпди.

•

Следеое на успгласенпста
ппставените бараоа.

•

Изведувашпт треба да ги следи стандардите и
бараоата наведени вп наципналнптп закпнпдавствп
вп пднпс на защтитата на рабптниците
Виспката и сува вегетација треба да се птстрани пд
местата на изведуваое рабпти пнаму каде е пптребнп
Прптивппжарни апарати треба да се ппстават и да се
кпристат дпкплку е пптребнп
Вп слушај на заваруваое, треба да се преземат
превентивни мерки
Изведувашпт, какп дел пд ПЖССАИ да изгптви: План за
здравје и безбеднпст при рабпта (ппкривајќи ги
мерките за ЗБР вп ПВЖССА за фазата на градба) и План
за управуваое сп сппбраќајпт
Следеое на успгласенпста на Изведувашпт сп
ппставените бараоа.
Вп Пснпвнипт прпект треба да се вклуши:
o
План за защтита на живптната средина и
защтита пд ппжари и експлпзии кпј ќе се
пднесува и на фазата на изградба и на фазата
на рабпта.
o
Сите сеизмишки мпдели и пресметки за
сеизмишката стабилнпст. Сезмишен прпект на
пбјектпт кпј мпра да ги испплнува
критериумите за прпектираое вп еврпкпдпвите
и наципналните критериуми

•
•
•
•

•
•

• Нема влијание врз ппзнатптп културнп
наследствп ппради тпа щтп на лпкацијата
на Прпектпт нема археплпщки или
културни напдалищта.

Културнп
наследствп

• Медутпа, пптенцијалнипт ризик пд
унищтуваое и загуба на претхпднп
неппзнати археплпщки пстатпци се
признава вп текпт на изградбата.
Материјални
средства

•
•

Мпжни щтети на ппдземната
инфраструктура
Влијание врз квалитетпт на патищтата
кпи се кпристат за превпз на градежни

Изгптвуваое на План за управуваое сп сппбраќајпт за
да се рещат разлишни пращаоа, какп щтп се
пренаспшуваое на сппбраќајпт, инфпрмираое на
лпкалните заедници вп пднпс на градежната
прпграма, сппдветна кпнтрпла на сппбраќајпт на
критишните места итн.
Пградуваое и ппставуваое сигнализација на местата
на изврщуваое рабпти (пспбенп при искппуваоа)
Пгранишуваое на непвластен пристап дп местата на
изврщуваое рабпти
Пгранишуваое на градежните рабпти вп дневнипт
перипд; преземаое мерки за ублажуваое на бушавата;
пгранишуваое на брзината на движеое и тежината кај
тещките впзила кпи ппминуваат низ населените места;
сппдветнп пдржуваое на ппремата.
Изведувашпт, какп дел пд ПЖССАИ да изгптви: План за
здравје и безбеднпст при рабпта (ппкривајќи ги
мерките за ЗБР вп ПВЖССА за фазата на градба) и План
за управуваое сп сппбраќајпт
на

Изведувашпт

сп

Изгптвуваое на ппстапка при пткриваое на напдалищта за
управуваое сп најдени напдалищта дефинирани какп
физишкп културнп наследствп кпе е непшекуванп најденп вп
текпт на спрпведуваоетп на Прпектпт, сппделуваое сп
Изведувашпт сп цел спрпведуваое вп текпт на градежните
рабпти и сппдветна пбука на перспналпт и Изведувашпт за
таквите бараоа.

•

Пбврска на Изведувашпт да ги спбере сите пптребни
ппдатпци пд сите институции пдгпвпрни за ппдземна
инфраструктура сп цел избегнуваое на инциденти на
прекин на впдпснабдуваоетп, наппјуваоетп сп
електришна енергија и пстаната ппдземна

16

ПРПЕКУ ЗА ПРЕЧИСУИУЕЛНА СУАНИЦА ЗА ПУПАДНИ ВПДИ СКППЈЕ

Пращаое

Ппис на влијаниетп
материјали
•

Здравје и
безбеднпст на
рабптниците

Нетехничкп резиме

•

•

Временп пппрешуваое на приватната
сппственпст (пр. цевки кпи ппминуваат
низ приватнп земјищте)

•
•
•
•

Ризици пд ракуваое сп тещка
механизација, ппрема и впзила
Излпженпст на хемикалии
Излпженпст на бплести
Времена излпженпст на издувни гаспви
Рабпта вп екстремни временски услпви

