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1 ВОВЕД

Европската банка за обнова и развој ("ЕБРД" или "Банката") ја разгледува можноста за
обезбедување на финансии на АД Електрани на Северна Македонија (ЕСМ или
Компанијата) за развој на 10 MW фотоволтаични (PV) централи (Проектот) на постојните
ТЕЦ Осломеј (ТЕ) термо електроцентрали на локалитетот во близина на градот Кичево,
Македонија.

ЕСМ е компанија за производство на електрична енергија во државна сопственост, која во
моментов работи три главни термо електрани со вкупна инсталирана моќност од 842 MW,
како и голем број на хидроелектрични централи со вкупна инсталирана моќност 554 MW,
а 38,6 MW ветерници во Богданци, првиот ветерен парк во Северна Македонија.
Компанијата во моментов произведува околу 90% од вкупното производство на
електрична енергија во Македонија.

Проектот ќе се развива на поранешниот преоптоварен врв во рамките на поранешниот
рудник за лигнит кој ќе обезбеди корисна реупотреба на моменталните неискористени
индустриски земјишта. Како таков, Проектот е категоризиран со "Б" од страна на ЕБРД во
согласност со ЕБОР за животна средина и социјална политика (ESP) (2014) и поради тоа не
е предмет на заштита на животната средина и социјална проценка на влијанието; слично
на тоа, во согласност со македонското законодавство за животна средина, проектот е од
мал обем со потенцијал за помали еколошки и социјални (E & S) влијанија и затоа не е
предмет на процена на влијанието врз животната средина (ПВЖС). Сепак, во согласност со
македонскиот Закон за животна средина има услов да се подготви елаборат – извештај за
ОВЖС (не целосна студија за ОВЖС), кој вклучува ограничен идентификација и поценка на
E & S влијанијата и ризиците. Елаборат за ОВЖС извештај за проектот беше развиен за
Проектот и одобрен во јули 2018 година од страна на Министерството за животна средина
и просторно планирање (МЖСПП).

Ова не-техничко резиме (НТР) обезбедува, во не-технички јазик, преглед на наодите на
животната средина и социјалната проценка на проектот, со кратко опишување на
проектот, презентирајќи преглед на клучните Е & S наоди и резимирање на потенцијалот
на Е & S влијанијата и мерките за ублажување кои треба да се применат со цел да се
намалат овие влијанија. План на заинтересираните страни (ПВЗС) дава опис на
планираните активности за ангажираните заинтересираните страни кои се развиени за
Проектот.
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2 ОПИС НА ПРОЕКТОТ

ЕСМ планира да се развие PV централа од 10 мегавати, во непосредна близина на
постојниот ТЕЦ Осломеј, лоциран на околу 110 километри југозападно од Скопје, во
близина на селото Осломеј, во западниот дел на Северна Македонија. Најблискиот град е
Кичево кој се наоѓа на околу 7 км југо-запад (види слика 1 подолу). Проектот ќе се развива
на поранешниот оптоварен врв во рамките на поранешниот рудник за лигнит кој ќе
обезбеди корисна реупотреба на тековно неискористените индустриски земјишта, а
произведената електрична енергија ќе биде директно продавана на мрежа.

Слика 1: локација на Проектот

Најблиски резиденцијални заедници се Осломеј (околу 1 км северо-западниот дел на
сајтот), Журбино (околу 2 км северо-исток), Србица (околу 2.5 км северо-исток) и Шутово
(околу 2 километри југо-исток. Општата поставеност на проектот со локациите на
околните заедници е прикажано на слика 2 подолу.

2.1 Резиме на кличните компоненти

Соларните фотонапонски (PV) централи со 10 MW се состојат од приближно 33,600 PV
модули, четири инвертори, контролни единици, сензори и друга помошни опрема.
Предложената PV централа ќе ги користи постојните преносни линии и постојната
трафостаница 35 kV која се наоѓа на местото на рудникот Осломеј околу 350 метри
северно од местото.

2.2 Образложение на проектот

Проектот е дел од стратегијата на ЕСМ да го зголеми своето производство, односно да се
зголеми производствениот удел од обновливи извори на енергија, проект кој ќе обезбеди
чиста енергија во земјата и регионот кој има сериозен недостаток на капацитети и високо
ниво на загаденост. Имплементацијата на проектот ќе ја зголеми инсталираната моќност
на производствените капацитети на ЕСМ за 10 MW и годишно производство на
електрична енергија од дополнителни 14,6 GWh.

