Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна документација и тендерска документација
за собирање и третман на отпадните води на инвестициски проекти во општините
Струмица, Битола и Тетово

EuropeAid/133257/D/SER/MK

Извештај за стратегиска оцена на животната
средина за
Програма за водоснабдување, одведување,
собирање и прочистување на урбани отпадни
води за Агломерација Битола

АПРИЛ, 2016

Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна документација и
тендерска документација за собирање и третман на отпадните води
на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и Тетово
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за
Програма за водоснабдување, одведување, собирање и
прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

NIRAS/JOD/JBB

Во рамките на проектот „Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна документација и
тендерска документација за собирање и третман на отпадните води на инвестициски проекти
во општините Струмица, Битола и Тетово, EuropeAid/133257/D/SER/MK, општина Битола
подготви „Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани
отпадни води за Агломерација Битола“ (во понатамошниот текст Програма). Овој проект е дел
националните приоритети за реконструкција и модернизација на инфраструктурата во
Македонија, вклучително и во секторот за води, во согласност со барањата и стандардите на
Европската унија (ЕУ).
Активностите во Програмата директно се поврзани со решавање на инфраструктурните
проблеми, во врска со водоснабдувањето, собирањето и третманот на отпадните води во
Агломерацијата Битола.
При подготовка на стратешки плански документ од областа на управување со водите во
согласност со член 65, став 2 од Законот за животна средина („Службен весник на Република
Македонија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15,
129/15, 192/15, 39/16), неопходно е спроведување на Стратегиска оцена на животната средина
уште во најрана фаза – при дефинирање на целите на планскиот документ.
Проектот „Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ) проектната и тендерската документација за
собирање и третман на отпадните води на инвестициски проекти во општините Струмица,
Битола и Тетово“, е подготвен од меѓународната консултантска компанија „NIRAS“ и партнери
во Конзорциумот.
Друштвото за еколошки консалтинг „ДЕКОНС-ЕМА“ Скопје е овластено од меѓународната
консултантска компанија „NIRAS“ да подготви Извештај за стратегиска оцена на животната
средина за Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани
отпадни води за Агломерацијата Битола.
Извештајот за стратегиска оцена е потпишан од Менка Спировска, експерт за стратегиска
оцена на животната средина (видно од Копие на сертификат, дадено во прилог бр. 07-2037/35
од 29.07.2009).
Во подготовката на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина учествуваа:


Менка Спировска, дипл. биолог;
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1. ВОВЕД
За потребите на Република Македонија, која како национален приоритет ја има поставено
реконструкцијата и модернизацијата на инфраструктурата на својата територија во секторот
води, подготвена е Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на
урбани отпадни води за Агломерација1 Битола.
Програмата е изработена во рамките на Проектот: Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ),
проектна документација и тендерска документација за собирање и третман на отпадните води
на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и Тетово. Проектот е финансиран
преку Инструментот за претпристапна помош (IPA), регулирано со Одлука на Советот на
Европа бр.1085/2006 од 17.07.2006.
Главна цел на Програмата е да постави основа за изработка на инвестициони мерки за
подобрување на водоснабдителниот и канализациониот систем во Битола и претставува
главен инструмент за долгорочно стратешко планирање, со цел за да се задоволат
идните потреби (за 25-годишен период) за снабдување со вода и третман на отпадните
води за Агломерацијата Битола, а исто така да се постигне усогласеност со ЕУ
стандардите во рамките на условите утврдени со Договорот за пристапување кон ЕУ.
Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни
води за Агломерација Битола локациски ги опфаќа следните населени места: градот Битола,
Горно Оризари, Долно Оризари, Кравари, Карамани, Брусник, Буково и Лавци.
Програмските цели секторски се поделени на:
a) цели за водоснабдителен систем за Агломерација Битола,
b) цели за канализационен систем за Агломерација Битола и
c) цели за прочистување на отпадни води за Агломерација Битола.
Целите за развој на водоснабдителниот и канализациониот систем ќе допринесат за
обезбедување на доволна количина на вода за пиење на населението и зголемување на бројот
на домаќинства приклучени на водоводна мрежа, односно зголемување на бројот на
домаќинства кои се приклучени на канализационен систем и рехабилитација на делови од
постојниот канализационен систем.
Целите за прочистување на отпадни води ќе придонесат за прочистување на сите отпадни
води во соодветни постројки, во согласност со барањата на националните и ЕУ нормативи,
подобрен квалитет на површинските води и отстранување на негативните влијанија врз
животната средина.
Директивата за стратегиска оцена на животната средина (2001/42/EC) и Законот за животната
средина, бараат одредени планови, програми и стратегии, за кои постои веројатност дека би
можеле да имаат значително влијание врз животната средина, да бидат предмет на
Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС).
Бидејќи Програмата е документ со стратешко значење со кој се уредува начинот на
водоснабдување и управувањето со отпадните води, затоа неопходно е спроведување на
постапката за Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС), со цел да се идентификуваат
„Агломерација“ е подрачјето во кое населението и/или стопанските активности се концентрирани во доволна мера за
урбаната отпадна вода да се собира и да се одведува до станиците за прочистување на урбаните отпадни води или до
крајната точка на испуштање (дефиниција од националното законодавство и ЕУ Директивата за одведување на урбани
отпадни води.
1
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можните влијанија од имплементација на Програмата и да се предложат соодветни мерки за
нивно намалување или избегнување.
Овој документ е Извештај за Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС) за
предложената Програма.
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2. УЛОГА НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (СОЖС)
ВО ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ
За стратешки плански документи поврзано со управувањето со водите, посебно во делот за
водоснабдување и одведување на отпадни води, од особено значење е спроведувањето на
постапката за Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС).

