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Основни податоци за планскиот документ 

Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или друга
одредба) 
Законот за животната средина („Сл.весник на РМ" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10,51/11, 123/12, 164/12, 93/13, 163/13, 42/14), 
Закон за водите (Службен весник на РМ бр.87/08 и 06/09, измени 51/11, 44/12, 163/13) (член 114, став 4), 
Национална стратегија за водите (2011-2041), 
Национален Еколошки Акционен План на РМ (НЕАП II, 2006), 
Национална програма за усвојување на правото на ЕУ, 
Национална стратегија за одржлив развој (2008) за период 2010-2030, 
Национална стратегија за инвестиции во животната средина. 
Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот? 
 
ДА ⌧ Се донесува нов стратешки плански документ 

 
Доколку се врши измена на постоечки плански документ наведете го називот на стариот плански
документ и причините за негово изменување? 

/ 
Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за животна
средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа. 
Да, точка 11 Управување со водите – долгорочен плански документ со кој се регулира управувањето со 
водите, третманот, заштитата на водите и речните сливови. 

Дали планскиот документ е определен со уредбата за стратегиите, плановите и програмите,
вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се 
спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и 
здравјето на луѓето. Доколку е определен наведете ја точката и алинејата под која е определен. (пр.
член 3, точка 1, алинеја 5). 

Да ⌧  
Не  Член: 3 Точка:11  Алинеја: 1  

Дали со планскиот документ се планира реализирање на проект што е предвиден со Уредбата за
определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за 
спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина. Доколку одговорот е 
позитивен наведете за каков проект станува збор. 
Да, Прилог I-Проекти за кои задолжително се врши оцена на влијанијата врз животната средина,  
Прилог 1, точка 11-Пречистителни станици за отпадни води, со капацитет над еквивалент од 10.000 
жители.  

Дали планскиот документ опфаќа користење на мала област од локално значење како што е
определено со член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е ДА, наведете ја
површината на областа и нејзиното значење.
 Не 

Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука која ќе 
се донесе. 
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Целта на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани 
отпадни води за агломерациja Струмица е обезбедување здрава вода за пиење и заштита на 
површинските и подземните води со собирање и третман на отпадните води. Специфичните цели 
на Програмата се:  

• изградба и проширување на водоснабдителни објекти и системи за прочистување на отпадни
води, 

• Зголемување на бројот на население кое е приклучено на водоснабдителен систем и
намалување на загубите на вода (како резултат на лошата состојба на водоснабдителниот
систем), 

• зголемување на бројот на население кое е приклучено на водоводна и канализациона мрежа, 
• зголемување на бројот на население чии отпадни води се прочистуваат до одреден степен, 
• подобрување на квалитетот на реципиентите на отпадните води и позитивно влијание врз

здравјето на населението 
 Имајќи предвид дека во предвидениот плански опфат ќе се изведуваат активности за изградба на 
системи за одведување и прочистување на отпадни води,со цел водоснабдување на населението и 
заштита на здравјето, подобрување на квалитетот на површинските води во кои се влеваат отпадните
води од домаќинствата и индустријата, а како резултат на сензитивни рецептори (квалитет на воздух, 
добар статус на површинските и подземните води, квалитет на почва, здравјето на луѓето) а со цел 
заштитата на животната средина да биде интегрален дел од планираните активности во рамките на
Основниот План, се донесува Одлука за спроведување на стратегиска оцена на животната 
средина. 
Предмет на планскиот документ (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.) 

Управување со водите – долгорочен плански документ со кој се регулира водоснабдувањето, собирањето 
и третманот на отпадните води и заштита на водите од загадување во агломерација Струмица. 
Периодот за донесување на планскиот документ.

25 години (до 2039 година) 

Предвидено ревидирање на планскиот документ. Доколку е предвидено ревидирање, на колку 
години? 
Со закон, не е предвидено ревидирање на документот 

Простор или област опфатени со планскиот документ (пр. географска област, добро е да се
прикачи мапа). 
Град Струмица и околните села (Дабиле, Просениково, Добрејци, Баница и Градско Балдовци).
(Сателитка снимка на локацијата и други мапи се приложени во Додаток 1).  
 

Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот документ и
дали истите се содржани во акт или документ. 