Municipality
border

City of Kicevo

TPP Oslomej
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ЕСМ ќе ја спроведе својата прва инвестиција на ПВ цетрала како дел од стратегијата за
развој на Компанијата со цел:

1. Декарбонизација и подобрување на портфолиото на Компанијата со Проект од
обвновлив извор на енергија (ОИЕ);

2. Да го зголеми производството на електрична енергија од обновливи извори на
енергија;

3. Да обезбеди услогласеност со ЕУ Директивите.

Овој проект ќе ги поддржи националните напори за зголемување и споделување на
обновливте извори на енергија во целонсно производство на енергија.

2.3 Алтернативи на проектот

Беше извршена посета на локацијата од страна на ЕСМ за развој на PV централа (слика 2)
за да се превземе иницијална квалитативна проценка на потенцијалните технички и
социјални прашања како дел од изборот за најсоодветна локација. Посетите вклучуваа:

 Локација со рударско оптоварување;

 Локација со воден пепел кој лета; и

 Локација со пепел кој лета.

Врз основа на проценката на локациите, за местото со рударско оптоварување
("локација") да биде препорачана локација од трите опции за развој на PV централа и ја
формираше основата на АВРМ. Местотото со пепелот кој лета е речиси недостапен, а
условите на нејзината земја ќе ја направи изградба крајно предизвикувачка. Местото исто
така, има познати проблеми со контаминација. Местото со воден пепел кој лета е
достапен, но сепак постојат потенцијални проблеми со стабилноста на земјата и
загадувањето и тоа е поставено подалеку од постоечката електрична мрежа.
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Figure 2: The Project Setting and Alternatives

2.4 Резиме за околината и социјалната правна рамка

Проценка за влијанието на околината

Правна рамка за животната средина е дефинирана од страна на националниот Закон за
животна средина (Службен весник на РМ бр 53/05, 81/05, 24/07159/08, 83/2009, 124/2010,
51/2011, 123/12, 93 / 13, 163/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16, 99/18). Во текот на
имплементацијата на овој проект, од ЕСМ се очекува да ги исполни барањата на
релевантните национални институции, ЕБОР Барања за изведба и принципите на ЕУ за
животната средина, праксата и суштинските стандарди за да се обезбеди заштита на
животната средина и здравјето и безбедноста на заедницата.

Во согласност со барањата на Законот за животна средина, ЕСМ изработи Елаборат за
ОВЖС извештај (референтен број EZS_068_05 / 18) во мај 2018 година. Во извештајот се
опишуваат главните цели на проектот, главните активности под-проектот, фотографии од
локациите каде што проектните активностите ќе се спроведуваат, клучните влијанија врз
животната средина од имплементацијата на проектот и предложените мерки за
ублажување и планот за следење на спроведувањето на предложените мерки за
ублажување. Елаборатот - извшештај за ОВЖС беше одобрен од страна на МЖСПП
(Одлука за одобрување на Извештајот за ОВЖС, код. UP1-11 / 4-844 / 2018 со датум
2018/07/17).
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2.5 Национални барања за ангажираност на заинтересираните страни

Проектот спаѓа во категоријата на активностите за кои треба да се изготви Елаборат за
ОВЖС. За таква ниска категорија на проекти, јавното објавување и консултации не се
задолжителни според националното законодавство

3 АНГАЖИРАНОСТ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ

ЕБОР барањето за критериумот 10 (информации и вклучување на засегнатите страни), ја
нагласува важноста на отворен и транспарентен ангажман помеѓу проектот, локалните
заедници директно засегнати од проектот и други заинтересирани страни.

ЕСМ има развиено корпоративна стратегија за општествена одговорност и ја усвои
Декларацијата за општествена одговорност. Според Декларацијата, ЕСМ дава јавни огласи
за инвестиции на проектот. ЕСМ ја извести јавноста за претстојното спроведување на
проектот, пред се преку изјавите на генералниот директор на компанијата и секторските
директори во медиумите.

Како дел од животната средина и социјалната проценка на проектот, СЕП разви јасна и
непречена комуникација помеѓу сите заинтересирани и засегнати страни. Целта на СЕП е
да ја подобри ангажираноста на засегнатите страни во текот на животниот циклус на
проектот, како и за спроведување на ангажираноста на засегнатите страни во согласност
со националните закони, како и на ЕБОР ПР.