2.1. Што претставува Стратегиската оцена на животната средина?
Стратегиската оцена на животната средина (СОЖС) е систематски процес за оценување на
влијанијата врз животната средина од предложени планови, програми и стратегии, со цел
истите да бидат разгледани и да се предвидат и преземат превентивни мерки за обезбедување
заштита на животната средина, уште во најраниот процес на планирање или донесување на
одлуки на стратешко ниво.
Постапката за СОЖС е на највисоко хиерархиско ниво бидејќи се спроведува за плански
документи (планови, програми и стратегии) за кои уште во рана фаза на планирање ги
предвидува влијанијата од нивното спроведување и дава насоки за навремено спречување,
ублажување или компензирање на негативните ефекти од планските решенија врз животната
средина и социјалните аспекти, со што ќе се овозможи одржлив развој на локално, регионално
и национално ниво.
За разлика од СОЖС, постапката за Оценка на влијание врз животната средина (ОВЖС) се
спроведува на конкретни проекти за кои е утврдена дејноста од која произлегуваат влијанијата
врз животната средина и се предлагаат решенија, алтернативи и мерки за нивно надминување.
Принципите на двете постапки ОВЖС и СОЖС се слични бидејќи тежнеат да ги вклучат што е
можно порано целите на животната средина на двете нивоа:
1) на ниво на стратешко планирање (СОЖС) и
2) на ниво на реализација на конкретни проекти (ОВЖС) обезбедувајќи одржлив развој на
заедницата.
Различните нивоа на спроведување на оцена на влијание на проектот врз животната средина и
стратегиска оцена на влијание врз животната средина се претставени на следната слика,
покажувајќи го нивото на планирање (политика, план и програма) за кои важи постапката за
Стратегиска оценка (СОЖС) и нивото на развојни проекти кои потпаѓаат под постапка за
Оценка на влијание на проектот врз животната средина (ОВЖС).

