
Цели на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и 
прочистување на урбани отпадни води за агломерациja Струмица 

 

Целите на СОЖС за стратешкиот плански документ се базираат и се во 
согласност со целите на веќе донесените стратешки плански документи на 
национално, регионално и локално ниво.  

Релевантни за дефинирање на целите на СОЖС за Програмата за 
водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни 
води за агломерациja Струмица овој план се следните документи: Локален 
Еколошки Акционен План за Општина Струмица, Платформа за развој на 
Општина Струмица, Стратегиски План за економски развој на Струмички микро 
регион,  Програма за енергетска заштеда на Општина Струмица 2009-2013 и други 
документи кои детално ќе бидат анализирани за време на подготовката на 
Извештајот за СОЖС. 

1. Локален Еколошки Акционен План за Општина Струмица, 2006 

Стратешки цели: 

• Локалниот Еколошки Акционен План претставува основа за изградба на 
животна и работна средина, базирана на принципите на одржлив развој, во која 
треба да функционира локалната демократија, да се гради економија која ќе 
обезбеди подобар стандард на живеење на граѓаните, со рационално 
искористување на ресурсите и создавање можности за развој и за идните 
генерации. 

• Дефинирање, проценка и поставување на проблемите од областа на животната 
средина кои имаат влијание врз квалитетот на живеење, развивање на план со 
активности за намалување на ризиците по животната средина, зголемување на 
јавната свест за состојбата со животната средина и можноста од учество на 
јавноста во донесување на одлуки. Мерките и активностите дадени во 
Акциониот план (во колку се реализираат по предвидената динамика) ќе 
обезбедат надминување на сегашните проблеми и превентивно спречување на 
нови извори на загадување на медиумите на животна средина. 

• Надминување на сегашната состојба со неизграденоста на инфраструктурна 
мрежа за водоснабдување, колекторскиот систем за одведување на отпадни 
води и третман на истите, 

• Надминување на проблемот со загубите на води, 

• Надминување на сегашниот предизвик поврзан со непостоење на соодветен 
капацитет за одведување на атмосферската вода 



 

2. Платформа за развој на Општина Струмица, 2007-2015 

Цели: 

• создавање на поволна бизнис клима; 

• развој на рурални средини; 

• развој на алтернативен туризам; 

• развој на мали и средни претпријатија 

 

3. Програма за енергетска заштеда на Општина Струмица 2009-2013 

Главната цел е ефикасно трошење на финансиските средства поврзани со 
потрошувачка на енергија на ниво на Општина Струмица (осветлување, 
потрошувачка на ел. енергија во општинските јавни објекти и др., објектите во 
надлежност на комуналното јавно претпријатие и др.) 

 

4. Стратегиски План за економски развој на Струмички микро регион 

Дефинирани се следните среднорочни цели: Струмичкиот регион да стане 
економски развиен, конкурентен и атрактивен агро - индустриски, туристички, 
културно - образовен центар, препознатлив по своите брендови и можности за 
инвестирање. Во стратегијата е даден осврт и на усогласување на економскиот 
развој и одржувањето на квалитетот на животната средина. 

-Да се освојат нови пазари и преку организирано, стандардизирано и 
конкурентно производство на агро - индустриски производи; 

-Да се подобри бизнис климата и можностите за инвестирање и заработка 
преку развојот и проширувањето на малите и средни претпријатија и 
занаетчиството со стимулирање на претприемачки дух за зголемување на 
индустриските капацитети, самовработување и вработување. 

-Да се обезбеди одржлив развој на заедницата преку вклучување на 
елементите на животна средина при реализација на сите економски активности 
кои се планираат да се реализираат на ниво на Општина. 

 