Главната цел на ПВЗС е да се подобри и да се олесни поврзаноста со проектот во процесот
на донесување одлуки и да се создадат можности за активно вклучување на сите
засегнати страни во навременото обезбедување на нивните мислења и грижи кои можат
да влијаат врз спроведувањето на проектот. Таа, исто така дефинира како
заинтересираните страни ќе  можат да поднесат поплака, грижа или прашања во врска со
проектот.

3.1 Заинтересирани страни

Ангажаманот на ЕСМ во проектот ќе се користи за да се добијат коментари и предлози за
развој на проектот. Идентификуваните засегнати страни вклучуваат:

Заедницата (засегнати страни);

Вработените и работниците кои не се вработени (заинтересирани страни);

Релевантните владини тела, министерства и државни институции (заинтересирани страни)

Невладини организации и професионални здруженија (заинтересирани страни);

Локалните и регионалните власти (заинтересирани страни); и

Финансиски институции и приватни компании (заинтересирани страни).
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3.2 Тековна ангажираност

ЕСМ има воспоставено механизми за комуникација со јавноста. Компанијата има редовно
ажурирана веб-страница на која се објавуваат вести, известувања и извештаи за тековните
проекти. ЕСМ има профили на социјалните мрежи преку кои комуницира со јавноста, во
дополнение на прес конференции и официјалните соопштенија за јавноста.

Иако ова не е потребно од страна на сегашниот македонски закон, ЕСМ доброволно ќе ја
објави најновата верзија на Елаборат - Извештај за ОВЖС на проектот на веб-страницата
на Друштвото. ЕСМ ќе спроведе консултации со јавноста и ширење на информации во
овој ПВЗС што ќе се одрази на проектните главни еколошки и социјални прашања /
влијанија (на пример, бучава и безбедноста во сообраќајот во текот на фазата на
изградба, можности за вработување, безбедност во заедницата и, визуелни ефекти, итн)
на проектот во Општина Кичево.

ЕСМ ќе закаже и одржи најмалку една средба за консултација со јавноста во Кичево по
откривањето на горенаведените документи. ЕСМ ќе ги информира сите заинтересирани
страни за точниот датум, времето и местото каде што ќе се одржи состанокот, најмалку 2
недели пред почетокот на средбата, преку откривање на веб-страницата на ЕСМ,
локалните медиуми (весници, интернет портали) и огласните табли на општина Кичево.
Објавувањето на јавниот состанок, исто така, ќе биде објавен во локалните заедници, со
цел конкретно таргетирање на локалните жители.

Во текот на животот на проектот, засегнатите страни ќе бидат во можност да обезбедат
повратни информации и да добијат одговори на прашања и коментари. Формална
постапка за жалби (исто така позната како постапка за жалби), исто така ќе биде достапна
за да се обезбеди жалбите да бидат опфатени на навремен и конзистентен начин. Тоа ќе
ги информира сите заинтересирани страни за механизмот за поплаки преку соопштување
на достапноста на регистарот на жалби, до лицата за контакт, неговата функција и
процедурите за поднесување на жалба во погодените области и за добивањето на
одговор. Формуларот за поплаки на проектот и Брошура за јавна поплака ќе биде
поставена на веб-страницата на ЕСМ, а исто така да бидат достапни во печатени копии во
просториите на ЕСМ и во заедниците веднаш околу локацијата, околу термо централата и
во општина Кичево.

3.3 Информации за објавување

Компанијата има план да ги објави следните пакети од Проектот:

• Елаборат за ОВЖС Извештај развиен во март 2018 година;

• СЕП;
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• Формулар за поплака на проектот и Брошура за поплака на проектот (погледни
додаток А); и

• Не техничко резиме (НТР).

Пакетот за откривање ќе биде јавно достапен на англиски и на македонски, како и НТР,
Формуларот за поплака на проектот и Брошура за поплака на проектот на трите
официјални јазици на Општина Кичево (македонски, албански и турски) веднаш по
завршувањето, на веб-страницата на ЕСМ: http: //www.elem.com.mk/

Документите ќе бидат објавени на веб-сајтот во период од 30 дена пред одржувањето на
јавниот состанок и ќе останат јавно достапни во текот на животот на проектот. Линкот до
веб сајтот на EСM ќе биде обезбеден каде ќе се чуваат и други документи.