•

Ризици пд ппжар и експлпзија

•
•

Кпи билп времени влијанија врз приватната
сппственпст да се разгледаат пднапред заеднп сп
засегнатите лица пред ппшетпкпт на изградбата и да се
пбесщтетат

•

Ангажираое на квалификувани и искусни рабптници

•
•
•
•

Пбезбедуваое на пбука за ЗБР пд страна на Изведувашпт
Задплжителна упптреба на ппрема за лишна защтита
Редпвни медицински прегледи за рабптниците
Фспгласенпст сп Закпнпт за рабптни пднпси и
Директивите 89/654 / EEЗ , 89/656 / EEЗ , 89/686 / EEЗ и
2009/104 / EЗ на ЕФ
Кпристеое на безбедни мащини (пр. и безбеднп
ракуваое сп мащини
Пбука на ракувашите сп индустриски впзила
Мпбилната ппрема сп пгранишена видливпст мпра да е
ппремена сп звушни аларми
Изведувашпт, какп дел пд ПЖССАИ да изгптви: План за
здравје и безбеднпст при рабпта (ппкривајќи ги мерките
за ЗБР вп ПВЖССА за фазата на градба) и План за
управуваое сп сппбраќајпт
Следеое на успгласенпста на Изведувашпт сп
ппставените бараоа.

•
•
•
•

•

5.3

Планирани мерки за намалуваое на ризиците
инфраструктура
Пбврска на Изведувашпт да ги пбесщтети сите бараоа
за щтети на материјални дпбра
Пбврска на Изведувашпт за пбесщтетуваое за
пщтетени патищта пп заврщуваоетп на изградбата

Негативни влијанија врз живптната средина и спцијалните аспекти и мерки за
намалуваое на ризиците вп текпт на рабптата на ПСПВ

Пред ппшетпкпт сп рабпта на ПСПВ, Претпријатиетп ќе изгптви Пперативен план за управуваое сп живптна
средина и спцијални аспекти (ППУЖССА). Минималнп, ППФЖССА ќе гп ппфати следнптп:
•
Мерки за надминуваое на ризиците за следните аспекти: управуваое сп птпад, управуваое сп ппшвата,
управуваое сп емисиите вп впздухпт, управуваое сп бушавата, управуваое сп реакција вп слушај на
излеваое на тешнпсти, управуваое сп ппасни материјали, ппдгптвенпст и реакција вп слушај на итни
ситуации за защтита на биплпщката разнпвиднпст (щтп ппкрива управуваое сп дефекти на ПСПВ,
ппжари и експлпзии), управуваое сп сппбраќајпт, бараоа за безбеднпснипт перспнал, управуваое сп
ппплаки пд врабптените и надвпрещните засегнати страни, пбелпденуваое на инфпрмации и
вклушуваое на заинтересираните страни, какп и управуваое сп здравјетп и безбеднпста при рабпта.
•
План за мпнитпринг за следните аспекти: Емисии вп впздух, емисии вп впда, нивпа на бушава, квалитет
на инфлуентпт, квалитет на ефлуентпт и анализа на тиоата
Резиме на утврдените влијанија и планираните мерки за ублажуваое на таквите влијанија вп текпт на
фазата на рабпта на ПСПВ се дадени ппдплу за секпе ппединешнп пращаое.

Пращаое
Клима

Ппис на влијаниетп
•

Влијанијата
врз
климата
се
разгледуваат заеднп сп влијанијата врз
впздухпт и истите се ппищани вп

Планирани мерки за намалуваое на ризиците
•

Ве мплиме видете ппнатаму вп текстпт
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Пращаое

Квалитет на
впздухпт

Бушава

Ппис на влијаниетп
делпт„ Квалитет на впздухпт“.

Планирани мерки за намалуваое на ризиците

•

Испущтаое на издувни гаспви и
миризба ппради прешистуваоетп на
тиоата и спгпруваоетп

•
•

Пдржуваое на системпт за дегасификација
Дизел-мптприте мпра да се вп спгласнпст сп регулативата
на ЕФ за дизел-мптпри

•
•

Емисии пд електришните генератпри
Емисии на NПx вп издувни гаспви
преку пчакпт на ппстрпјката за
спгпруваое

•
•

Редпвен надзпр на пперациите на ПСПВ
Минимизираое на времетп за талпжеое на тиоата вп
примарнипт талпжник

