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1. ВОВЕД 

Во рамките на проектот „Подготовка на регионални планови за управување со 

отпад и стратегиска оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот 

регион“  (EuropeAid/130400/D/SER/MK, финансиран од Европската Унија преку 

Инструментот за пред-пристапна помош (ИПА)), Мерка 3.2 на Оперативната 

програма за регионален развој 2007-2009 - Воспоставување на интегриран и 

финансиски самоодржлив систем за управување со отпад, Меѓуопштинскиот одбор 

за управување со отпад во Источниот плански регион подготви Регионален план за 

управување со отпад за Источниот  регион (РПУО) и Извештај за стратегиска оцена 

на животната средина (СОЖС). 

 

Регионалниот план за управување со отпад (РПУО) е стратешки инструмент кој ќе 

послужи, на ниво на Регионот, да се имплементираат и постигнат барањата на 

утврдените политики и цели во областа на управување со отпад на национално и 

европско ниво.  

 

Цел на проектот е да се заштити животната средина, природните ресурси и 

здравјето на населението, преку воведување и примена на интегриран систем за 

регионално управување со отпад. 

 

Регионалниот план за управување со отпад (РПУО) се подготвува за потребите на 

Источниот плански регион кој ги опфаќа општините: Штип, Пробиштип, Кочани, 

Карбинци, Зрновци, Берово, Пехчево, Чешиново-Облешево, Делчево, Виница и 

Македонска Каменица. Општината Свети Николе одлучи дополнително да се 

вклучи во РПУО. 

 

Во согласност со член 61 и член 69, став 5 од Законот за животната средина („Сл. 

весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 124/10, 51/11, 123/12, 

93/13, 187/13 и 42/14) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на 

прописи и други акти како и планови и програми од областа на животната средина 

(„Сл. весник на РМ” бр. 147/08 и 45/11), Меѓуопштинскиот одбор за управување со 

отпад во Источниот плански регион, како орган надлежен за изработка на 

Регионален план за управување со отпад, подготви Извештај од консултации со 

јавноста за Нацрт Регионалниот план за управување со отпад за Источниот  регион 

и Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина, по Планот.  

 

Подготвените нацрт документи, изработени во рамките на Проектот „Подготовка 

на регионални планови за управување со отпад и стратегиска оцена на 

животната средина за Источниот и Североисточниот регион“ 

(EuropeAid/130400/D/SER/MK, финансиран од Европската Унија преку 

Инструментот за пред-пристапна помош (ИПА)), Мерка 3.2 на Оперативната 

програма за регионален развој 2007-2009 - Воспоставување на интегриран и 

финансиски самоодржлив систем за управување со отпад, од страна на 
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ENVIROPLAN S.A. во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH-BT 

Engineering Ltd, беа доставени до Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад 

во Источниот плански регион и општините во Регионот во печатена и електронска 

верзија. Исто така овие документи беа доставени до Министерството за животна 

средина и просторно планирање, со цел добивање мислење по содржината и 

обемот на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина. 

 

Во согласност со горенаведените законски прописи, подготвените документи 

Нацрт Извештај за СОЖС и Резиме од Нацрт РПУО за Источниот регион беа 

достапни за јавен увид во период од 30 дена од денот на објавување, односно од 

30.05.2014 до 30.06.2014. Документите беа достапни во печатена и електронска 

форма (ЦД) во официјалните канцеларии на Меѓуопштинскиот одбор за 

управување со отпад во Источниот плански регион, општините и проектната 

канцеларија, дополнително електронската форма беше достапна на интернет 

страните на: Центарот за развој на Источен плански регион, општините од 

Регионот и проектната канцеларија.  

 

Во согласност со предвидениот законски рок за одржување на јавна расправа,  

Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад во Источниот плански регион, 

организираше јавни расправи за горенаведените документи.  

Засегнатата јавност, дополнително преку електронски и печатени медиуми 

(Утрински весник), како и со официјални покани
1
 беше информирана за местото и 

времето за одржување на јавните расправи. Јавните расправи беа групирани за 

одреден број на општини (по критериум, најдостапно место за заинтересираната 

јавност) и тоа во согласност со редоследот, презентиран во точка 2 од овој 

документ. 

