ДОДАТОК А:

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОПШТЕСТВЕНИ ВЛИЈАНИЈА

Бр.

Барање за
изведба (БИ) на
ЕБОР/
законско
барање/најдобра
практика

1.

ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ И ФАЗА НА НАБАВКИ (некои мерки ќе продолжат и во Фазата на изградба)

1.1

БИ 1: Оценув ање и
управ ување со
жив отната средина
и општествените
в лијанија

Еколошки/општествени мерки

Еколошки/општествени
ризици/придобивки

Регистар на обврски:
Подготов ка на Регистар на обв рски со цел
документирање на сите мерки за ублажување пов рзани
со проектирањето, изградбата и работењето нав едени
в о документацијата на Оцената на в лијанието в рз
жив отната средина (EIA), Нетехничкото резиме (NTS),
Рамката за експропријација на земјиштето и
преселув ање/Рамката за обезбедув ање на егзистенција
на населението (LARF/LRF), Планот за управ ување со
биодив ерзитетот (BMP) и Планот за в клучување на
заинтересираните страни (SEP) и идентификув ање на
начинот на кој ќе се спров едуваат обв рските и чија е
одгов орноста (на пр. Јав но претпријатие за државни
патишта, изв едувач, трети страни). Ов ој Регистар треба
да се в оди в о текот на целата оперативна фаза.

Сите еколошки и
социјални прашања и
в лијанија се соодв етно
адресирани.

Проверка на проектот:
1.2

1.3

БИ 1: Оценув ање и
управ ување со
жив отната средина
и општествените
в лијанија

БИ 1: Оценув ање и
управ ување со
жив отната средина

Да се потв рди дека в о Основ ниот проект се
имплементирани мерките за ублажување коишто се
пов рзани со проектот и коишто се препорачани в о
Студијата за оцена на в лијанието в рз животната
средина (EIA) и в о Нетехничкото резиме (NTS) (на пр.
одв одна каналска мрежа за пов ршински в оди, мерки за
спречув ање на ерозија на испустните точки,
маслофаќачи на испустните цевки, програма за
засадув ање со цел обезбедув ање на стабилност на
падините, премини за жив отните), премини во случај на
затв орање на делници.
Систем за управување со ж ивотната средина и
општествените аспекти:
Воспостав ув ање и имплементирање на Систем за
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Сите еколошки и
општествени прашања и
в лијанија се соодв етно
адресеирани в о
проектот, онаму каде
што тоа е можно.

Сите еколошки и
општествени прашања и
в лијанија се соодв етно

Потреби од
инвестиции/ресурси/
одговорност

Одгов орност: Јав но
претпријатие за
држав ни
патишта/Консултант
Ресурси: Интерни

Одгов орност: Јав но
претпријатие за
држав ни
патишта/Консултант
Ресурси: Интерни

Целен датум и /
Фаза на
проектот

Цел/критериуми за
оценување за успешно
спроведување

Пред
комплетирањето
на Основ ниот
проект

Регистарот на обв рски е
достапен.

Пред
комплетирањето
на Основ ниот
проект

Листа за пров ерка на
прашањата пов рзани со
проектот од Регистарот на
обв рски

Изв естување в о
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
општествени аспекти
(AESR) за ЕБОР

Изв естување в о
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
општествени аспекти
(AESR) за ЕБОР

Одгов орност: Јав ното
претпријатие за
држав ни патишта да
в рши надзор. Некои

Планот за
мониторинг и
управ ување со

Документирање на
Планов ите за управ ување

С тр а н а |1

Бр.

Барање за
изведба (БИ) на
ЕБОР/
законско
барање/најдобра
практика
и општествените
в лијанија

Еколошки/општествени мерки

управ ув ање со жив отната средина и општеств ените
аспекти за изградбата на патот в о согласност со
добрите меѓународни практики коишто треба да
в клучув аат (но да не се ограничени на):
План за мониторинг и управување со ж ивотната
средина и општествените аспекти во фазата на
изградба (CESMP) (кој треба да в клучув а мерки за
ублажув ање на конкретни прашања кои в клучув аат:
минимизирање на нарушув ањето на заштитените
подрачја, флората и фауната, прашината/бучав ата,
подземните и
пов ршинските в оди, односите со
заедницата, пристапот, ограничувањата, тампон зоните,
забранетите зони, сезонските ограничув ања за работа
в о одредени области, и сл.). Планот треба да в клучув а
конкретни одгов орности;
Треба да се разв ијат други планов и коишто се нав едени
в о документацијата за Оцената на в лијанието в рз
жив отната средина (EIA) и да се в метнат в о претходно
нав едениот План за мониторинг и управ ув ање со
жив отната средина и општествените аспекти в о фазата
на изградба (CESMP) како што е соодв етно,
в клучув ајќи:


План за управ ув ање со прашина;



План за управ ување со сообраќајот в о фазата
на изградба;



План за контрола на бучав а (кој ќе ги утв рдува
безбедните
граници
на
изложеност
(в реметраење и интензитет) за работниците
в о однос на бучав ата, в о согласност со
националните барања или барањата на ЕУ);



План за управ ув ање со биодив ерзитетот
(BMP) (в иди подолу);



План за управ ув ање со компензација на
биодив ерзитет (BOMP) (доколку се смета за
неопходно како резултат на Оценката на
критични жив еалишта, в иди подолу);



План за контрола на ерозија;

J313/ ЕБОР ЕСДА ЕС АП Пат Раец - Дреново

Еколошки/општествени
ризици/придобивки
адресирани.

Потреби од
инвестиции/ресурси/
одговорност

Целен датум и /
Фаза на
проектот

планов и да бидат
подготв ени од други
страни (на пр.
изв едув ач,
екологисти, итн.)