Да⌧  
Не  

Дали е приложена копија од целите?
Да ⌧ 
Не  

 

Резиме на влијанијата врз животната средина 
(Да се определи дали имплементацијата на планскиот документ ќе предизвика значително влијание врз 
животната средина, потребно е да ги пополните прашањата кои следат подолу како водич за 
определување на значителното влијание на ефектите врз животната средина, а кои се во согласност со 
Уредбата за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени плански 
документи  би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето). 
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Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ. 
Влијанијата, кои се претпоставува дека може да произлезат со имплементација на Програмата, може да 
се разгледуваат од аспект на идни придобивки - позитивни влијанија и од аспект на негативни влијанија.  
Очекувани позитивни влијанија: 
Изградбата на системи за водоснабдување, одведување и прочистување на отпадни води за 
агломерација Струмица ќе обезбеди зголемување на бројот на жители кои се приклучени на систем за 
водоснабдување, одведување и прочистување на отпадни води со што ќе се подобри квалитетот на 
живеење на населението во општината и регионот, квалитетот на површинските и подземните води и 
индиректно развој на малите и средни претпријатија и подобар економски развој.   
Очекувани негативни влијанија: 
Реализацијата на планското решение во фазата на градба и оперативна фаза ќе има негативни влијанија 
врз на животната средина, доколку не се соодветно управувани, затоа во Извештајот за стратегиската 
оцена на животната средина ќе биде даден посебен осврт на можните влијанија врз медиумите од
животната средина и ќе се предложат мерки за намалување или избегнување на истите. 
Можните влијанија се разгледуваат низ прашањата и одговорите, кои следуваат. 
 
 

Веројатноста, 
времетраењето, 
фреквентноста и 
повратноста на 
влијанијата 

Реализацијата на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и 
прочистување на урбани отпадни води за агломерациja Струмица може да има 
негативни влијанија за време на изградба на системите на водоснабдителната 
мрежа, колекторскиот систем и пречистелната станица, како и при нивното 
секојдневно  функционирање. 
За време на градежна фаза се очекуваат можно нарушување на квалитетот на 
подземни води, површински води и енергетски ресурси, нарушување на пејзажните 
карактеристики на пределот, употребата на земјиште, квалитетот на воздухот, 
создавање на отпад, бучава и вибрации. 
Се очекува од социјалните аспекти да бидат афектирани безбедноста и здравјето 
на работниците кои ќе работат на градбата на системите и можна експропријација 
на приватно земјиште во полза на јавниот интерес на изградба на овие системи. 
Веројатноста од појавата на негативните влијанија е голема (посебно (создавање на 
различни фракции на отпад, нарушување на сообраќајот долж трасите на системите 
кои ќе се градат, нарушување на квалитетот на воздухот и појава на 
вознемирувачка бучава и вибрации). Времетраењето е краткотрајно и се очекуваат 
да бидат присутни само при изградба на системите. 
 
Во градежна фаза се очекуваат позитивни влијанија на мали и средни претпријатија 
преку нивно ангажирање за снабдување со елементите на системите за 
водоснабдување и одведување на отпадни води со резервни делови, материјали за 
градба, техничка поддршка, транспорт, храна и др. 
Во оперативна фаза се очекува потрошувачка на енергија за работа на системите 
за водоснабдување и третман на отпадните води, појават на мил во рамките на 
пречистителната станица и потребата од редовни контроли, хемиски контроли за 
идентификување на присуство на тешки метали за да може истата да се аплицира 
на земјоделски површини. Исто така се очекува појава на непријатен мирис. 
Сите овие очекувани негативни влијанија може благовремено да се редуцираат 
преку примена на мерки за спречување на негативните влијанија во фазата на 
избор на технологија, локација, енергетски ефикасна опрема и други елементи при 
подготовка на Студија за оценка на влијанија врз животната средина. 
 

 
Кумулативната 
природа на 

влијанијата врз 
животната 
средина и 
животот и 

здравјето на 
луѓето 

 
Во непосредното опкружување на планскиот опфат е лоцирана Индустриската зона 
Сачево, каде во иднина ќе се изведуваат активности-извори на емисии.Емисиите ќе 
бидат контролирани и заради тоа не се очекуваат знаќителни кумулативни влијанија. 
Кумулативни влијанија може да се очекуваат и од мобилни извори-зголемен 
сообраќај и присуство на градежни машини на сообраќајниците покрај кои ќе се 
реализираат планираните системи за водоснабдување и третман на отпадните води. 