 

2. ЈАВНА РАСПРАВА  

Јавните расправи во Источниот плански регион беа организирани и одржани по 

следниот редослед: 

• на 17.06.2014 година во 14.00 часот, во просториите на општина Делчево  

беше одржана јавна расправа за засегнатата јавност од општините: 

Делчево, Македонска Каменица, Берово и Пехчево; 

• на 18.06.2014 година во 14.00 часот, во просториите на општина Кочани 

беше одржана јавна расправа за засегнатата јавност од општините: Кочани, 

Виница и Зрновци; 

• на 19.06.2014 година во 10.00 часот, во просториите на општина Штип беше 

одржана јавна расправа за засегнатата јавност од општините: Штип, 

Пробиштип, Чешиново-Облешево, Карбинци и Свети Николе.  

 

                                                      
1
 Засегнати органи, идентификувани во Одлуката за спроведување СОЖС. 
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Целта на јавните расправи беше да се презентира содржината и наодите од 

Регионалниот план за управување со отпад за Источен регион и Извештајот за 

стратегиска оцена на животната средина. 

Регионалниот план за управување со отпад за Источниот регион беше презентиран 

од г-дин Теофанис Лолос, тим лидер на Проектот, додека Извештајот за 

стратегиска оцена на животната средина, изработен врз основа на содржината на 

Планот, беше презентиран од  г-ѓа Јулијана Никова, овластен експерт за СОЖС.   

По завршувањето на презентациите беа отворани дискусии со присутната јавност. 

Во продолжение дадени се прашањата, одговорите и забелешките од јавните 

расправи во општина Делчево, Кочани и Штип. 

 

Табела 1 Дискусија на јавна расправа во општина Делчево  

Дискусија во општина Делчево 

Бр. Коментар Одговор 

 Нема коментари 

 

Табела 2 Дискусија на јавна расправа во општина Кочани 

Дискусија во општина Кочани 

Бр. Коментар Одговор 

 Нема коментари 

 

Табела 3 Дискусија на јавна расправа во општина Штип 

Дискусија во општина Штип 

Бр. Коментар Одговор 

На отпадот навистина треба 

да се гледа и како на 

економски ресурс. Од друга 

страна, едукацијата на 

јавноста постои како 

активност во самиот Проект 

за изработка на РПУО и истата 

е предвидена и во следните 

чекори. 

Г-ѓа Живка 

Михајлова, 

Стручна 

служба на 

Регионалниот 

одбор за УО 

во ИПР 

1 Г-ѓа Јорданка 

Калајџијеска, 

Еколошко 

друштво 

Виножито 

На отпадот треба да се гледа 

и како на економски ресурс, 

што подразбира придобивки 

од истиот. Од таа причина, 

треба приоритет да му се 

даде на Сценариото S4, 

затоа што поединечно би 

требало сите отпадни 

материјали да се 

рециклираат соодветно. 

Исто така, таа истакна дека 

еколошкото друштво, заради 

искуството кое го има во 

оваа област, треба да се 

вклучи во едукација на 

населението. 

 

Сите сценарија кои ги 

исполнуваат целите се 

прифатливи и сите можат да 

се применат. Меѓутоа, 

Сценариото S3b покажува 

најдобри резултати во 

согласност со законските, 

еколошките, технолошките и 

економските критериуми. Во 

државата се применува 

системот за собирање на 

отпадот во една канта, 

додека со примена на 

преферираното сценарио ќе 

Г-дин 

Теофанис 

Лолос, тим 

лидер на 

Проектот 
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се имплементира систем на 

собирање на отпадот во две 

канти. Овој систем, кога ќе ја 

постигне својата стабилност, 

полесно ќе може да се 

прилагоди на системот на 

собирање на отпадот во три 

канти, односно не ја 

исклучува можноста за 

имплементација на 

Сценариото Ѕ4 во иднина. 

2 Г-дин 

Љубомир 

Иванов, 

Агроном-

пензионер 

Домашното компостирање е 

навистина позитивна 

придобивка од отпадот и 

истата е практикувана од 

земјоделците во регионот, 

но во мали размери. 

Истовремено, се 

произведуваат различни 

видови компост. Од таа 

причина, се препорачува во 

следните неколку години да 

се направи истражување кој 

вид на компост е најдобар и 

најбаран. Во тој случај, 

регионот ќе биде подготвен 

за идните планирани 

активности за 

компостирање. 

Ова е навистина прифатлив 

предлог и истиот треба да се 

примени не само во РПУО, 

туку и во останатите идни 

плански документи. 