жив отната
средина и
социјалните
аспекти в о
фазата на
изградба
(CESMP) да се
разв ие од страна
на Изв едувачот
пред изградбата
и да се
имплементира
в о текот на
Фазата на
изградба (пред
почетокот на
изградбата
Планот мора да
биде одобрен од
страна на
надзорниот
инженер и од
Јав ното
претпријатие за
држав ни
патишта).

Ресурси: Јав ното
претпријатие за
држав ни патишта интерно, може да
биде потребно
Изв едувачот да
додели ресурси
според барањата за
жив отна средина,
здрав је, безбедност и
социјални аспекти
(EHSS)

Цел/критериуми за
оценување за успешно
спроведување
Обезбедув ање на
ажурирани информации
за имплементацијата в о
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
општествени аспекти
(AESR) до ЕБОР

С тр а н а |2

Бр.

Барање за
изведба (БИ) на
ЕБОР/
законско
барање/најдобра
практика

Еколошки/општествени мерки



План за реагирање в о случај на излев ања;



План за премини на река;



План за управ ув ање со отпадот;



План за заштита на културни споменици;



План в о случај на потенцијални откритија
(в иди подолу);



План за здрав је и безбедност (в иди подолу);



План за подготв еност и реагирање в о итни
ситуации (в иди подолу);

Еколошки/општествени
ризици/придобивки


План за управ ув ање со работната сила;
Планови за мониторинг:
1.4

БИ 1: Оценув ање и
управ ување со
жив отната средина
и општествените
в лијанија

Во рамките на Системот за управ ув ање со жив отната
средина и општеств ените аспекти (ESMS) на проектот
да се разв ијат мерки за мониторинг на еколошките и
општествените аспекти. Планов ите треба да в клучуваат
конкретни одгов орности.
Клучните прашања на кои треба да се в рши мониторинг
в о текот на изградбата в клучуваат: емисии в о воздухот,
нив оа на бучав а при изградбата, користење на
земјиште од страна на изв едув ачот, в лијанија в рз
земјиштето и ограничув ања на пристапот на
земјоделските работници, чистење на жив еалиштата,
в лијанија в рз биодив ерзитетот и заштитените подрачја,
кв алитет на в одата. Јав ното претпријатие за држав ни
патишта ќе ги в несе ов ие барања в о тендерската
документација со цел Изв едувачот да ги имплементира.
Системот за управ ув ање со жив отната средина и
општествените аспекти (ESMS) треба да в клучува јав но
објав ув ање на резиме на клучните резултати од
мониторингот. Планов ите за мониторинг мораат да
содржат
опис на параметрите за мониторинг на
односите со заедницата, особено в о однос на
управ ув ањето со прашањата коишто ќе бидат
покренати од страна на локалната заедница.
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На сите еколошки и
општествени влијанија
се в рши соодв етен
мониторинг.

Потреби од
инвестиции/ресурси/
одговорност

Одгов орност: Јав ното
претпријатие за
држав ни патишта да
в рши надзор и да
обезбеди
спров едување
Изв едувачот е
одгов орен за
организирањето на
мониторингот на
фазата на изградба.
За некои актив ности
можат да се склучат
догов ори со трети
страни (на пр.
консултанти за
мониторинг,
екологисти, итн.)
Ресурси: Согласно
понудата на
Изв едувачот во
Предмер пресметката
(BoQ)

Целен датум и /
Фаза на
проектот

Цел/критериуми за
оценување за успешно
спроведување

Изв едувачот
треба да ги
подготв и
Планов ите за
мониторинг на
фазата на
изградба пред
почетокот на
изградбата.

Има документирани
планов и за мониторинг и
истите се ажурирани

Основ ните
податоци за
мониторинг (на
пр. в оздух,
бучав а, в ода,
итн.) да бидат
достапни пред
изградбата.

Обезбедув ање на
ажурирани информации
за имплементацијата в о
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
општествени аспекти
(AESR) за ЕБОР

Планот за
мониторинг мора
да биде одобрен
од страна на
Надзорниот
инженерт и од
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Бр.

Барање за
изведба (БИ) на
ЕБОР/
законско
барање/најдобра
практика

Еколошки/општествени
ризици/придобивки

Еколошки/општествени мерки

Потреби од
инвестиции/ресурси/
одговорност

Јав ното претпријатие за држав ни патишта да осигури
дека Планов ите за мониторинг се спров едув аат и дека
одгов орноста за секоја област на мониторингот е јасна,
земајќи ја предв ид в еројатноста Изв едув ачот да има
клучна улога в о спров едув ањето на мониторингот.
1.5

1.6

БИ 1: Оценув ање и
управ ување со
жив отната средина
и општествените
в лијанија

БИ 1: Оценув ање и
управ ување со
жив отната средина
и општествените
в лијанија

Управување
Изведувачот

и

мониторинг

на

работата

на

Јав ното претпријатие за држав ни патишта да
в оспостав и интерни механизми за мониторинг и
рев изија на работењето на изв едув ачот в о однос на
жив отната средина и општеств ените аспекти

Добивање и усогласеност со дозволи и одобренија
Добив ање, усогласеност и одржување на в алидноста на
сите потребни еколошки, социјални и здрав ств ени и
безбедносни
дозв оли/одобренија
за
работите,
в клучувајќи ги и сите градежни дозв оли. Вклучување на
одобренија за каменоломи, позајмишта на земја,
локации за одлагање на в ушик ископан материјал и за
одлагање на цв рст отпад.
Вклучув ање на сите потребни лиценци и одобренија за
работи в о рамките на Дренов ската Клисура,
в клучув ајќи, но не ограничув ајќи се на оние што се
бараат според член 77 од Законот за заштита на
природата (Бр. 67/04, 14/06 и 84/07).