Слика 1 Разлика меѓу постапките за Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС) и Оцена на
влијанието врз животната средина (ОВЖС)
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Постапката за спроведување на стратегиска оцена на животната средина е дефинирана во
член 65, поглавје X од Законот за животната средина („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15,
129/15, 192/15, 39/16), при што стратегиска оцена се спроведува на плански документи кои се
подготвуваат во областа на земјоделството, шумарството, рибарството, енергетиката,
индустријата,
рударството,
транспортот,
регионалниот
развој,
телекомуникациите,
управувањето со отпадот, управувањето со водите, туризмот, просторното и урбанистичкото
планирање и користење на земјиштето, на Националниот акционен план за животната средина
и на локалните акциони планови за животната средина, како и врз сите стратегиски, плански и
програмски документи со кои се планира изведување на проекти за кои се врши оцена на
влијанието од проектот врз животната средина.
Во следната табела се прикажани подзаконските акти кои ја регулираат процедурата на
СОЖС.
Табела 1 Подзаконски акти кои ја регулираат постапката за стратегиска оцена на животната средина
Подзаконски акти

Објавен

Уредба за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и
промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се
спроведува постапката за оцена на нивното влијание врз животната
средина и врз животот и здравјето на луѓето

Службен весник на
Република Македонија
бр. 153/07, 45/11

Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали
определени плански документи би можеле да имаат значително влијание
врз животната средина и врз здравјето на луѓето

Службен весник на
Република Македонија
бр.144/07

Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена на животната
средина

Службен весник на
Република Македонија
бр.153/07

Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други
акти, како и планови и програми од областа на животната средина

Службен весник на
Република Македонија
бр.147/08, 45/11

Правилник за формата, содржината и образецот на Одлуката за
спроведување, односно не спроведување на стратегиска оцена и на
формуларите за потребата од спроведување, односно не спроведување
на стратегиска оцена

Службен весник на
Република Македонија
бр.122/11

При подготовка на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина земена е предвид
Директивата за стратегиска оцена на животната средина на Европската комисија (2001/42/EC),
која е транспонирана во националното законодавство.

2.2. Чекори во постапката за СОЖС за Програма за водоснабдување,
одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерација Битола
Постапката за СОЖС започнува со определување на потребата од спроведување на СОЖС,
преку подготвување на Формулар и Одлука за спроведување/неспроведување на стратегиска
оцена на животната средина. Истите се поднесуваат до Министерство за животна средина и
просторно планирање, кое издава Мислење за спроведување/неспроведување на постапката.
Фазите/чекорите преку кои се спроведува постапката за СОЖС се прикажани на следната
слика и истите се земени предвид при реализирање на процедурата за СОЖС.

13

Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна документација и
тендерска документација за собирање и третман на отпадните води
на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и Тетово
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за
Програма за водоснабдување, одведување, собирање и
прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

NIRAS/JOD/JBB

Слика 2 Чекори при спроведување на постапка за СОЖС, надлежни институции и учество на јавноста во
постапката