Покрај тоа, хард копии на документи ќе бидат достапни на следниве локации

• Канцелариите на ЕСМ во Скопје (ул. 11ти Окомври 9, Скопје 1000)

• Општина Кичево (Борис Кидрич Бр. 1 6250 Кичево)

• Центар за развој на северо-западен плански регион (Ул. Партизанска фах 27,6330
Струга)

• Општински канцеларии во Жубрино, Србица, Осломеј и Шутово (најмалку ова не
техничко резиме за проектот, инфо флаер и формулар за поплака)

3.4 Резиме за основните линии, потенцијалното влијание и убажувањето

Резиме за индетификуваните влијанија и планираните мерки за ублажување на таквото
влијание за време на градбата и конструкцијата, како и фазата на работењето се
обезбедени подолу. Одговорите за секое клучно прашање се извлечени од посетата на
местото и постоечките достапни информации.

3.4.1 Користење на земјата и одговорности

Областа околу, вклучувајќи ја и самата локација, е во употреба како рударско место за
лигнит и на централа на јаглен уште од 1980 година, вклучувајќи складирање, пренос и
обработка на неопасен и опасен материјал. Местото било користено како оптоварен врв
од почетокот на 1980 година до почетокот на 2000-тите. Оптоварувањето потекнува од
активностите во близина на рудникот за лигнит ТЕ Осломеј. Местото е во сопственост на
ТЕЦ Осломеј и во моментов е означено како индустриско земјиште.

Според сегашниот македонскиот закон, ТЕ Осломеј, како носител на лиценца за рударство
е одговорен за било какви историски и актуелни загадувања на почвата и подземните
води кои ќе се најдат на местото на проектот. Сепак, ТЕЦ Осломеј може да биде
ослободен од неговите обврски во однос на подобрување на својствата на местото



10

доколку не се преземат соодветни мерки за враќање на местото. Тоа е дозволено од
страна на актуелното законодавство за рударството, под услов развиениот план за
управување со отпадот да опфаќа затворање и враќање на сите области за складирање на
отпадот. ЕСМ бара писмена потврда од надлежните органи, расчистување на
побарувачката на рудникот, враќање во поранешната состојба и потребна документација
(т.е. ако ви е потребен план за управување со отпад). Во зависност од одговорот на
компанијата, ќе се развие план за управување со отпад за рудникот Осломеј. Планот, исто
така, ќе ги покрие предложените PV централи и ќе обезбеди мерки за санација кои треба
да се преземат за местото.

За време на посетата, Ramboll не забележаа никакви видливи знаци на тековна или
историска контаминација. Не се забележа присуство за загадување на земјата. Но,
локална контаминација на местото не може да се исфрли.  Во овој случај, потенцијалните
негативни влијанија се земаат во предвид како локални и неважни. Очекуваната корист
од реупотребата на поранешното индустриско земјиште се смета за позитивно влијание.
Програмата за санација ќе се развие за да се адресира идентификуваното влијание како
што ќе се утврдува контаминација.

3.4.2 Почва

Квалитетот на почвата на локацијата не е познат, со оглед на отсуството на било какви
теренски истражувања на животната средина. За време на посетата, целата област на
местото беше непокриена и покриена со вегетација. Беше забележано дека почвата низ
локацијата е претежно глинеста со дополнение на карпест материјал.

Активностите на проектот ќе има умерено негативно влијание на локално ниво врз
почвите во текот на животниот циклус на проектот. Сеопфатен план за управување на
одводнувањето треба да се предвиди и да вклучи детален опис на привремени мерки за
дренажа, контрола на ерозија и мерките за фаќање на тиња како и други мерки потребни
за усогласување со националното законодавство и GIIP.

3.4.3 Вода

Најблиското главно површинско водно тело е езерото Осломеј кое се наоѓа на околу 3 км
јужно од местото. Постојат мали езера и мочуришта во близина на местото од југо-исток.
Поради зголемен терен, локацијата не е подложна на поплави. Нема бунари со подземна
вода во рамките на 500 метри на локацијата.

Проектот има потенцијал за значително негативно влијание врз површинските води, како
резултат на отстранувањето на двете водни тела за развој на PV централа. Проектот не се
очекува да консумира голема количина на вода или да генерира значителен обем на
отпадните води во фазата на работење. Со цел да се минимизира влијанието врз водните
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тела на локацијата, треба да се направат напори за што поголем дел вода да се задржи и
да се избегнуваат од работата (каде што е практично и возможно) за изградба на соларна
PV централа.