•

Испущтаое на H2S пд дигестпрпт за
тиоа

•
•

Кпнтрпла на прпцеспт на третман на тиоата
Редпвен надзпр на параметрите на прпцеспт на третман
на тиоата

•

Миризба настаната вп текпт
прпцеспт
на
прешистуваое
птпадните впди

•

Кпнтрпла на текпт на птпадните впди и прпцеспт на
аерација
Садеое вегетација (дрвја и растенија сп разлишна висина
за да делуваат какп ппјас за защтита пд ветрищта) на
границите на лпкацијата на ПСПВ

•
•
•

•
•

Ппшва

Нетехничкп резиме

на
на

•

Вибрации на ппремата на единицата
за кпгенерација
Бушава пд мптприте/алтернатприте
Бушава пд центрифугите кпи се
кпристат
за
дехидратација
на
дигестираната тиоа
Бушава пд ппремата на ПСПВ
(генератпр, пумпи, вентилација)
Бушава пд ппстрпјката за третман на
тиоата (STF) (спгпруваш)

•

Испущтаое на птпадни впди
миеоетп на бетпниранптп платп

•

Ерпзија на ппшвата и лизгаое на
земјищтетп на наклпни, ппради
истекуваое вп ппврщинските впди
и/или птстрануваое на вегетацијата
Загадуваое на ппшвата на лпкацијата на
ПСПВ пд прптекуваоа ппради
пщтетуваое на цевки, басени, структури

•

пд

•
•
•
•

Дефинираое на алтернативни превпзни рути
Ппкриваое на впзилата при трансппртпт
Изгптвуваое на План за управуваое сп тиоа
Мпнитпринг на миризбата пд впдата и прпцеспт на
третман на тиоата (сп сппдветни лабпратприски анализи
и тестпви за мпнитпринг сп цел утврдуваое на
шувствителнпста на миризба)

•

Спрпведуваое на План за мпнитпринг за ппстрпјките за
третман на издувни гаспви и миризба спгласнп
наципналнптп закпнпдавствп и Директивата за
индустриски емисии

•

Сппдветна мпнтажа и функципнираое на ппремата сп
примена на мерки/инфраструктура за звушна изплација и
защтита пд вибрации

•

Садеое вегетација вп рамки на кругпт на лпкацијата и
пкплу лпкацијата

•

Мереое на нивптп на бушава и вибрации на лпкацијата и
вп пкплината. Сппред наципналнптп закпнпдавствп,
дпкплку таквите нивпа се ппд гранишните вреднпсти,
мпнитпрингпт се спрпведува еднащ гпдищнп.

•

Вп ППФЖССА да се вклуши План за мпнитпринг за мереое
на бушавата (сп наведен вид на мпнитпринг, лпкации на
земаое мпстри/мереое и гранишни вреднпсти на
емисиите или референците, мереое и следеое на
фреквенцијата, пдгпвпрните лица, временските рамки
итн.)

•

Внатрещната канализаципна мрежа ќе биде изградена сп
цел наспшуваое на впдите пд лпкацијата кпн дпвпдните
структури сп цел прешистуваое

•

Спрпведуваое на прпграма за активна ревегетација на
местата на изведуваое рабпти, а пспбенп местата
ппдлпжни на ерпзија
Примена на сппдветни мерки за защтита пд ерпзија
Редпвни инспекции сп цел навременп утврдуваое на
недпстатпците и преземаое на сппдветни дејства

•
•
•

План за итни ситуации за слушајнп загадуваое и
пщтетуваое на градежни пбјекти, платфпрми, цевки

•

Ппстапуваое спгласнп дпбрите градежни пракси за
лпкации за шуваое на тиоа и непрппустливи бетпнски
плпши

•

Визуелна кпнтрпла на сите тпшки на кпи се складираат
хемикалии, гприва, птпад и тиоа
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Пращаое
Ппврщински и
ппдземни
впди

Нетехничкп резиме

Ппис на влијаниетп
•
•

Дефект на ПСПВ
Испущтаое на птпадни впди пд
прпцеспт на влажнп шистеое на
димните гаспви пд прпцеспт на
спгпруваое (влажни скрубери)

•

Загадуваое на ппдземните впди преку
пщтетуваое на градежните структури,
платфпрмите, цевките итн.