БИ2: Работници и
услов и за работа

Изв едув ачот да в оспостав и План за здрав је и
безбедност при работа в о рамките на системот за
управ ув ање со здрав је и безбедност при работа в о
согласност со OHSAS 18001 и Општите насоки за
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Цел/критериуми за
оценување за успешно
спроведување

Јав ното
претпријатие за
држав ни
патишта

Усогласеност на
мониторингот со
Еколошкиот и
општествениот акционен
план (ESAP) и
Планов ите за
управ ување со цел да се
минимизира ризикот и
да се максимизираат
придобив ките
Усогласеност со
националните барања и
барањата на ЕБОР

Одгов орност: Јав но
претпријатие за
држав ни патишта
Ресурси: Доделени
интерни ресурси на
Јав ното претпријатие
за држав ни патишта

Одгов орност: Јав но
претпријатие за
држав ни патишта и
Изв едувач. Јав ното
претпријатие за
држав ни патишта да
обезбеди дека
Изв едувачот ќе се
стекне со сите
одобренија пов рзани
со изградбата.

Механизмите да
бидат
в оспоставени
пред почетокот
на изградбата.

Воспоставен е Интерен
механизам за мониторинг.

Според
барањата,
добив ање и
усогласеност
пред изградбата
и в о текот на
изградбата

Дозв оли и одобренија од
надлежните органи

Имплементирано
в о текот на
Фазата на
изградба;
Планот мора да

Архив иран План за
здрав је и безбедност

Изв ештај в о Годишниот
изв ештај за жив отна
средина и социјални
аспекти (AESR) за ЕБОР

Регистар на обв рски
Изв ештај в о Годишниот
изв ештај за жив отна
средина и општествени
аспекти (AESR) за ЕБОР

Ресурси: Доделени
интерни ресурси на
Јав ното претпријатие
за држав ни патишта и
ресурси на
Изв едувачот

Здравје и безбедност при работа:
1.7

Целен датум и /
Фаза на
проектот

Подобрено работење од
аспект на здрав јето и
безбедноста и
безбедната работна
средина за работниците

Одгов орност:
Изв едувач
Ресурси: Назначен
менаџер за жив отна
средина, здрав је,

Безбедносни статистики и
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Бр.

Барање за
изведба (БИ) на
ЕБОР/
законско
барање/најдобра
практика

Еколошки/општествени мерки

екологија, здрав је и безбедност на Меѓународната
финансиска корпорација (2007). Догов орните услов и
треба да обезбедат дека и од сите подизв едувачи ќе се
бара да го следат Планот за здрав је и безбедност и
системот за управ ув ање со здрав је и безбедност при
работа. Особен фокус треба да се став и на следното:

1.8

БИ2: Работници и
услов и за работа



Работа на в исочини и спречув ање на падов и;



Дв ижењето на постројките/возилата и општите
аранжмани за управ ув ање со сообраќајот;



Нарушув ање на теренот и поддршка при
спречув ањето на непланирано дв ижење и
св лекув ање на земјиштето;



Контролите треба да идентификув аат и
спречат контакт со надземните електрични
кабли и помошна инфраструктура; и



Системот што се користи за одобрув ање,
ев идентирање и мониторинг на соодв етноста
на мобилните постројки и в озила на
патот/локацијата.

Набавка:
Начинот на склучув ање на догов ори и тендерската
документација за изградбата на патот да ги
исполнув аат барањата на политиките за набав ки на
ЕБОР (т.е. тендерската документација базирана на
догов орите треба да ги в клучув а одредбите на БИ 2).

Еколошки/општествени
ризици/придобивки
(со догов ор на
неопределено и со
догов ор на определено
в реме / изв едувач и
подизв едув ач).

Усогласеност со
барањата на ЕБОР в о
однос на стандардите и
услов ите за работната
сила

Ревизија на безбедноста на патиштата:
1.9

БИ4: Здрав је,
безбедност и
сигурност на
заедницата

Проектот ќе биде предмет на Ревизија на безбедноста
на патиштата в о согласност со одредбите од
Директив ата на ЕУ 2008/96/ЕК, со задолжително
в клучув ање на економски изв одлив и подобрув ања на
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Намалув ање на ризикот
од сообраќајни незгоди

Потреби од
инвестиции/ресурси/
одговорност

Целен датум и /
Фаза на
проектот

Цел/критериуми за
оценување за успешно
спроведување

безбедност и
социјални аспекти
(EHSS)

биде одобрен
пред почетокот
на изградбата.

податоци

Одгов орност: Јав но
претпријатие за
држав ни патишта

Пред-изградба

Воспоставен
тендер/догов ори в о
согласност со БИ 2

Ресурси: Интерни
ресурси за набав ки на
Јав ното претпријатие
за држав ни патишта

Одгов орност: Јав но
претпријатие за
држав ни
патишта/Консултант

Обезбедув ање на
ажурирани информации
за имплементацијата в о
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
општествени аспекти
(AESR) за ЕБОР.

Обезбедув ање на
ажурирани информации
за имплементацијата в о
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
социјални аспекти (AESR)
за ЕБОР
Фаза на
проектирање

Архив ирана Рев изија на
безбедноста на патиштата
Изв естување в о
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Бр.

Барање за
изведба (БИ) на
ЕБОР/
законско
барање/најдобра
практика

Еколошки/општествени мерки

Еколошки/општествени
ризици/придобивки

безбедноста в о фазата на проектирање. Рев изијата на
безбедноста на патиштата ќе ја спров еде ов ластен
рев изор.
Кога препораките од рев изорите за
безбедност
на
патиштата
нема
да
бидат
имплементирани, на Банката треба да и се образложи
причината за одбив ање на секоја од препораките.

Потреби од
инвестиции/ресурси/
одговорност

Целен датум и /
Фаза на
проектот

Цел/критериуми за
оценување за успешно
спроведување
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
општествени аспекти
(AESR) за ЕБОР

Ресурси: Ресурсите
за техничка соработка
треба да ги обезбеди
ЕБОР.