3.4.4 Квалитет на воздух и емисија на воздухот

Местото на проектот е неразвиен и моментално нема било какви извори на емисии во
воздухот. Главните емисии во воздухот генерирани на местото главно вклучуваат некои
фугитивни емисии од возила, вклучувајќи фугитивни емисии на прашина предизвикани од
движењето на возила на непокриената земјата.

Незначителни и локални загадувачи на воздухот се очекуваат во фазата на изградба.
Проектот се очекува да генерира занемарливи количини на емисии во воздухот во фазата
на работење.

3.4.5 Бучава и вибрации

Сегашната бучава на местото се создава главно од градежни машини кои спроведуваат
активности за израмнување. Со оглед на обемот на тековните израмнувања и
растојанието до блиските села (повеќе од 1 км од местото), сегашното ниво на бучава не е
значајно.

Влијанието на бучавата во фазата на изградба има потенцијал да биде локално и
незначително. Не се очекува никаква бучава или вибрации во текот на работењето на
проектот. Предложениот анти-отсјаен слој на PV панели, уште повеќе ќе намали било
какви потенцијални влијанија. Каде што е можно, за ориентацијата на панелите треба да
се разгледа можноста за насочување кон населените места.

3.4.6 Предел и визуелни влијанија

Населени места со поглед на предложената локација се наоѓаат на падините на север,
исток и на југ од местото, на оддалеченост поголема од 2 км. Погледите од овие населби
во моментов се проширени под влијание на човековите активности, како што се РЕК
Осломеј заедно со придружните оптоварувања / расипувањата и езерцата од пепел.

Развојот на PV централа веројатно нема да влијае на квалитетот или карактер на погледот
од околните населени места; сепак, одсјајот на сонцето може да предизвика значајни
промени во поглед на времето на одредени периоди од денот. Со оглед на
оддалеченоста на местото за рецепторите, ова се смета дека веројатно нема да биде
значително.
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3.4.7 Биоразличност

Местото не се смета за критично живеалиште за кој било вид. Ниту еден од видовите на
живеалишта или карактеристики идентификувани на лице место се сметаат дека
претставуваат приоритет на биолошката разновидност. Постојат две мочуриштата на лице
место, вклучувајќи и голем воден предел делумно покриен со висока вегетација, со
длабочината на водното тело од околу 1 m. Доминантен тип на живеалиште за местото е
богат со пасишта од диво цвеќе. Една голема област и голем број на помали штандови на
шумски места има на самата локација. Во шумата има врба и видови на топола.
Локацијата поддржува различни типови на живеалишта кои се основани од природно
таложење на материјалите. Постои еден критично загрозен вид инсекти (Македонски
Grayling Pseudochazara cingovski) и два загрозени видови инсекти (голема
Червенокоремна вродена грмушка и Bradyporus macrogaster и Dasypoda frieseana
(неименувана пчела)), познати како присутни во близина на локалитетот, но не се сретнаа
на самото место за време на посетата.

Отстранување на живеалишта на вегетацијата на лице место ќе имаат потенцијал за
негативни влијанија значајни само на локално ниво. Во фазата на - избегнување на клучни
населени карактеристики, површината за изградба треба да се минимизира колку што е
можно, овозможувајќи области на живеалишта надвор од неа за да се задржат и
областите кои се користат само привремено, потоа да се вратат во првобитна состојба. За
оперативната фаза - прекумерен раст на вегетацијата / плевелот треба да се отстрани
рачно / механички наместо со хербициди и сите области на задржаните / повторно
пасиштата треба да се намалат на еднаш годишно во есен и сечата треба да биде
отстранета.

3.4.8 Клима и Климатски промени

Директни емисии на стакленички гасови на проектот ќе бидат незначителни и во секој
случај не се очекува да биде повеќе од 25.000 тони на CO2-еквивалент годишно. Проектот
се очекува да менува околу 12.500 тони на CO2 на годишно ниво, генерирани од
производство на електрична енергија од фосилни горива: ова се смета за позитивно
влијание на регионално ниво.