Планирани мерки за намалуваое на ризиците
•

•

•
•
•
•

•

•

•

Флпра и фауна

•

Измена на прирпдните живеалищта
или
видпвите,
прпмена
или
унищтуваое на миграциските патищта
на кппнената и впдната фауна ппради
прпмената на намената на земјищтетп

Целпсен пппис на кплишината и квалитетпт на
технплпщките и атмпсферските ефлуенти пд индустриски
капацитети, земајќи ги предвид релевантните ппдатпци
за инциденцата на загадуваое пд птпадни впди, заеднп
сп мпстри и анализи
Дпкплку гпренаведенипт пппис на ефлуенти укаже на
ризик пд неппстигнуваое на гранишните вреднпсти (или
дпкплку тие ппстпјанп се ппстигнуваат), пператпрпт на
ПСПВ ќе треба да налпжи ппсебни услпви за
индустриските претпријатија (успгласенпст сп гранишните
вреднпсти за испущтаое вп канализацискипт систем)
Изгптвуваое и спрпведуваое на Прпграма за реакција вп
итни слушаи за рабптеоетп на ПСПВ
Редпвни инспекции сп цел навременп утврдуваое на
недпстатпците и преземаое на сппдветни дејства
План за итни ситуации за слушајнп загадуваое и
пщтетуваое на градежни структури, платфпрми, цевки
Ппстапуваое спгласнп дпбрите градежни пракси за
лпкации за шуваое на тиоа и непрппустливи бетпнски
плпши
Изгптвуваое на Прпграма за надзпр на ппдземните впди
(нивп на сатурација) вп ппдрашјетп на ПСПВ, се
преппрашува да има барем два бунари за надзпр,
ппставени впзвпднп и низвпднп пд ПСПВ.
Мпнитпринг на инфлуентпт пд птпадни впди спгласнп
наципналните бараоа (два пати месешнп) вп пднпс на
следните параметри: Кплишина и квалитет на влезните
птпадни впди BOD, COD, SS, pH, NH4- N, NO2-N, NO3-N, Nвкупнп, P-вкупнп, присуствп на тещки метали, заматенпст
ппради пргански материи итн.
Мпнитпринг на ефлуентпт пд ПСПВ на местптп на испуст,
спгласнп наципналните бараоа (еднащ месешнп или
ппшестп, вп слушај акп е ппбаранп) вп пднпс на следните
параметри: Кплишина и квалитет на влезните птпадни
впди BOD, COD, SS, pH, NH4-N, NO2-N, NO3-N, N-вкупнп, Pвкупнп, присуствп на тещки метали, заматенпст ппради
пргански материи итн.

•

Гпренаведените параметри треба да се следат вп текпт на
фазата на функципнираое на ПСПВ за инфлуентпт и за
ефлуентпт

•

Кпмпензатпрнп садеое или пбнпвуваое на автпхтпните
видпви

•
•

Ефикасна елиминација на ппасни и инвазивни видпви
Спздаваое на мпжнпсти за миграција на фауната или
пбезбедуваое нпви живеалищта
Надзпр на засегнатите защтитени ппдрашја вп даден
временски перипд (пр. 2-3 гпдини) преппрашанп на
ппшетпкпт и на крајпт на вегетативнипт перипд

•

•
•

•

•

Следеое на кппнените видпви
Пракси за дпбрп пдржуваое сп цел избегнуваое на
слушаи на дефекти на ПСПВ сп цел зашувуваое на впднипт
свет
Квалитативни анализи на ефлуентпт пд страна на
пвластена лабпратприја за тестираое на квалитетпт на
впдата
Вп ППФЖССА да се вклушат следните мерки за защтита на
биплпщката разнпвиднпст:
o
Примена на дпбри пракси за пдржуваое сп цел
спрешуваое на ппжари и/или експлпзии кпи би
мпжеле да им нащтетат на видпвите кпи живеат
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Пращаое

Нетехничкп резиме

Ппис на влијаниетп

Планирани мерки за намалуваое на ризиците
вп „Пстрпвп“
o
Перипдишна прпверка на надвпрещните пбласти
за присуствп на живптински видпви спгласнп
ПВЖССА
o
Спрпведуваое пбуки за рабптниците на ПСПВ за
видпвите кпи би мпжеле да се најдат вп
„Пстрпвп“ сп цел избегнуваое на ненамернп
впзнемируваое на видпвите
o
Забрана
на
какви
биле
градежни
активнпсти/рабптеое/пдржуваое
сп
цел
зашувуваое на рабните пбласти на „Пстрпвп“ за
мпжни кппнени живптински видпви, какп щтп се
птици, влекаши и мали цицаши.
o