Прекугранична 
природа на 
влијанијата 

Во случај на неконтролирани емисии, несреќи и хаварии, потенцијалните влијанија 
може да имаат и прекуграничен ефект, ако се земе предвид дека реката Струмица со 
своето корито во должина од 35 km навлегува во Република Бугарија каде се влива 
како десна притока на реката Струма. 
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Ризиците по 
животот и 

здравјето на 
луѓето и 
животната 
средина (пр. 

како резултат на 
несреќи) 

Во нормална оперативна фаза не се очекуваат ризици како последица од 
системите за водоснабдување и системи за одведување и прочистување на 
отпадни води по здравјето на луѓето. Напротив правилното функционирање на 
истите води кон намалување на ризиците по здравјето на населението заради 
намалување или елиминирање на загадувањето на површинските води од 
отпадните води, како и појава на болести како резултат на недостапна квалитетна 
вода за пиење.  
Но, во непредвидени ситуации или хаварии, како и природни катастрофи 
(земјотреси, поплави), воени дејствија и сл. може да се појават вакви ризици. 
Планските содржини ќе мора да оперираат во согласност со највисоки технолошки 
и технички стандарди и протоколи, кои ќе гарантираат избегнување на сите можни 
ризици. Редовните превентивни и тековни протоколи за одржување на системите, 
редовната набавка на резервни делови и замена на дотраените ќе овозможат мал 
број на застои и редовно водоснабдување и пречистување на отпадните води. 

Опсег и 
просторниот обем 
на влијанијата 

(географска област 
и големината на 
популацијата 
која ќе биде 
засегната) 

Градот Струмица со 54.676 жители.  

Потенцијалните економски и социјални влијанија кои би ги предизвикал планскиот документ како што се:

Предвидените плански содржини ќе резултираат со подобрен квалитет на живеење, подобрен квалитет 
на медиумите од животната средина, економски развој на општината и регионот како резултат на 
подобрена инфраструктура сл.  
Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот документ: 
Податоци од ЛЕАП за Општина Струмица изработен во 2006 година ги идентификува следните состојби
со водоснабдување и одведување на отпадни води: 
Во Струмица живеат 54.676 жители на површина од 485,59 km2, со просечна густина на население од 100 
жители на m2.  
Водоснабдувањето на населението во општината се врши преку акумулацијата “Турија”, како главен
водоснабдителен ресурс, а како резерва се користи акумулацијата “Водоча”. Со оглед на приоритетноста
на снабдуването со здрава и технички исправна вода за пиење, а согласно водостопанската основа и
утврдениот биланс на водите, во сушните периоди треба да се запази користењето на водите од 
акумулациите.  
Годишно од Струмички слив на ЈПКД “Комуналец”, преку доводниот цевовод до фабриката за вода му
испорачува 5.5 до 6 милиони м сурова вода, а во акумулацијата “Водоча” се чуваат годишна резерва од 1 
до 1.5 милиони м вода во случај на прекин на водата од “Турија”. Во акумулацијата “Турија” секоја година
се чуваат како резерва за градот 10 милиони м. 
Снабдувањето со вода за пиење е проблем во населените места Орманли, Мемишли, Габрово и Баница,
заради неизграденост на систем за водоснабдување. На 10 водоводни системи не се врши дезинфекција
на водата. Присутна е состојбата на постоење на исправни и неисправни анализи на вода, како резултат
на непостоење на уреди за дезинфицирање на водата, пред се, кај локалните водоснабдителни системи. 
Во градот Струмица е изградена канализациона мрежа за комунални отпадни води во должина од 65,64 
km. Опфатеноста на семејните домаќинства со канализационата мрежа изнесува 9430 домаќинства или
98% од вкупното население.  
На канализационата мрежа се приклучени 4300 станови или 28% од вкупниот број на станови во
општината.  
Во градот Струмица е изведена сепарациона канализациона мрежа која е со должина од 95.827,31 m
азбест цементни цевки и покрива 95% од градот. Инфраструктурната мрежа за фекална канализација е 
изведена од азбесни цевки со вкупна должина од 48.472,55 m. Општината располага со канализациона 
мрежа за атмосферска вода во должина од 32,58 km. Со атмосферска канализациона мрежа покриен е 
90% од градот. Атмосферските отпадни води се испуштаат во р. Водочица, во р.Тркања и во каналот Св.
Илија. 
Особено е важно да се истакне дека има изградено колекторски систем во должина од 31,05 km и се
предвидува изградба на пречистителна станица за општина Струмица за фекална отпадна вода. 
Индустриските капацитети воглавно ги испуштаат отпадните води нетретирани, директно во градската
канализациона мрежа, а дел во речните корита на реките Водочица и Тркања, како крајни реципиенти. 
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Посебни природни 
карактеристики или 
културно наследство 

