Формулар за доставување на коментари и сугестии за План за управување со животна средина за проект
„Планински велосипедски рај“
Центарот за развој на Источен плански регион во партнерство со Општина Кочани и Општина Штип во
рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, Светска Банка
и Министерството за Економија на РМ, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура
и поврзувања во дестинациите“ изготви проект „Планински велосипедски рај“ и поднесе апликација за
добивање на грант за финансирање на проектот.
Целта на проектот е зајакнување на туристичкиот потенцијал преку создавање на услови за развој на
авантуристички туризам и подобрување на можноста за развој на спортско рекреативниот и езерски
туризам во Источниот регион на Република Македонија (Пониква, Езеро Градче и Арехолошки локалитет
Баргала). Ова ќе се постигне преку реконструкција и надградба на постоечките планинско велосипедски
патеки на Осоговските планини, реконструкција на планинарскиот дом Пониква, надградба на јавниот
простор за паркирање на туристичкиот локалитет Пониква и рехабилитација и изградба на патека од Штип
кон археолошкиот локалитет Баргала.
Центарот за развој на Источен плански регион во рамките на апликацијата, подготви План за управување
со животната средина за проектот „Планински велосипедски рај“ со цел навремено да се идентификуваат
и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности (реконструкција и
надградба на постоечки патеки и објект). Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и
ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.
Електронската верзија од Планот за управување со животна средина за проектот е достапна на:
Проектна канцеларија www.lrcp.mk
Центар за развој на Источен плански регион www.eastregion.mk
Општина Кочани www.kocani.gov.mk
Општина Штип www.stip.gov.mk
Печатена верзија од Планот за управување со животна средина е достапна на следните локации:
1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)
Адреса: Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје
Телефон: 02 31 56 746, 02 32 53 818
Одговорно лице:
е-маил: piulrcp@gmail.com
2.

Центар за развој на Источен плански регион
Адреса: Ванчо Прќе, 2 кат, 2000 Штип, Република Македонија
Телефон: 032 386 408, 078 474 120
Одговорно лице: Зујица Ангелова
е-маил: zujica.angelova@eastregion.mk

3.

Општина Кочани
Адреса: Раде Кратовче 1, 2300 Кочани, Република Македонија
Телефон: 033 274 002, 070 206 090
Одговорно лице: Елена Димитровска
е-маил: elena.dimitrovska@kocani.gov.mk

4.

Општина Штип
Адреса: Васил Главинов 4Б, 2000 Штип, Република Македонија
Телефон: 032 226 600
Одговорно лице: __Софче Трајкова
е-маил: sofcetrajkova@gmail.com

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Планот за
управување со животната средина доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период
од 14 дена по денот на објавување на Планот за управување со животната средина
(дата на објава: 03.07.2017).
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Ве молиме Вашите коментари (полиња означени со сиво) за подобрување на Планот за управување со
животната средина за проектот „Планински велосипедски рај“ да ги доставите на наведените е-маил
адреси или во канцелариите на вклучените партнери.
Однапред Ви благодариме
Референтен број: ______________________________
(се потполнува од страна на партнерите на проектот)
Име и презиме*

Контакт информации*

Е-пошта:
______________________________
Телефон:
______________________________

Коментар:

Потпис

Дата

______________________

____________________

* Пополнување на полињата со лични податоци не е задолжително
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