На терен ќе се спров еде инспекција за безбедност на
патиштата откако истите ќе бидат пуштени во употреба
и доколку се подготв ени соодветни акциони планов и за
мерки за подобрув ање на безбедноста на патиштата со
ниски трошоци.
Да се в клучи компилација од статистички податоци за
сообраќајни незгоди за постоечкиот пат в о претходните
5-10 години за да се ов озможи да се изв ршат споредби
в о иднина.
1.10

БИ4: Здрав је,
безбедност и
сигурност на
заедницата

План за подготвеност и реагирање во итни ситуации
(EPRP)
Да се подготв и План за подготв еност и реагирање в о
итни ситуации (EPRP)

Да се обезбеди
адекв атен одгов ор при
итни ситуации

Одгов орност:
Изв едувачот да го
подготв и, Јав ното
претпријатие за
држав ни патишта да
го рев идира дали е
соодв етен

Пред изградбата

Изв естувањево
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
општествени аспекти
(AESR) за ЕБОР

Ресурси: Ресурси на
изв едув ачот

1.11
(HP)

БИ5:
Експропријација на
земјиште, присилно
преселув ање и
економско
преселув ање

Рамка за обезбедување
населението:

на егзистенција на

Подготов ка на Рамка за обезбедув ање на егзистенција
на населението (LRF) за да се исполнат барањата од
БИ5, со користење на Рамката за откуп на земјиштето и
преселув ање (LARF) како основ а, и користење на
информации од социо-економското истражув ање за
користење на земјиштето од страна на локалната
заедница и можни в лијанија в рз егзистенцијата на
населението, откако ќе се одржат консултации со
локалните сопств еници и корисници на земјиште.
Користење на резултатите од социо-економското
истражув ање за да се потв рди дали треба да се
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Усогласеност со
барањата на
ЕБОР/националните
барања
Компензација за
економска преселба и
в лијанија на
егзистенцијата на
населението од откупот
на земјиште и
ограничув ањето на

Одгов орност: Јав но
претпријатие за
држав ни патишта
Ресурси: Доделени
интерни ресурси или
консултанти

Архив иран План за
подготв еност и реагирање
в о итни ситуации (EPRP)

Пред фазата на
изградба

Документирана и
имплементирана Рамка за
обезбедув ање на
егзистенција на
населението (LRF).
Да се поднесе до ЕБОР за
рев изија откако ќе биде
подготв ена.
Изв естување в о
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
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Бр.

Барање за
изведба (БИ) на
ЕБОР/
законско
барање/најдобра
практика

Еколошки/општествени
ризици/придобивки

Еколошки/општествени мерки

обезбедат документи или консултации за откуп на
земјиште и обезбедув ање на егзистенција на
населението на други јазици.

пристапот

Потреби од
инвестиции/ресурси/
одговорност

Целен датум и /
Фаза на
проектот

Цел/критериуми за
оценување за успешно
спроведување
општествени аспекти
(AESR) за ЕБОР

Да се в клучат сите обврски како што е утв рдено во БИ5
и Рамката за откуп на земјиштето и преселув ање
(LARF), в клучувајќи но не ограничувајќи се на следнив е
обв рски:


При проценката на в редноста на средств ата
нема да се земе предв ид амортизација на
средств ата;



При компензацијата за експропријација на
земјиштето ќе се земе предв ид прекинот на
економските дејности, како и загубата на
средства, загубата на приход или загубата на
егзистенција кои резултираат од откупот на
земјиштето;



Ќе се изв рши компензација в о готов ина за
средствата на земјиштето (на пр: земјоделски
објекти, основ ни средств а и опрема како што
се системите за нав однув ање) и истата ќе
биде барем еднакв а на трошоците за замена,
без амортизација;



Вредноста на компензацијата за средствата и
објектите ќе биде пресметана според в купните
трошоци за замена, односно пазарната
в редност на средствата плус трансакциските
трошоци. При примената на ов ој метод на
проценка на в редноста, нема да се земе
предв ид амортизацијата на објектите и
средств ата;



Кога се в рши компензација на корисници на
држав но земјиште, за в ложув ања в о
земјиштето, ов аа компензација ќе се заснов а
на в купните трошоци за замена на ов ие
в ложув ања. Амортизацијата на објектите и
средств ата нема да се земе предв ид;



Компензацијата
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ќе

се

обезбеди

пред
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Бр.

Барање за
изведба (БИ) на
ЕБОР/
законско
барање/најдобра
практика

Еколошки/општествени
ризици/придобивки

Еколошки/општествени мерки

Потреби од
инвестиции/ресурси/
одговорност

Целен датум и /
Фаза на
проектот

Цел/критериуми за
оценување за успешно
спроведување

Одгов орност: Јав но
претпријатие за
држав ни патишта,

Пред фазата на
изградба

Информациите се
објав ени и документирани
в о ажурираниот План за
в клучување на
заинтересираните страни
(SEP).

земјиштето или средств ата да бидат
одземени/односно стекнати в о в ладеење.
Консултации за експропријација на земјиште
1.12
(ВП)

БИ5:
Експропријација на
земјиште, присилно
преселув ање и
економско
преселув ање

Да се одржат консултации со засегнатите страни в о
в рска со компензацијата за експропријација на
земјиште, загуба на средств а и обезбедув ање на
егзистенција на населението в о согласност со
Планот за в клучување на заинтересираните страни
(SEP) и Рамка за обезбедув ање на егзистенција на
населението (LRF).

Управ ување со ризици и
в лијанија в рз
засегнатите заедници

Изв естување в о
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
социјални аспекти (AESR)
за ЕБОР

Оценка на критичните ж ивеалишта
1.13
(HP)

БИ6: Зачувување
на биодив ерзитетот
и одржлив о
управ ување со
жив ите природни
ресурси
ЕУ Директива за
жив еалишта

Забелешка: Оваа активност е од критично значење и
треба да се заврши што е можно поскоро и јавно да се
објави.
Спров едув ање на Оценка на критичните живеалишта на
областите в о Дреновската клисура кои се засегнати од
Проектот, со фокус на:


Прилог I Приоритетни жив еалишта: сув и
трев ести псев до-степи;



Можни жив еалишта на ендемски полжав
(Carinigera drenovoensis);



Вегетација на Chasmophyte со фокус на
заедниците на реликтен папрат (Adiantum
capillus-veneris, Molinia caerulea, Stachys Iva и
др.)