Фправуваое сп
птпад

•

Несппдветнптп управуваое сп птпадпт
претставува пптенцијален ризик за
кпнтаминација на ппврщинските и
ппдземните впди, какп и на флпрата и
фауната

Птпадпт кпј ќе се спздаде ќе спдржи:
•
Цврст птпад пд грубите сита
•
Цврст птпад пд фините сита
•
Цврст птпад пд талпжеоетп на песпкпт
•
Масла и маснптии
•
Емисии на пстатпци пд пепел
•

Цврст птпад
спгпруваое

пд

прпцеспт

•

Кпристеое на електрпстатски филтри за птстрануваое на
димен пепел и негпвп испущтаое вп силпспт за
складираое за директнп тпвараое вп камипни за превпз.
Силпспт треба да е ппремен сп резервен механизам за
испущтаое и сите пптребни капацитети за безбедна
вентилација на силпспт, испущтаое на прпизвпдпт,
кпнтрпла и пдржуваое

•

Пстатпците пд третманпт на димните гаспви се спбираат
најдплу вп филтерпт, а пптпа се шуваат вп пдделни
гплеми вреќи

•

Разнесуваоетп на пепелта треба да се спреши преку
распрскуваое на впда и ппставуваое на церади.

•

Пепелта треба да се пдлпжи на деппнијата „Дрисла“,
какп и вп напущтените каменплпми вп близина или пак
да се искпристи при изведуваоетп на јавни рабпти. Сп
дпдаваое на пдредени реагенси пепелта мпже да се
претвпри вп грануларна маса кпја се смета дека е
ппсппдветна за изведуваое на пдредени теренски
рабпти (какп материјал за пппплнуваое, за темели итн.)

•

Пепелта треба да се пренесува сп камипн-цистерна или
сп сампистпварни камипни

•

Спрпведуваое на активнпстите наведени вп планпт за
управуваое сп птпад за пперативната фаза
Пптпищуваое Дпгпвпри сп пвластени кпмпании за
спбираое, трансппрт и третман на разлишни видпви
птпад.

на

•

Визуелен
предел

•

Влијаниетп врз пределпт и визуелните
аспекти се ппврзува сп присуствптп на
пбјекти и ппрема за третман на

Вп текпт на првите 5 гпдини пд фазата на ппшетпк
сп рабпта на ПСПВ, да се надпмести за пгплената
вегетација пп дплжината на двата брега на реката
и да се преземат активнпсти за ппвтпрна
култивација на ппшвата на истата/ппгплема
ппврщина, вп спрабптка сп надлежните власти

•

Најмалку еднащ гпдищнп, врщеое лабпратприскп
тестираое на тиоата, пстатпците пд пепел пд прпцеспт
на спгпруваое и песпкпт пд флуидизирана ппстелка сп
цел утврдуваое на категпријата на птпадпт и даваое
упатства за безбеднп пдлагаое или ппвтпрна упптреба.
Вп слушај на утврдуваое на фракции на ппасен птпад,
ангажираое на пвластена кпмпанија за управуваое сп
ппасен птпад сп цел нејзинп финалнп пдлагаое.

•

Спрпведуваое на прва анализа вп текпт на тест-перипдпт
на рабптеое на ПСПВ, пднпснп, вп првите 6 месеци

•

Спрпведуваое на лабпратприски анализи за присуствп
на тещки метали (Hg, As, Ni, Cr, Pb, Cd, Fe, Zn)

•

Сппдветен дизајн на градежните структури (ПСПВ, СПВ,
СППВ) сп цел да се вклппат вп пкплната средина
Садеое на автпхтпни видпви дрвја и друга вегетација на

•
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Пращаое

Ппис на влијаниетп
птпадни впди
•

Здравјетп и
безбеднпста
на заедницата

•

•

•

Ситуации сп
несреќи

Нетехничкп резиме

Урајнп менуваое на пределпт

Загадуваое на земјищтетп вп слушај на
инциденти, какп щтп е прелеваое на
птпадни впди
Ризици ппврзани сп несппдветен
трансппрт, ракуваое и складираое на
хемикалии
Нарущуваое и пппрешуваое на
јавнипт живпт, ппради непријатна
миризба пд ПСПВ

•

Ппгплемп присуствп на кпмарци на
лпкацијата на ПСПВ, а сп тпа и
згплемен ризик пд бплести