Како дел од постапката за спроведување на стратегиска оцена на животната средина од
имплементација на Програмата, Градоначалникот на општина Битола донесе Одлука за
спроведување на стратегиска оцена на животната средина за Програмата за водоснабдување,
одведување, собирање и пречистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола, врз
основа на претходно подготвен Формулар (Прилог 1).
Подготвената Одлука за спроведување на постапката за СОЖС и Формуларите, документот за
корелација на целите на Програмата со целите на националните/регионалните и локалните
стратешки, плански/програмски документи беа објавени на веб страната на општина Битола и
беа јавно достапни за увид во период од 15 дена.
Потребата од започнување на постапка за стратегиска оцена на животната средина во текот на
постапката за изработка и донесување на предметната Програма беше потврдена од страна на
Министерство за животна средина и просторно планирање, преку издадено Мислење за
прифаќање на Одлуката за спроведување на стратегиска оцена (бр.15-8229/2 од 28.10.2015
година, приложено во Прилог 2).
По добиеното Мислење за спроведување на постапка за СОЖС, започна изработката на
предметниот Извештај за СОЖС, кој содржи информации за аспектите на
животната средина кои се предмет на оцена и очекуваните позитивни и негативни
влијанија врз животната средина од имплементација на Програмата.
Извештајот за стратегиска оцена ги содржи заклучоците од оцената на можните значителни
влијанија врз животната средина од предложената Програма.
Анализата на влијанијата врз животната средина е главно насочена кон идентификување на
потенцијалните проблеми, рационализација на трошоци и правење оптимален избор на мерки
за заштита на животната средина (мерки за намалување).
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Доколку се предвидат соодветни мерки за спречување, ублажување и неутрализација во
раната фаза на подготовка на Програмата, влијанијата врз одредени медиуми на животната
средина ќе се намалат или ефективно подобрат. При идентификување на влијанијата, се
користи квалитативна оцена, односно тие се оценети како позитивни и негативни влијанија.
Исто така, Извештајот за СОЖС содржи и План за мониторинг на животната средина, чија
главна цел е следење на резултатите од применетите мерки за ублажување во текот на
спроведувањето на планскиот документ и дали во текот на имплементацијата на планските
цели, се имплементирани и целите за заштита на животната средина и соодветното
делегирање на надлежностите.
Подготвениот нацрт извештај за СОЖС се доставува до Министерство за животна средина и
просторно планирање за мислење, а во меѓувреме се објавува и на веб страната на МЖСПП и
на органот кој го донесува стратешкиот документ, односно на веб страната на општина Битола,
заради достапност на јавноста за коментари, забелешки и сугестии во тек на 30 дена. Пред
истекот на периодот за јавен увид, се организира јавна расправа по нацрт извештајот и
добиените забелешки се внесуваат во финалната верзија на извештајот заедно со добиените
забелешки во мислењето по нацрт извештајот од страна на МЖСПП.
По дополнување на Извештајот за СОЖС со сите забелешки, коментари и препораки, како и
записникот од извршениот јавен увид, финалната верзија се доставува до МЖСПП за
добивање на конечно мислење по Извештајот .
Насоките дадени во Извештајот за СОЖС треба да бидат земени предвид во финалната
верзија од Програмата, а исто така понатаму во сите плански и проектни документи кои ќе се
подготвуваат за имплементација на активностите за водоснабдување, одведување, собирање
и прочистување на урбани отпадни води за Агломерацијата Битола, предвидени во
Програмата.
Органот надлежен за донесување на Програмата треба да ја следи имплементацијата на
активностите, можните влијанија врз животната средина и социјалните аспекти, со цел
навремено реагирање и евентуално преземање на дополнителни мерки за заштита на
животната средина.
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2.3. Надлежни институции
Органи засегнати од имплементација на планскиот документ и органи кои учествуваат во
постапката на СОЖС и/или подготовката и усвојувањето на планскиот документ се:
Министерство за финансии, Министерство за животна средина и просторно планирање,
Министерство за транспорт и врски, Министерство за здравство, општина Битола, ЈКП
„Водовод” и ЈКП „Нискоградба” од Битола.
Надлежните институции вклучувајќи ја нивната функција во спроведувањето на Програмата за
водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерација Битола се презентирани во табелата подолу.
Табела 2 Надлежни институции и претпријатија одговорни за подготовка и спроведување на Програмата

ИНСТИТУЦИЈА/ПРЕТПРИЈАТИЕ

ФУНКЦИЈА

Сектор за централно финансирање и
склучување договори (CFCD) во рамките на
Министерството за финансии

Договорен орган за спроведување на Проектот и
Договорот кој е финансиран преку Инструментот за
предпристапна помош (IPA)

Министерство за животна средина и просторно
планирање (МЖСПП) преку ИПА
Координатор/ИПА одделение

Надлежен државен орган за спроведување на
политиката од областа на заштита на животната
средина

Министерство за здравство

Надлежен орган за следење на здравствената
исправност на водата за пиење и следење на
епидемиолошки заболувања

Министерство за транспорт и врски

Одговорен орган за надзор на развојните планови за
инфраструктурни проекти за системи за
водоснабдување и канализациони системи,
реализирани со финансиски средства од државниот
буџет

Општина Битола

Предлага и спроведува политика во секторот води
на локално ниво, Одговорна за инвестирање во
секторот водовод и канализација.
Корисник на Проектот

ЈКП „Водовод”

Услуги за прочистување и дистрибуција на чиста
вода за пиење за жителите од град Битола и
околните населени места

ЈКП „Нискоградба”

Третман, одржување и одвод на отпадните вода,
како и регулирање и одржување на улици и патишта,
изградба на хидротехнички објекти и канализација.