Области на гнездење
египетскиот мршојадец;



Прилог I Приоритетни жив еалишта на сев ер
од клучката Дренов о, кои ќе бидат засегнати
од трасата која ќе биде приклучена на делот
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и

хранење

на

Ресурси: Доделени
интерни ресурси или
консултанти

Да се обезбеди дека
нема да има загуба на
природни жив еалишта и
соодв етна заштита на
критичните живеалишта.
Да се прикаже
недостатокот од
технички и економски
изв одлив и алтернативи.

Одгов орност: Јав но
претпријатие за
држав ни патишта
Ресурси: Да се
идентификув аат и
алоцираат
соодв етните ресурси
од страна на Јав ното
претпријатие за
држав ни патишта.

Да се почне што
е можно поскоро
(особено со цел
да се ов озможи
да се
идентификув аат
областите на
гнездење и
хранење на
египетскиот
мршојадец).
Да се зав рши
пред изградбата
за нав ремено да
се ов озможи
постав ување на
услов и
(в клучувајќи и
распоредув ање
и зони на
ограничув ање)
в о фазата на
изградба.

Документираната Оценка
на критичните
жив еалишта која ги
исполнув а условите од
БИ6 е јав но објав ена.
Резултатите да се в несат
в о проектот за Планот за
управ ување со
биодив ерзитет и каде што
е применлив о, в о Планот
за компензација на
биодив ерзитетот.
Доставена до ЕБОР за
преглед и одобрув ање
пред нејзиното
објав ув ање.

С тр а н а |8

Бр.

Барање за
изведба (БИ) на
ЕБОР/
законско
барање/најдобра
практика

Еколошки/општествени
ризици/придобивки

Еколошки/општествени мерки

Потреби од
инвестиции/ресурси/
одговорност

Целен датум и /
Фаза на
проектот

Цел/критериуми за
оценување за успешно
спроведување

кој го разгледув а ЕБОР.
Проценката треба да се изв рши според проектната
задача догов орена со ЕБОР и истата треба да
в клучув а:


мапирање на локацијата на жив еалиштата и
распространетост на в идов ите;



информации за ендемизам и
распространетост в о Македонија;



оценка на в лијанијата на Проектот пов рзани
со изградбата и функционирањето;



разгледув ање на екосистемски услуги и
традиционално управ ување со живеалишта; и



препораки за избегнув ање, ублажув ање и
компензирање;



понатамошно документирање на оценката на
алтернатив ите
од
перспектив а
на
биодив ерзитетот (в идете 1.14 подолу).

поширока

Оценката треба да в клучув а признати експерти за
жив еалишта и в идов и изложени на ризик и треба јав но
да се објав и кога ќе биде зав ршена.
Како дел од Оценката на критичните живеалишта, да се
подготв и ажурирана дискусија за оценката на
алтернативите од перспектива на биодив ерзитетот. Со
тоа ќе се испита зошто не можеле да се избегнат:


Заштитеното подрачје на Дренов ската клисура
(в клучувајќи ги жив еалиштата на ендемскиот
полжав
Carinigera
drenovoensis);
и
в егетацијата Chasmophyte со фокус на
заедниците на реликтен папрат (Adiantum
capillus-veneris, Molinia caerulea, Stachys Iva и
др.); и областите на гнездење и хранење на
египетскиот мршојадец;



Прилог I Приоритетни жив еалишта: сув и
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Бр.

Барање за
изведба (БИ) на
ЕБОР/
законско
барање/најдобра
практика

Еколошки/општествени мерки

Еколошки/општествени
ризици/придобивки

Потреби од
инвестиции/ресурси/
одговорност

Целен датум и /
Фаза на
проектот

Цел/критериуми за
оценување за успешно
спроведување

Што е можно
поскоро. Пред
да започне
изградбата,
нав реме за да се
ов озможи
в клучување на
услов ите в о
барањата од
догов орот за
изградба.

Одобрув ање од ЕБОР на
предложените незав исни
специјалисти за
биодив ерзитет.

трев ести псев до-степи;
Ќе в клучув а преглед на избраната алтернатив а од
перспектива на биодив ерзитетот и ќе се презентираат
пов еќе информации како поддршка на изборот.
План за управување со биодиверзитет

1.14

БИ6: Зачувување
на биодив ерзитетот
и одржлив о
управ ување со
жив ите природни
ресурси
Директива на ЕУ за
жив еалишта

Подготов ка на План за управ ув ање со биодив ерзитет
(BMP) в рз основ а на резултатите од Оцената на
в лијанието в рз животната средина (EIA) и Оценката на
критичните жив еалишта. Планот треба да в клучув а
мерки за заштита на специфични ранлив и или
чув ствителни живеалишта или в идов и и одржув ање на
екосистемските услуги (каде што е релев антно). Каде
што е соодв етно, мерките треба да в клучув аат
избегнув ање (забранетите подрачја за изв едув ачот),
сезонска работа (на пр: да се избегне гнездењето на
ранлив и в идов и на птици), преселба на в егетација или
фауна пред изградбата, рехабилитација на оштетените
жив еалишта и компензација.
Планот треба да
в клучува надзор и мониторинг од страна на соодв етни и
признати еколошки експерти.
Планот треба да биде подготв ен со значителни
незав исни експертски технички податоци од екологисти
кои се запознаени со жив еалиштата и в идов ите што се
изложени на ризик, и каде што е соодв етно, со помош
од локалните заедници в о однос на традиционалното
управ ув ање со жив еалиштата.
Планот треба да в клучув а преселба/пов торно
засадув ање (или распространув ање кај локалното
население) на в егетацијата која е отстранета, тоа би
можело да му биде понудено на локалното население.