Природни карактеристики 
 
Вредно е да се споменат посебните природни карактеристики и заштитени
подрачја кои евентуално би биле под негативно влијание од реализацијата на
Основен План за водоснабдување и системи за одведување и прочистување
на отпадни води за агломерации во Струмица: Моноспитовско блато како 
Споменик на природата, Колешински водопади како Споменик на природата, 
Мокрино како Орнитолошко подрачје и Мокриево како Орнитолошко подрачје.
Исто така во непосредна близина на Струмица е и планината Беласица која е
прогласена за заштитено подрачје на Емералд мрежата. 
  
Културно наследство 
 
Струмичкиот крај е богат со мошне вредни, па и уникатни културно - историски 
споменици од времето на антиката па се до денес. Некои од нив се добро
сочувани, а други се реставрирани, конзервирани или реконструирани. Покрај
пронајдената керамика и други предмети од доцниот неолит, еден од
најстарите делумно сочувани споменици од римскиот период е Римската
терма во Бања Банско, во непосредна близина на хотелот ,,Цар Самуил” 
откриена во 1978 год.  
Комплексот  цркви  ,,Св.  15.  Тивериополски  маченици”   во  Струмица  е
една  од  најстарите ранохристијански базилики на Балканот. Со неа е сврзано
народното предание за 15-те христијански маченици дојдени од Тивериопол. 
Ископувањата покажаа дека ,,Св. Петнаесет” , всушност претставува комплекс
на цркви од различни временски периоди и тоа претхристијанска,
ранохристијанска базилика, крстообразна црква и нејзината подоцнежна
обнова. Манастирската црква  ,,Свети  Леонтиј”   во  Водоча,  која
најверојатно потекнува  од времето  на Цар Самуил, била седиште на
Струмичката епископија.  
Манастирската  црква  во  Вељуса  ,,Св. Богородица  Елеуса”  (Милостива), 
според  архитектонското решение, е единствената градба од таков вид во 
Македонија од периодот на 11. век. 
 
 

Надминувањата на 
стандардите за 

квалитет на животната 
средина или 

граничните вредности 

При реализација на Програмата за водоснабдување, одведување, 
собирање и прочистување на урбани отпадни води за агломерациja
Струмица не се очекуваат надминувања стандардите за квалитет на
животната средина и граничните вредности во колку се следат мерките
наведени во Студијата за ОВЖС.  
 

Интензивна 
употреба на 
земјиштето 

Реализацијата на Програмата не предвидува ангажирање и пренамена на 
големи површини на земјоделско земјиште. 
 

Влијанијата врз областите 
или пејзажите кои имаат 

признати статус на 
национални или 

меѓународни заштитени 
подрачја. 

Strumica river basin CORINE location (ST), (location code:MKWS0016BSPSM/02);
Balkan green belt/1999; European green belt/2004; Monospitovsko blato: CORINE
location P-006/2000; Wet zone (location code MKWS0006), BSPSM/02 -
Моноспитовско блато, Колешински водопади, Мокрино и Мокриево. 
Исто така во непосредна близина на Струмица е и планината Беласица која е 
прогласена за заштитено подрачје на Емералд мрежата. 

Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на проекти и
други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите за работа или според
одредувањето на ресурсите: 
За сите проектните активности во рамките на Програмата, ќе се изготвува студија за оцена на влијанијата 
врз животната средина или елаборати за заштита на животната средина. 
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Објаснете ја околината во близина на проектот односно активноста која се планира да се спроведе
со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната средина. (пр. планот
предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на индустриска зона, објаснете дали
индустриската зона ќе има влијание врз животната средина на планираните резиденцијални
проекти): 
Градот Струмица се наоѓа на 41°22' и  41°30' северна географска широчина и  22°35' и 23°45' источна
географска должина. Се протега на крајниот југоисток на Република Македонија, веднаш под тромеѓето на 
меѓудржавните граници со Бугарија и Грција сместена е плодната Струмичка котлина, а во нејзиниот
западен дел и истоимената општина Струмица, на надморска висина од 256m. 
Поради близината на семејни куќи и резиденцијални објекти до системите за водоснабдување и 
одведување на отпадни води се очекува главните рецептори на негативните влијанија да бидат жителите
на Струмица кои живеат и работат во околината на локацијата.   
Заради близината на овие чувствителни рецептори треба да се обрне големо внимание на условите под
кои треба да се градат идните системи дефинирани во Основниот План и технолошките решенија кои ќе 
бидат применети при изградба и функционирање на пречистителната станица.  
Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на животната
средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој(да се наведе дали обемот на
планскиот документ придонесува кон одржливоста и намалување на еколошките проблеми. Пр. 
еден инфраструктурен план може да има поголеми влијанија врз животната средина отколку некој
образовен план на наставните планови). 
Спроведувањето на сите плански активности поврзани со изградба на системи за водоснабдување,
одведување и третман на отпадни води и изградба на пречистителна станица ќе има директно позитивно 
влијание врз развојот на инфраструктурата на општината, унапредување на здравјето на луѓето преку
обезбедување на пристап за исправна вода за пиење, одржување на добриот статус на површинските
води со превенција од понатамошно загадување на истите, социо-економскиот развој на Град Струмица и 
Општината, зголемено вработување и развој на малите и средни претпријатија кои би биле вклучени во
изградбата и одржувањето на системите. 

Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиот документ. Опишете зошто истите се 
релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност (објаснете ги проблемите кои
спроведувањето на планскиот документ може да ги предизвика или да доведе до нивно
зголемување, проблемите кои може да го забават неговото спроведување, како и проблеми кои
спроведувањето на планскиот документ може да ги реши или намали). 
Реализацијата на Оперативниот План нема да доведе до негативни влијанија врз животната средина и
социјалните аспекти на жителите на Струмица и регионот. 
Во оперативна фаза се очекува можно негативно влијание во поглед на голема потрошувачка на енергија 
за работа на пумпите за системите за водоснабдување и третман на отпадните води и работата на 
пречистителната станица кои индиректно влијаат на појава на стакленички гасови и го зголемуваат 
енергетскиот отисок на Струмица. Правилната употреба и редовна контрола на квалитетот на милта, која 
ќе се создава е важен аспект кој може да има негативни влијанија врз животната средина и безбедноста и
здравјето на граѓаните. Во оперативната фаза исто така се очекува појава на непријатен мирис кој може 
да се минимизира преку правилно дизајнирање на пречистителната станица во проектната фаза. 
Во случај на несреќи и хаварии, како и при несакани излевања може да дојде до нарушување на 
квалитетот на водите и почвата. На ниво на проектна документација, Инвеститорот низ соодветна 
техничка документација, моделирање и прогнозирање ќе осигури дека планираните функции нема да 
бидат извор на негативни влијанија, кои може да ги засегне чувствителните рецептори.  
Имајќи ја предвид сензитивноста на подрачјето мора да се согледаат сите можни ризици и опасности и да 
бидат превземени мерки за контрола на емисиите, со цел да се намалат или избегнат негативните
влијанија врз медиумите од животната средина и здравјето на населението. 

Објаснете како планскиот документ кој е предмет на разгледување е поврзан со друг/и плански 
документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие плански документ/и и
наведете ги клучните влијанија на тие плански документи врз животната средина. Определете ги
разликите во клучните одлуки што се носат со предметниот плански документ и другите плански
документи кои биле или ќе бидат предмет на оцена. 
Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води
за агломерациja Струмица произлегува од веќе донесените стратешки плански документи на
национално ниво и ги следи дефинираните цели на заштита на животната средина на истите (НЕАП II, 
Национална стратегија за води, Национална стратегија за апроксимација и Национална стратегија за
инвестирање во животна средина и др.). Основниот План е директно поврзан со стратешките плански
документи донесени на локално ниво (ЛЕАП и др.). 