2.4. Прекугранични влијанија
Во согласност со член 70, став 1 од Законот за животна средина, во случај на постоење
веројатност спроведувањето на планскиот документ во Република Македонија (Програмата) да
предизвика прекугранично влијание врз животната средина и животот и здравјето на луѓето, на
предлог на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната
средина, на засегнатата држава отпочнува постапката за стратегиска оцена на животната
средина со известување на соседната земја. Иако реципиентот на третираната отпадна вода ќе
биде реката Драгор и 5ти Канал кои се влеваат во Црна Река, а Црна Река преку Тиквешкото
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Езеро се влева во реката Вардар, која со своето корито во должина од 75 km навлегува во
Република Грција каде се влива во Егејско Море, планираните активности во Програмата
предвидуваат мерки и активности кои нема да имаат значителни негативни влијанија врз
меѓународното сливно подрачје на реката Вардар и соседната земја Република Грција,
напротив, активностите дефинирани во Програмата ќе го подобрат квалитетот на водите во
површинските водотеци и нивниот статус во однос на Рамковната директива за води
(2000/60/EC), односно ќе имаат само позитивни влијанија, се предлага да не се спроведува
постапка за Прекугранична СОЖС.
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3. КРАТОК ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА, НЕЈЗИНИТЕ
ГЛАВНИ ЦЕЛИ И НИВНА КОРЕЛАЦИЈА СО ДРУГИ ПЛАНОВИ И
ПРОГРАМИ/ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ
Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни
води за Агломерација Битола е подготвена во рамките на Проектот: Изработка на студии (ФС,
ОВЖС, ЕИ), проектна документација и тендерска документација за собирање и третман на
отпадните води на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и Тетово.
Проектот е финансиран преку Инструментот за предпристапна помош (IPA), регулиран со
Одлука на Советот на Европа бр.1085/2006 од 17.07.2006.
Проектот е дел од националните цели за реконструкција и модернизација на инфраструктурата
во Република Македонија, вклучувајќи го и секторот води, во согласност со барањата и
стандардите на ЕУ.
Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни
води за Агломерација Битола е изготвена врз основа на:


Собирање податоци од различни извори: општина Битола, ЈКП „Водовод”, ЈКП
„Нискоградба” Битола, Завод за статистика, Министерство за животна средина и
просторно планирање,



Анализа на стратешки документи,



Собирање на податоци на терен, на пр. следење на количеството на вода и нивото на
вода во водоснабдителните и канализационите системи,



Развивање на одредени делови од Програмата во согласност со Прирачникот за
подготовка на планови за водоснабдување и одведување на отпадни води,



Анализа на искуството од претходно подготвената Физибилити Студија за третман на
отпадните води од 1999 година.

Во Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни
води за Агломерација Битола се содржани поглавја опишани во продолжение.


Вовед во Програмата

Во ова поглавје е даден приказ на законските обврски и цели врз кои се темели изработката на
Програмата. Исто така се дефинирани стратешките цели и приодот за развој на Програмата.


Опис на постојната состојба

Во ова поглавје е даден приказ на постојната состојба на медиумите и областите од животната
средина во Битола, а исто така е анализирана социо-економските состојба.
Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни
води за Агломерацијата Битола ги опфаќа следните населени места: град Битола, Горно
Оризари, Долно Оризари, Кравари, Карамани, Брусник, Буково и Лавци.
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Карамани

Горно Оризари
Долно Оризари

Битола
Брусник
Лавци

Буково

Кравари

Слика 3 Местоположба на населените места кои влегуваат во Програмата
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Во ова поглавје е даден приказ на постојниот начин на обезбедување вода за пиење и
инфраструктурата на водоводната мрежа во Агломерацијата Битола, како и постојната
канализациона мрежа.
Водоснабдување
Водоснабдувањето во општина Битола се врши од системот Драгор (кој го сочинуваат Црвена
Река, Лак Поток и реката Сапунчица) и хидросистемот Стрежево.
Хидросистемот Стрежево покрај за водоснабдување се
производство на електрична енергија во општина Битола.