Да се обезбеди дека
нема да има загуба на
природни жив еалишта
како и соодв етна
заштита на критичните
жив еалишта

Одгов орност: Јав ното
претпријатие за
држав ни патишта да
в рши надзор.
Активностите ќе
бидат делегирани на
Изв едувачот (или на
подизв едув ачите)
како што е
дефинирано в о
тендерската
документација, но ќе
треба да се назначат
незав исни
специјалисти за
биодив ерзитет за да
го подготв ат Планот

Ресурси: Да се
идентификув аат и
алоцираат соодв етни
ресурси од страна на
Јав ното претпријатие
за држав ни
патишта/Изведувачот.

Планот да биде зав ршен и
јав но објав ен.
Поднесен до ЕБОР за
преглед и одобрув ање
пред почетокот на
изградбата.
Изв естување в о
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
социјални аспекти (AESR)
за ЕБОР.

Планот треба да в клучув а процедури за безбедно
отстранув ање и спречув ање на ширење на штетни и
инв азив ни растенија и да се спречи пуштање или
в несување на туѓи (не-ав тохтони) в идов и в о текот на
изградбата.
Изв едувачот да обезбеди ресурси за обука на кадарот
в о в рска со барањата и одредбите од План за
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Бр.

Барање за
изведба (БИ) на
ЕБОР/
законско
барање/најдобра
практика

Еколошки/општествени
ризици/придобивки

Еколошки/општествени мерки

Потреби од
инвестиции/ресурси/
одговорност

Целен датум и /
Фаза на
проектот

Цел/критериуми за
оценување за успешно
спроведување

Планот треба да
се разв ие в о
најкус можен
рок.

Одобрув ање од ЕБОР на
предложените незав исни
специјалисти за
биодив ерзитет.

Треба да се
зав рши пред да
започне
изградбата за да
се ов озможи
преземање
мерки пред
изградбата.

Планот да биде зав ршен и
јав но објав ен.

управ ув ање со биодив ерзитет (BMP) за следење на
усогласеноста при имплементацијата на планот.

1.15

БИ6: Зачувување
на биодив ерзитетот
и одржлив о
управ ување со
жив ите природни
ресурси

План за управување
бидиверзитет

со

компензација

на

Доколку со спров едувањето на Оценката на критични
живеалишта се утврди дека се потребни мерки за
компензација, да се подготв и План за управ ув ање со
компензација на бидив ерзитет (BOMP) со детални
информации в о однос на начините за компензација на
подрачјата со природни и критични жив еалишта.
Планот треба да в клучув а детали за локациите за
компензација, како и други мерки за управ ув ање,
заштита или подигнув ање на св еста. Планот треба да
в клучува распоред и трошоци за имплементација, како
и распределба на одгов орности. Планот за управ ување
со компензација на бидив ерзитет (BOMP) треба да биде
подготв ен од страна на незав исни експерти в о
корелација со соодв етните заинтересирани страни,
в клучув ајќи експерти за екологија, надлежни органи,
локални заедници итн.

Усогласеност со БИ 6 и
Директивата на ЕУ за
жив еалишта

Одгов орност: Јав ното
претпријатие за
држав ни патишта да
в рши надзор.
Активностите може да
се делегираат на
други (на пр.
изв едув ач,
подизв едув ачи, и сл.)
Ресурси: Јав ното
претпријатие за
држав ни
патишта/Изведувачот
да ги идентификув аат
и алоцираат
соодв етните ресурси.

Изв естување в о
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
социјални аспекти (AESR)
за ЕБОР.

Тој треба да содржи и мониторинг и изв естув ање.

1.16

1.17

БИ8: Културно
наследство

БИ8: Културно
наследство

Консултација и мерки за заштита на културното
наследство:
Консултации со Министерството за култура во в рска со
соодв етните мерки што треба да се преземат в о фазата
на изградба за да се спречи оштетув ање на културно
историскиот споменик од Прв ата св етска в ојна и
негов ата околина, и за да се в рши соодв етен
мониторинг на изв едувачот и на споменикот во текот на
изградбата.

Заштита на пејсаж ните вредности на Дреновската
клисура
Во документите на догов орот да се в метне забрана за
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Минимизирање на
ризиците в о однос на
споменикот од Прв ата
св етска војна

Минимизирање на
ризиците за
топографските и

Одгов орност: Јав но
претпријатие за
држав ни патишта,
Изв едувачот
Ресурси: Интерни
ресурси за жив отна
средина, здрав је,
безбедност и
социјални аспекти
(EHSS ), или на
Изв едувачот
Одгов орност: Јав но
претпријатие за
држав ни патишта за
ангажирањето и

Поднесен до ЕБОР за
преглед и одобрув ање
пред почетокот на
изградбата.

Консултација
пред почеток на
изградбата;
мерките што се
утв рдени во
текот на
консултациите
треба да се
имплементираат
в о текот на
фазата на
изградба

Одобрув ање на мерките
за заштита од страна на
Министерството за
култура

Фаза на
подготов ка на
тендер/фаза на

Вметната клаузула и мапи
со ограничув ања в о
тендерската

Изв естување в о
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
социјални аспекти (AESR)
за ЕБОР.
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Бр.

Барање за
изведба (БИ) на
ЕБОР/
законско
барање/најдобра
практика

Еколошки/општествени
ризици/придобивки

Еколошки/општествени мерки

ископув ање, в адење камен или одлагање на отпаден
материјал или шут в о заштитеното подрачје на
Дренов ската клисура, осв ен в о одобрениот патен
коридор и пов рзаните засеци и насипи, со цел колку
што е можно пов еќе да се зачув а крајоликот, и да се
спречи непотребно негатив но в лијание на пејсажот.