3.4.9 Менаџмент на отпад

Не постои складирање на отпад или ракување (освен за складирање на материјалот, кој
се смета за инертен неопасен отпад) присутно во моментов на локацијата. Отпадот на
локацијата во моментов е снабден од градежни машини и активности, а дозвола за
вегетацијата се решава надвор од локацијата на ТЕ Осломеј.
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Проценката за отпадот се смета за потенцијално влијание кое произлегува од
управувањето со отпадот што се создава од страна на проектот. Отпадот произведен од
страна на проектните активности се смета за незначителен и локален, со оглед на видот и
обемот на отпад што се создава. Во оперативната фаза, отпадот се очекува да биде
генериран од крајот на животот за отстранување на отпадот на PV панел и неисправните /
потрошени резервни делови.

3.4.10 Здравје, безбедност и сигурност на заедницата

Во моментов не постои заштитна ограда околу местото. Раководството на РЕК Осломеј,
објавија дека имало нула инциденти на поминување во изминатите неколку години. Не се
забележани неовластени лица или животни за време на посетата. Проектот има
потенцијал за значително негативно влијание врз здравјето на заедницата и безбедноста
преку можноста за електричен удар или лак флеш влијанија освен ако не се инсталира
соодветна безбедносна ограда и контрола на влезот. Треба да се инсталира соодветна
безбедносна ограда и контрола на влезот за местото на PV.

3.4.11 Професионално здравје и безбедност на работниците

Беа забележани мали активности за израмнување за време на посетата. Оние кои се
преземаат од страна на вработените на ТЕ Осломеј со користење на машини за изградба
на ТЕ. На проектот ќе работат под моменталниот Х&С менаџмент систем на ЕСМ.
Друштвото превзема ограничувања на животната средина, здравјето и преглед на
безбедноста на изведувачките активности.

Работник за БЗР ги зема во предвид ризиците на БЗР изведувачите / подизведувач
персонал. Проектот има потенцијал за значително негативни БЗР ризици за
изведувачкиот / подизведувачкиот персонал, особено во фазата на изградба. Се
превземаат мерки за ублажување, со цел да се зголеми безбедноста на работниците
вклучувајќи развој на план за здравје и безбедност за управување за фазата на изградба
врз основа на ГИП и зголемување на надзорот на изведувачи. Продолжување на
механизамот за поплаки за вработените, изведувачот, подизведувачот и персоналот.

3.4.12 Транспорт и безбедност на сообраќај

Одредбите на безбедноста во сообраќајот во околината на местотот, особено на
пристапниот пат до местото, се сиромашни и имаат потребата од подобрување. ЕСМ се
информирани за тоа и се планира обезбеди пристап до местото, означени пешачки патеки
/ патиштата и сообраќајните знаци. Нема чувствителни локации (на пример, училишта,
болници, итн) кои се наоѓаат во близина на местото. Колку што е информирана
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компанијата, не постојат идни планови за изградба на вакви чувствителни локации во
непосредна близина на проектната област.

Проектот се очекува да ја надополни локалната патна мрежа во рамките на ТЕ Осломеј,
кои ќе имаат позитивно влијание на локалната природа. Во текот на фазата на изградба,
може да има потенцијал за негативни значајно влијание на локалната природа
предизвикана од возилата и градежните машини. За транспорт и безбедноста во
сообраќајот на локацијата, повеќето соодветни мерки за ублажување кои треба да се
имплементираат вклучуваат обезбедување на соодветна обука во Проектот. Исто и за
персоналот кои ќе управува со истите, како и безбедноста на возилото, идентификација
на мерките за безбедност на патиштата и инкорпорирање на овие компоненти во
поврзани аспекти на дизајнот на проектот, каде што е применливо. Проценка за
сообраќајниот ризик ќе се превземе за да се идентификува, да ја процени и да следи
потенцијален сообраќај и безбедност на патиштата при ризиците на потенцијално
засегнатите заедници во текот на животниот циклус на проектот. План за управување со
сообраќајот ќе биде развиени за фазата на изградба.

3.4.13 Социо економска околина

Нема станбени заедници во непосредна близина на местото. Трите најблиската станбени
заедници се Журбино (околу 2 км северо-исток), Србица (околу 2.5 км северо-исток) и
Шутово (околу 2 км југоисточно). Овие заедници се наоѓаат на околните ридови со поглед
на местото од север и југ и претставуваат постојани станбени домувања со големи
градини.