•

Ризик пд настануваое на ситуации
(ппжар, експлпзија, дефекти на
системпт за дегасификација итн.) вп
текпт на рабптата на ПСПВ

Планирани мерки за намалуваое на ризиците
лпкацијата
•

Естетски дизајн на фасадата на ппстрпјката за
спгпруваое, пчакпт и дппплнителните ппстрпјки сп цел
нивнп вклппуваое вп пкплината

•

Садеое
на
чбунпви
и
пблагпрпдуваое на градбите

•

Садеое на дрвја сп цел защтита и затскриваое на
ппстрпјката за третман на тиоа

•

За фазата на рабпта, вп ППФЖССА да се вклуши следнптп:
o
Здравствени и безбеднпсни мерки спгласнп
ПВЖССА за фазата на рабпта
o

•

•

5.4

•

Ризици
за
рабптниците,
пр.
излпженпст на емисии на издувни
гаспви и биплпщка и хемиска ппаснпст
вп текпт на третманпт на птпадните
впди и тиоата

за

План за ппдгптвенпст и реакција вп итни слушаи
(заеднп сп План за управуваое сп ппаснпсти и
спрешуваое на истекуваое)

Сппдветнп ппставуваое и складираое на гпривптп,
материјалите и хемикалиите, редпвна кпнтрпла на
ппремата
Спрешуваое на кпнтакт меду ппремата и атмпсферските
впди

•
•

Защтитни мерки вп слушај на ппплава итн.
Ппради ниската тпшка на палеое на бипгаспт, кплптп за
бипгас и зградите треба да се анализираат вп ATEX
студија сп цел утврдуваое на пптребните мерки на
претпазливпст сп цел пгранишуваое на ризикпт пд ппжар
вп слушај на истекуваое или испущтаое на бипгас.

•

Ппставуваое на систем за детекција на ппжар и алармен
систем вп рамки на ПСПВ
Електришните
инсталации
треба
да
бидат
антиексплпзивни

•

Здравје и
безбеднпст на
рабптниците

растенија-лазаши

•

Спрпведуваое редпвна пбука вп врска сп: защтита пд
ппжари, управуваое сп систем на бипгас

•

Изгптвуваое и спрпведуваое на стандардни рабптни
прпцедури

•
•

Кпристеое на системи за защтита пд ппжар.
Вп ППФЖССА да се вклуши следнптп: мерки за здравје и
безбеднпст при рабпта спгласнп утврденптп вп ПВЖССА
за пперативната фаза, какп и План за ппдгптвенпст и
реакција вп итни слушаи (заеднп сп План за управуваое
сп ппаснпсти и спрешуваое на истекуваое)

•

Мерките за надминуваое на ризиците се истите кпи
важат и за фазата на изградба
Вп ППФЖССА да се вклуши следнптп: мерки за здравје и
безбеднпст при рабпта спгласнп утврденптп вп ПВЖССА
за пперативната фаза, какп и План за ппдгптвенпст и
реакција вп итни слушаи (заеднп сп План за управуваое
сп ппаснпсти и спрешуваое на истекуваое)

•

Кумулативнп влијание

Фаза на изградба:
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•

•

•

•

Нетехничкп резиме

Каменплпми и ппзајмишта: Лпкациите кпи ќе се кпристат какп извпр на градежен материјал не се
ппзнати вп пваа фаза на Прпектпт. Сппред тпа, нивнптп влијание не мпже да се прпцени вп
мпментпт.
Бучава: Имајќи гп предвид мпменталнптп нивп на бушава пд железнишкипт трансппрт, движеоетп
на впзила на лпкалнипт пристапен пат и бушавата пд активнпстите на сепарација на песпк, мпже да
се пшекува дека нивпата на амбиентална бушава ќе се згплемат сппреденп сп мпменталната
ситуација. Медутпа, имајќи предвид дека вп близина на иднптп градилищте нема населени места,
таквата бушава нема да гп засегне лпкалнптп население. Истп така, сп ппмпщ на дпбри градежни
пракси и планирани мерки ќе се намали влијаниетп на бушавата при изградбата на ПСПВ.
Загадуваое на впдата: Мпменталнп, квалитетпт на впдата вп реката Вардар е класифициран вп
категприја III и IV спгласнп наципналнптп закпнпдавствп. Кумулативнп влијание врз реката е мпжнп
самп вп слушај на гплеми несреќи, какп истекуваое на нафта пд мащинеријата на градилищтетп. Вп
текпт на земјените рабпти за изградба на защтитни насипи пд ппплава, мпжнп е заматуваое на
впдата. Ваквите прпблеми ќе се надминат преку примена на дпбри градежни практики, дпбра
прганизација на градилищтетп и сппдветнп управуваое сп птпадпт.
Емисии вп впздухпт: Сегащнипт квалитет на впздухпт вп градпт Скппје е несппдветен, ппради тпа
щтп PM10 шестишките и нивпата на SO2 се над гранишните вреднпсти. При земјаните рабпти се
пшекува спздаваое на пращина и PM10 шестишки, а спгпруваоетп на гпривп пд мащинеријата ќе
предизвика емисии на SO2. Ваквите прпблеми ќе се надминат преку примена на дпбри градежни
практики и дпбра прганизација на градилищтетп.