користи

за

наводнување

и

Сировата вода се преработува во станицата за хлорирање на вода за пиење „Дихово“.
Вкупната количина на испорачана сирова вода до станицата „Дихово“ во 2014 година изнесува
5.127.000 m3. Водите се третираат (пред хлорирање, флокулација и коагулација, филтрација и
дезинфекција со хлор) и се транспортираат до стерилни резервоари за вода со вкупен
капацитет од 11.200 m 3. Постојат пет резервоари кои се поставени на различна надморска
висина и истите се со различен волумен од 100 m 3 до 5.000 m3. Од овие резервоари водата се
пренесува низ дистрибутивна водоводна мрежа до населените места во општина Битола.
Конфигурацијата на теренот во градот Битола налага поделба на водоснабдителниот систем
во три различни висински зони заради усогласување на притисоците кај секој поодделен
потрошувач.
 Зона 1 - Ниска зона е по обем најголема во однос на сите зони. Во оваа зона спаѓаат:
највисоките згради во градот, поголемиот дел од индустриските капацитети и околу 25
населени места кои се дел од регионалниот водовод.
 Зона 2 - Средна зона се снабдува со вода за пиење преку прекидна комора во
Брусничко - Лавчанскиот реон со волумен V = 100m 3, а нивото на водата е на 725
м.н.в.
Инаку преку оваа зона се снабдува со вода дел од населбата Баир, населбата
Буковски Ливади и др., како и градската болница.
 Зона 3 - Висока зона се снабдува со вода директно од филтерската станица на кота
765 м.н.в. Највисоката точка во високата зона е на 730 м.н.в., а најниската на 685
м.н.в. Оваа е најмалата од трите зони, во која се сместени релативно поновите
станбени населби, со значителен дел на индивидуални куќи.
Резервоарот 1 во хлорната станица „Дихово“ го снабдува Резервоарот 2 во старата Филтерска
станица, Резервоарот 5 - Епинал и Високата зона во градот Битола. Високата зона во Битола ги
снабдува со вода Резервоар 4 во Буковски Ливади кој што ја снабдува со вода населбата
Буковски Ливади. Средната зона се снабдува со вода од Резервоар 5 кај Епинал, додека
Резервоарот 2 добива вода од Средната зона. Ниската зона се снабдува со вода од Резервоар
2, додека Резервоарот 3 се снабдува со вода од Ниската зона и ги снабдува населените места
во Општина Битола. Останатите населени места се снабдуваат од Ниската зона.
Шематски приказ на водоснабдителниот систем за трите зони е прикажан на следната слика.
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Слика 4 Шематски приказ на водоводната мрежа

Сегашната состојба на водоводната мрежа во рамките на Агломерација Битола е прикажана на
следната слика. Конкретно прикажани се сите населени места кои се опфатени со Програмата,
трите реки (Црвена Река, Река Лак Поток, Река Сапунчица, преку кои се каптира водата за
пиење), петте резервоари за вода и хлорната станица „Дихово“ кои се снабдуваат со вода од
каптажа Стрежево и пумпна станица Довлеџик.
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Слика 5 Моментална состојба со водоводната мрежа во Агломерација Битола

Процентуалниот удел на потрошувачката на вода во Агломерацијаta Битола е даден во
следниот график.