Г-ѓа Живка 

Михајлова, 

Стручна 

служба на 

Регионалниот 

одбор за УО 

во ИПР 

 

Од одржаните јавни расправи во општина Делчево, Кочани и Штип подготвени се 

записници, кои се приложени во прилог од овој Извештај. Исто така е приложена и 

листа на учесници од јавните расправи. Записниците од јавните расправи се 

подготвени од г-ца Искра Стојанова, дел од тимот за СОЖС. 

3. КОНСУЛТАЦИИ СО ЗАСЕГНАТИ ОРГАНИ 

Во точка 2 од Одлуката за спроведување на постапката за СОЖС, донесена од 

Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад во Источниот плански регион со 

бр. 01-1/1 од 27.03.2014 година, како засегнати органи од имплементација на 

Регионалниот план се определени: Министерство за животна средина и просторно 

планирање, Министерство за здравство, Министерство за транспорт и врски, 

Министерство за локална самоуправа, општините Штип, Пробиштип, Кочани, 

Карбинци, Зрновци, Берово, Пехчево, Чешиново-Облешево, Делчево, Виница, 

Македонска Каменица, Свети Николе, како и комуналните претпријатија во 

регионот
2
. 

                                                      
2
 Дописот е приложен во Прилог 1 од овој документ 
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Во периодот предвиден за консултации со јавноста во врска со подготвените 

документи, Нацрт Регионалниот план за управување со отпад за Источниот  регион 

и Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина, од страна на 

засегнатите органи не се доставени забелешки по изработените документи, во 

пишана или електронска форма во надлежните канцеларии. 

4. КОНСУЛТАЦИИ СО ПОШИРОКАТА ЈАВНОСТ   

Во периодот предвиден за консултации со јавноста во врска со подготвените 

документи, Нацрт Регионалниот план за управување со отпад за Источниот  регион 

и Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина, од страна на 

пошироката јавност не се доставени забелешки по изработените документи, до 

веб страните или надлежните канцеларии. 

5. ЗАКЛУЧОК 

Врз основа на одржаните јавни расправи по Нацрт Регионалниот план за 

управување со отпад за Источниот регион и Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена 

на животната средина и законски утврдениот рок од 30 дена од денот на јавната 

објава во кој беше обезбедено учество на јавноста, до Меѓуопштинскиот одбор за 

управување со отпад во Источниот плански регион и општинските канцеларии не 

беа доставени забелешки во пишана и електронска форма по содржината на 

горенаведените документи, како од засегнатите органи така и од пошироката 

јавност.  

Врз основа на горенаведеното, може да се заклучи дека засегнатите органи и 

пошироката јавност се согласува со содржината на Регионалниот план за 

управување со отпад и Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина.   

 

 

14.07.2014      

 

                                               

                                                             Меѓуопштински одбор за управување со отпад во  

                                                                                   Источен плански регион 

                                                                                         Претседавач, 

                                                                                    Тони Тоневски, с.р. 

                              

 

 
 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               9 од 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 1 

 

 

Објави за јавен увид и одржување јавна расправа 

 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               10 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               11 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               12 од 62 

 

 

 

 

 

 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               13 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               14 од 62 

 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               15 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               16 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               17 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               18 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               19 од 62 

 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               20 од 62 

 

 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               21 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               22 од 62 

 

 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               23 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               24 од 62 

 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               25 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               26 од 62 
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Записници од јавни расправи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               27 од 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записник од јавна расправа во општина Делчево  

 

 

 

 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               28 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               29 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               30 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               31 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               32 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               33 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               34 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               35 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               36 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               37 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               38 од 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записник од јавна расправа во општина Кочани   

 

 

 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               39 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               40 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               41 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               42 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               43 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               44 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               45 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               46 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               47 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               48 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               49 од 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записник од јавна расправа во општина Штип   

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               50 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               51 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               52 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               53 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               54 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               55 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               56 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               57 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               58 од 62 

 



 

„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               59 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               60 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               61 од 62 

 



„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратегиска 

оцена на животната средина за Источниот и Североисточниот регион“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со 

отпад за Источниот регион и Извештај за стратегиска оцена на животната 

средина 

 

Проект финансиран од ЕУ и реализиран од ENVIROPLAN S.A.  

во конзорциум со C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                               62 од 62 

 