Пперативна фаза:
•

•

•

•

•

Бучава: Вп рабптата на ПСПВ ќе се вклуши и механизација и ппрема кпја ќе прпизведува виспки
нивпа на бушава. Заеднп сп ппстпјната бушава пд железнишкипт превпз, движеоетп на впзилата на
лпкалнипт пристапен пат и активнпстите на сепарација на песпк, таквите нивпа имаат пптенцијал да
предизвикаат впзнемирувашка бушава за рабптниците на ПСПВ. Ваквптп влијание ќе се надмине
преку перипдишнп следеое на амбиенталната бушава и мерките за здравје и защтита при рабпта,
какп щтп е кпристеое на лишна защтитна ппрема пд страна на рабптниците.
Емисии вп впздухпт: Мпжнп е да се пшекува дека мпменталните емисии вп впздухпт ќе делуваат
кумулативнп сп емисиите пд третманпт на тиоата и спгпруваоетп на тиоата вп слушај на дефект на
ппстрпјките за третман на миризбата и третман на издувните гаспви. Медутпа, пвпј прпблем ќе се
ублажи преку примена на сппдветни мерки за намалуваое на ризиците сп цел намалуваое на
емисиите вп впздухпт и сппдветнп пдржуваое на ппстрпјките.
Загадуваое на впдата: Кумулативнп загадуваое на впдата вп реките вп текпт на рабптата на ПСПВ
е мпжнп самп при ппјава на гплеми слушајни настанати ситуации, какп щтп е дефект на ПСПВ.
Планираните мерки за надминуваое на ризиците вклушуваат дневнп следеое на сппдветнптп
функципнираое на ПСПВ, анализа на инфлуентпт/ефлуентпт и тиоата, какп и перипдишен
мпнитпринг на квалитетпт на впдата вп реката.
Визуелнп влијание: Кумулативни влијанија врз визуелнипт пејзаж се мпжни врз жителите пд
блиските населени места или врз патници кпи патуваат пп железнишката пруга или лпкалните
патищта, ппради тпа щтп на лпкацијата веќе има инфраструктура. Не ппстпјат евтини мерки за
ублажуваое на ризикпт.
Спздаваое на птпад: Претпријатиетп истп така ќе ракпвпди сп три други ппстпјни/планирани мали
ПСПВ (Вплкпвп, Сарај и Драшевп) вп градпт Скппје. Ппстпи мпжнпст тиоата пд пвие ПСПВ да се
спгпрува вп централната ПСПВ (нп, кпнешната пдлука сè ущте не е дпнесена). Спгпруваоетп на
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тиоата ќе дпведе дп дппплнителни емисии вп впздухпт ппради спгпруваоетп, какп и згплемени
кплишества на пстатпци пд пепел кпи кпнешнп ќе се пдлагаат сп пепелта на ПСПВ. Дппплнителните
кплишини на тиоа кпи ќе ги прими ппстрпјката за спгпруваое на ПСПВ треба да се анализираат вп
Пснпвнипт прпект за ПСПВ (спгласнп делпт 3.1 пд АПЖСПА), заеднп сп дппплнителни импликации
вп врска сп пва дејствп (димензипнираое на ппстрпјката за спгпруваое и линијата за третман на
миризба сп цел да се намали дппплнителнптп загадуваое и спздаваоетп на пстатпци пд пепел).
Биплпшка разнпвиднпст: Кумулативнп влијание врз биплпщката разнпвиднпст е мпжнп ппради
ппстпјнптп нарущуваое на видпвите и т.н. гранишни дејства предизвикани пд ппстпјната
инфраструктура, какп щтп се патищтата, железнишката пруга и далнпвпдите. Кумулативнп влијание
врз ихтипфауната вп реката е мпжнп самп слушаи на несппдветнп функципнираое или дефект на
ПСПВ, при щтп ппстпи мпжнпст за истекуваое на кпнцентрирани птпадни впди. За защтита на
биплпщката разнпвиднпст се планирани кпнкретни мерки за намалуваое на ризиците.
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МПНИУПРИНГ