1.18

1.19

БИ10: Објав ув ање
на информации и
в клучување на
заинтересирани
страни

БИ10: Објав ув ање
на информации и
в клучување на
заинтересирани
страни

Вклучување
на
заинтересирани страни
објавување на информации за проектот:

и

Спров едув ање на Планот за в клучув ање на
заинтересираните страни (SEP), и ажурирање како што
е потребно. Јав ното претпријатие за држав ни патишта
да осигури дека Изв едув ачот е в клучен в о
в клучув ањето со заинтерисираните страни и ги
спров едув а
соодв етните делов и од Планот за
в клучување на заинтересираните страни (SEP). Кога ќе
бидат достапни, да се објав ат проектни информации за
патот, в клучув ајќи и информации за пристапните
патишта коишто ќе бидат отстранети или блокирани,
било в о текот на изградбата или трајно на
крстосниците. Да в клучува информации за распоредот
за изградба. Информациите треба да се објав ат в о
селата в о проектната област.
Свесност за
заедницата

безбедноста

на

патиштата

во

Подготов ка и спров едув ање на програма за подигање
на св еста и едуцирање за безбедноста на патиштата
што ќе се користи в о локалните заедници. Програмата
треба да ги опфаќа фазите на изградба и оператив ната
фаза.

пејсажните ресурси в о
Дренов ската клисура

Управ ување со ризици и
в лијанија в рз
засегнатите заедници.

Цел/критериуми за
оценување за успешно
спроведување

надзорот, а
Изв едувачот за
спров едувањето

изградба

документација

Пред фазата на
изградба – да
продолжи в о
текот на
изградбата и
работењето

Информациите се
дисеминирани и
документирани в о
ажурираниот План за
в клучување на
заинтересираните страни
(SEP).

Одгов орност: Јав но
претпријатие за
држав ни патишта,
Изв едувач
Ресурси: Интерни
ресурси

Поплаки
Изв естување в о
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
социјални аспекти (AESR)
за ЕБОР

Минимизирање на
несреќите в о патниот
сообраќај

Одгов орност: Јав но
претпријатие за
држав ни патишта и
Изв едувач
Ресурси: Обезбедени
интерни ресурси или
изв едув ачи;

ФАЗА НА ИЗГРАДБА НА ПРОЕКТОТ (некои мерки ќе продолжат во Оперативната фаза)

2.1

БИ2: Работници и
услов и за работа
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Целен датум и /
Фаза на
проектот

Ресурси:
Изв едувачот

2

Политики за човечки ресурси: Изведувачот треба да
подготв и и да спров еде Политики за чов ечки ресурси.
Тие ќе в клучуваат одредби за забрана на користење на
детски труд и принудна работа, како и одредби за
прав ата на прив ремените в работени (в о согласност со
конв енциите на Меѓународната организација на трудот

Потреби од
инвестиции/ресурси/
одговорност

Ефектив но управ ување
со чов ечки ресурси и
работна сила.

Одгов орност:
Изв едувачот
Ресурси: Чов ечки
ресурси

Пред почетокот
на фазата на
изградба и в о
текот на
изградбата

Подготов ени материјали
за подигање на св еста

До почетокот на
изградбата

Документирани и
спров едени политики за
чов ечки ресурси и
механизам за поплаки.

Подготв ен план за
спров едување.

Подобрено управ ување
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Бр.

2.2

Барање за
изведба (БИ) на
ЕБОР/
законско
барање/најдобра
практика

БИ2: Работници и
услов и за работа
Процеси и
стандарди за
сместување на
работници Насоки
од МФК и ЕБОР:
Ав густ 2009 година

2.3

БИ2: Работници и
услов и за работа

Еколошки/општествени мерки

и барањата на ЕБОР).
Политиките ќе в клучув аат механизам за поплаки за
работниците (и нив ните организации, доколку е
применлив о, на пр. подизв едув ачи) в о согласност со
БИ2, став 18) со цел да им ов озможи на поединци/групи
да покренат разумни поплаки в о в рска со работното
место.
Политиките ќе в клучув аат План за регрутирање и
управ ување со локална работна сила што ќе в клучува: i)
огласув ање на сите работни места на локално нив о, ii)
поттикнување и прив лекување на локална работна сила
да се пријав и за работа, и iii) дав ање приоритет на
в работув ањето на локална работна сила онаму каде
што е разумно и практично.
Сместување на работници:
Обезбеденото сместув ање за работниците треба да е
в о согласност со насоките: Процеси и стандарди за
сместув ање на работници; Насоки од МФК и ЕБОР:
Ав густ 2009 година

Однесување на работниците/Општо управување:
Изв едувачот ќе имплементира мерки за управ ув ање со
потенцијалните в лијанија од наплив от на работници в о
локалното подрачје, в клучув ајќи општи мерки,
здрав ств ен надзор, кодекс на однесув ање за
работници, и сл., а сето тоа ќе биде пропорционално на
бројот на работниците што се потребни за Проектот.
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Еколошки/општествени
ризици/придобивки

Потреби од
инвестиции/ресурси/
одговорност

Целен датум и /
Фаза на
проектот

со чов ечки ресурси и
работна сила.

Изв ештај за
усогласеност/ревизија

Подобар однос
работодав ач-работник

Изв естување в о
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
социјални аспекти (AESR)
за ЕБОР

Локални економски
придобив ки

Добри социјални услов и
за работниците и добар
однос работодав ачработник

Добри односи со
локалната заедница и
намалув ање на ризик од
тензии в о заедницата.
Управ ување со ризикот
на репутација.

Цел/критериуми за
оценување за успешно
спроведување

Одгов орност:
Изв едувачот
Ресурси: Ресурси за
жив отна средина,
здрав је, безбедност и
социјални аспекти
(EHSS): Трошокот за
сместување е в клучен
в о в редноста на
догов орот.

Одгов орност:
Изв едувачот
Ресурси: Чов ечки
ресурси и ресурси за
жив отна средина,
здрав је, безбедност и
социјални аспекти
(EHSS)

Фаза на
изградба

Сместување на
работниците според
стандардите на ЕБОР
Изв ештај за рев изија
Изв естување в о
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
социјални аспекти (AESR)
за ЕБОР

Фаза на
изградба

Документиран и
спров еден Кодекс на
однесув ање
Во Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
социјални аспекти (AESR)
за ЕБОР треба да се
в клучат ажурирани
информации за
пригов орите од
заедницата в о однос на
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Бр.