Локалната економија е претежно земјоделска. Врз основа на пописот на земјоделството
за 2007 година, општината Кичево имаше 5.649 индивидуални земјоделски стопанства
кои се користат 81,7% од вкупното земјоделско земјиште во рамките на општината.
Сточарството е главниот тип на земјоделски активности. Други значајни сектори на услуги
(вклучувајќи хотели, ресторани, итн) и секторите за храна и текстил.

Како и остатокот од Северна Македонија, Кичево е во процес на болен процес на де-
индустријализација. Една четвртина од социјалистичките претпријатијата биле
ликвидирани, со повеќе од половина од минатите почетокот на 2000-тите години на
индустриски работни места. Приватниот сектор е главно заснован на семејни продавници
и кафулиња, а градежниот сектор во голема мера зависи од договорите за јавни набавки.

Немаше јавно достапни податоци за последните вработување на регионот.

Проектот се очекува да вработи дел од сегашниот кадар на ТЕ Осломеј (околу 30
работници) во фазата на работење. Ова се смета за позитивно влијание на регионален
карактер.
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4 МЕНАЏИРАЊЕ НА ОКОЛИНА И МОНИТОРИНГ НА СОЦИЈАЛЕН МЕНАЏМЕНТ

Животната средина и социјалниот мониторинг ќе се спроведува и во текот на изградбата и
работењето на проектот. Некои од мерките за следење и активности кои треба да се
спроведат во изградба и оперативната фаза се:

• Искористеност на земјата и одговорности – Мониторингот за време на
изградбата за откривање на било какви непознати контаминации и соодветен
менаџмент на било каков материјал кој ќе се сретне

• Почва - Следење на ерозија на почвата и вклучување во планот за управување со
дренажа. Тие ќе вклучуваат, но не се ограничени, за следење на расчистените
области за проблеми со ерозијата при претстојните големи врнежи, следење на
активностите поврзани со вегетација во близина на чувствителни области (на
пример, мочуриштата), итн

• Биодиверзитет - Завршување на годишната анкета за вегетација на
возобновената еколошките површини во текот на јули за првите три години по
враќање во поранешна состојба, со цел да ја следи ефективноста на враќање на
живеалиштата / подобрување. Здравје, безбедност и сигурност на заедницата -
Идентификација, проценка и следење на потенцијалниот сообраќај и ризици за
безбедноста на патиштата на потенцијално засегнатите заедници во текот на
животниот циклус на проектот.

• Безбедност и здравје на работникот - зголемување на надзор на изведувачите.
Следење на извршувањето преку БЗР најчесто со воспостави метрики (LTIFR, итн)
кои треба да се превземат, со цел превземање на навремени мерки за решавање
на проблеми и недостатоците (за да се исто така вклучени во фазата на изградба за
план на здравјето и безбедноста).

• Транспорт и безбедност на сообраќај – инсталација на соодветна безбедносна
ограда и контрола на влезот на локацијата.

• Пракса на заинтересираните страни – соодветни параметри за мониторинг кои
треба да вклучуваат активности; прашања и грижи кои ќе произлезат и на кои ќе се
одговори; број на поплаки и временска рамка за одговорите, додека негативните
влијанија се очекува да бидат незначителни.
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5 ПОНАТАМОШНИ ИНФОРМАЦИИ И КОНТАКТ ДЕТАЛИ

Проектот за објава ќе биде јавно достапен на Македонски и Албански јазик (како и на
Англиски јазик каде ќе биде можно) веднаш по неговата достапност, на веб страната на
ЕСМ www.elem.com.mk.

Сите забеплешки и грижи можат да бидат насочени кон канцеларијата на проектот (лично
или по телефон) или писмено преку пополнување на Формулар за поплака на проектот
(да биде пратен по пошта, достава, факс, е-маил на адресата/бројот даден подолу),
бесплано за подносителот. Поплаките во било кое време може да бидат поднесени
анонимно или без користење на формуларот.

Во секое време, жалбите може да бараат и други правни средства во согласност со
правната рамка на Северна Македонија, вклучително и правна жалба.

Контакт деталите за проектот се:

Контакт информации за прашања и поплаки:
До: Кабинет на Генерален Директор

АД “Електрани на Северна Македонија”
Адреса: Ул. 11.Октомври 9, 1000 Скопје

Тел: + 389 2 3149 121
Е-маил: contact@elem.com.mk