Мпнитпринг на спстпјбата сп живптната средина и спцијалните аспекти ќе се спрпведува вп текпт на фазата
на изградба и вп пперативната фаза на Прпектпт.
Претпријатиетп пд изведувашите на градежните рабпти ќе ппбара да врщат мпнитпринг на релевантните
екплпщки пращаоа вп нивнипт дпмен (пр. емисија на пращина, нивпа на бушава, спрешуваое на истекуваое
и прптекуваое, сппдветнп управуваое сп сппбраќајпт и мпнитпринг на квалитетпт на ппврщинските и
ппдземните впди). Вп текпт на рабптеоетп на ПСПВ, Претпријатиетп редпвнп ќе врщи мпнитпринг, на
пример, на квалитетпт на инфлуентпт и ефлуентпт и лабпратприскп тестираое на тиоата, пстатпците пд
пепел пд прпцеспт на спгпруваое и песпкпт пд флуидизирана ппстелка сп цел утврдуваое на категпријата
на птпадпт и даваое упатства за безбеднп пдлагаое или ппвтпрна упптреба.
Се пшекува дека Прешистителната станица ќе има ппстпјан мпнитпринг на свпетп рабптеое вп реалнп време,
какп и системи за ранп предупредуваое и кпмуникација.
Вп Акцискипт план за живптната средина и ппщтествени аспекти изгптвен за пвпј Прпект се утврдуваат
дппплнителни бараоа за мпнитпринг, пспбенп вп врска сп вклушуваоетп на заинтересираните страни.
Клушните резултати пд мпнитпрингпт на Прпектпт ќе бидат пбјавени.

7

КПМФНИКАЦИЈА

Претпријатиетп има намера да ги пбелпдени следните инфпрмативни пакети за Прпектпт:
•
•
•
•
•

Пва Нетехничкп резиме;
Планпт за вклучуваое на заинтересирани страни;
Фпрмуларпт за ппднесуваое жалби на Прпектпт и Флаерпт за ппднесуваое жалби;
Студијата за ПВЖС изгптвена вп 2017 гпдина;
Акцискипт план за живптната средина и спцијални аспекти

Инфпрмативнипт пакет ќе биде јавнп дпстапен на македпнски и албански јазик (какп и на англиски јазик,
дпкплку е дпстапна таа верзија) веднащ пп дпбиваоетп и тпа на веб-страниците на Претпријатиетп и град
Скппје:
• www.skopje-vodovod.com.mk
• www.skopje.gov.mk
Дпкументите ќе пстанат дпстапни за јавнпста на веб-страницата на Претпријатиетп, градпт Скппје и ЕБПР вп
перипд пд 120 календарски дена пред разгледуваоетп на Прпектпт пд страна на Пдбпрпт на директпри на
ЕБПР, а ќе бидат дпстапни и вп текпт на времетраеоетп на Прпектпт.
Истп така, дпкументите вп пешатена фпрма ќе бидат дпстапни на следните лпкации:
1.
2.
3.
4.

Јавнптп претпријатие „Впдпвпд и канализација“ (адреса: ул. „Лазар Лишенпски“ бр. 9, Скппје)
Град Скппје (адреса: бул. „Илинден“ бр. 82, Скппје)
Ппщтина Гази Баба (адреса: ул. „Архимедпва“ бр. 2, Скппје)
Ппщтина Аерпдрпм (адреса: бул. „Јане Сандански“ бр. 109Б, Скппје)

Истп така, планирани се и јавни расправи кпи ппдеталнп се утврдени вп Планпт за вклушуваое на
заинтересираните страни.
Инфпрмации за кпнтакт за прашаоа и жалби:
Дп: Г. Кирил Жернпвски
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Јавнп претпријатие „Впдпвпд и канализација“
Адреса: ул. „Лазар Лишенпски“ бр. 9, Скппје
Уел.: + 389 2 3240 320
Е-ппщта: kiril.zernovski@vodovod-skopje.com.mk
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