Барање за
изведба (БИ) на
ЕБОР/
законско
барање/најдобра
практика

Еколошки/општествени мерки

Еколошки/општествени
ризици/придобивки

Потреби од
инвестиции/ресурси/
одговорност

Целен датум и /
Фаза на
проектот

Цел/критериуми за
оценување за успешно
спроведување
кодексот на однесув ање
на работниците.

2.4

БИ8:
Културно
наследств о

(Ресурси за археолошко и културно наследство)
План во случај на потенцијални откритија:
Воспостав ув ање на План в о случај на потенцијални
откритија за периодот на изградба (без оглед колку се
смета дека е мал ризикот од пронајдоци долж рутата).

Зачув ување и
минимизирање на
ризиците по
археолошките остатоци.

Одгов орност:
Изв едувачот

Фаза на
изградба

Документирана процедура
Изв естување за
напредокот в о Годишниот
изв ештај за жив отна
средина и социјални
аспекти (AESR) за ЕБОР.

Ресурси: Ресурси за
жив отна средина,
здрав је, безбедност и
социјални аспекти
(EHSS):

3.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА НА ПРОЕКТОТ (некои од мерките наведени погоре ќе продолжат и во оваа фаза - на пр. Оперативен план за управување со ж ивотна средна и
социјални аспекти (OESMP)

3.1

БИ 1: Оценув ање и
управ ување со
жив отната средина
и општествените
в лијанија

3.2

БИ 1: Оценув ање и
управ ување со
жив отната средина
и општествените
в лијанија

Добивање и усогласеност со дозволи и одобренија
Добив ање, усогласеност и одржување на в алидноста на
сите потребни еколошки, социјални и здрав ств ени и
безбедносни дозв оли/одобренија за користење на
проектниот пат.

Систем за управување со ж ивотната средина и
социјалните аспекти:
Воспостав ув ање и имплементирање на Систем за
управ ув ање со жив отната средина и општеств ените
аспекти за работење на патот што треба да в клучув а
(но да не се ограничи на):
Оперативен план за управување ж ивотна
средина и социјални аспекти (OESMP) (што треба
да опфаќа прашања како што се контрола на
загадув ање и отпадни в оди, мониторинг на бучава и
кв алитет на в оздух, безбедност на сообраќај,
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Усогласеност
со
законските и барањата
на ЕБОР.

Сите прашања пов рзани
со жив отната средина и
општествените аспекти
се соодв етно
адресирани.

Одгов орност: Јав но
претпријатие за
држав ни патишта

Оператив на
фаза

Одобрув ање на Дозв оли
од надлежното
министерство/орган.

Ресурси:
Доделени
ресурси за жив отна
средина,
здрав је,
безбедност
и
социјални
аспекти
(EHSS) од Јав ното
претпријатие
за
држав ни патишта
Одгов орност: Јав но
претпријатие за
држав ни патишта.
Ресурси: Во рамките
на Јав ното
претпријатие за
држав ни патишта

Да се подготв и
OESMP пред
отв орањето на
патот и да се
спров еде в о
текот на
работењето, а
спров едувањето
ќе продолжи в о
текот на
оператив ната

Документиран План за
управ ување
Обезбедув ање на
ажурирани информации за
спров едувањето в о
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
социјални аспекти (AESR)
за ЕБОР
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Бр.

Барање за
изведба (БИ) на
ЕБОР/
законско
барање/најдобра
практика

Еколошки/општествени мерки

Еколошки/општествени
ризици/придобивки

Потреби од
инвестиции/ресурси/
одговорност

реакција в о итни случаи);
БИ 1: Оценув ање и
управ ување со
жив отната средина
и општествените
в лијанија

Во рамките на Системот за управ ув ање со жив отната
средина и социјалните аспекти (ESMS) на проектот да
се разв ијат мерки за мониторинг на еколошките и
општествените аспекти. Планов ите треба да в клучуваат
конкретни одгов орности.
Клучните работи кои треба да се мониторираат в о текот
на работењето в клучуваат: бучав а в о чув ств ителните
жив еалишта, кв алитет на в оздух по должината на
патниот коридор, в лијание в рз заштитените подрачја,
кв алитет на потоците.
Системот за управ ув ање со жив отната средина и
социјалните аспекти (ESMS) треба да в клучув а јав но
обелоденув ање на резиме на клучните резултати од
мониторингот. Планов ите за мониторинг мораат да
содржат опис на параметрите за мониторинг на
односите со заедницата, особено в о однос на
управ ув ањето со прашањата коишт о ќе бидат
покренати од страна на локалната заедница.

Цел/критериуми за
оценување за успешно
спроведување

фаза

Планови за мониторинг:
3.3

Целен датум и /
Фаза на
проектот

На сите еколошки и
општествени влијанија
се в рши соодв етен
мониторинг.

Одгов орност: Јав ното
претпријатие за
држав ни патишта да
в рши надзор. Некои
актив ности може да
се делегираат на
трети страни (на пр.
консултанти за
мониторинг,
екологисти, и сл.)
Ресурси: Јав ното
претпријатие за
држав ни патишта да
подготв и буџет за
мониторинг.

Планот треба да
биде подготв ен
пред почетокот
на работењето,
а ќе продолжи во
оператив ната
фаза

Има документирани
планов и за мониторинг и
истите се ажурирани
Обезбедув ање на
ажурирани информации
за имплементацијата в о
Годишниот изв ештај за
жив отна средина и
социјални аспекти (AESR)
за ЕБОР

ВП = Актив ности со в исок приоритет

J313/ ЕБОР ЕСДА ЕС АП Пат Раец - Дреново
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