График 1 Потрошувачка на вода во Агломерација Битола за 2014 година

Главните недостатоци на водоводната мрежа се цевките кои се стари и предизвикуваат
дефекти во дистрибутивната мрежа, за што потврдува и податокот дека во период од 2010 до
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2013 се пријавени 3.246 дефекти на водоводните цевки. Ова исто така придонесува за загуба
на вода за пиење.
Цевките во водоводната дистрибутивна мрежа се изработени од челик, полиетилен, азбестен
цемент, поливинил.
Примарната водоводна мрежа во Битола изнесува 17.1 km од кои 15.6 km се од челични
цевководи и 1.5 km се од префабрикуван челик. Дистрибутивната мрежа ја сочинуваат
цевководи со должина од 274.5 km, почнувајќи со дијаметар од 50 mm до 800 mm.
Канализациона мрежа и управување со отпадните води
Канализационата мрежа во Битола ја сочинуваат 13 главни колектори со должина од
приближно 21 km, кои се поврзани со секундарните колектори. Колекторите главно се
изработени од бетон, армиран бетон или азбестен цемент со дијаметар од 500-1,500 mm.
Отпадните води од колекторите преку 10 испусти главно се испуштаат во реката Драгор и
Петтиот Канал.
Главен проблем во однос на канализационата мрежа во Битола е комбинираниот систем за
собирање на отпадни и атмосферски води што претставува голем проблем во зимскиот период
при што доаѓа до прелевање на водите од шахтите. Исто така проблеми се идентификувани и
кај испустите во реката Драгор. Овие испусти се конструирани на пониска кота така што за
време на обилни врнежи кога се зголемува нивото на вода во реката, водата од испустите се
враќа назад во канализационата мрежа го блокира системот, а исто така со себе повлекува
голема количина на отпад.
Во моментов не постои систем за третман на отпадните води во општина Битола. Урбаните и
индустриските отпадни води директно се испуштаат во Петти Канал и реката Драгор, кои се
притоки на Црна Река.

Слика 6 Постојна канализациона мрежа
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Во текот на изработката на Програмата, локацијата за поставување на идната пречистителна
станица за отпадни води (во понатамошниот текст ПСОВ) е предложена од страна на
претставници на Општината, врз основа на разгледување и анализа на неколку алтернативи во
однос на просторот и функционалноста.
Со цел да се постигнат целите на Програмата за пречистување на урбаните отпадни води во
Агломерацијата, Советот на општина Битола донесе Одлука идната пречистителна станица за
третман на урбаните отпадни води (да се постави на КП бр. 25, КО Битола 5, северно од
Битола на растојание од околу 2 km од центарот на Градот. Предвидената локација се наоѓа во
близина на новите гробишта, меѓу селата Долно и Горно Оризари. Оваа парцела зафаќа
површината од 51 ha. Растојанието до најблиските населени места е околу 0,6 km, со што би се
спречило ширење на непријатна миризба при неповолни метеоролошки услови.
Просторот предвиден за изградба на пречистителната станица покрива површина од
приближно 10 ha. Најблизок реципиент до предвидената локација е реката Драгор.

Локација на идната
пречистителна станица
за отпадни води за
Агломерацијата
Битола

Слика 7 Предвидена локација за изградба на пречистителната станица

При посета на локацијата, предвидена за изградба на пречистителна станица, на 06.10.2015
година, беше утврдено дека парцелата граничи со канал за одводнување на земјоделските
површини, како и со други парцели на кои се одгледуваат земјоделски култури. Земјиштето е во
сопственост на Република Македонија и со него стопанисува компанијата ЗИК „Пелагонија”. За
пристап до пречистителната станица се планира изградба на 700 m асфалтен пат.
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Слика 8 Фотографии од посета на локација за изградба на пречистителна станица


Проекција за социо - економскиот развој, проекција за количини на отпадни води

Ова поглавје на Програмата содржи податоци за социо економскиот развој на Општината,
идната побарувачка на вода за домаќинствата, индустријата и сл. како и предвидување за
количините на отпадна вода која ќе се генерира во периодот до 2039 година, оптоварувањето
на водите кои треба да се третираат во идната пречистителна станица, стапката на
инфилтрација, количините на атмосферски води, како и параметрите со кои се предвидува да
се испуштаат отпадните води после третманот во пречистителната станица.
Пречистителната станица за третман на отпадните води е предвидена за 100.911 еквивалент
жители. Се предвидува отпадните води после третман во пречистителната станица да ги
задоволуваат следните параметри дефинирани во согласност со Директивата за третман на
урбани отпадни води 81/271/EEC: БПК=25mg/l, ХПК= 125 mg/l O2 и суспендирани материи
35mg/l.
За постигнување на овие параметри се предвидува примарен и секундарен третман на
отпадните води во пречистителната станица и третман на генерираната мил. Постои можност
за идно проширување на пречистителната станица со терцијален третман, како резултат на
назначување на реките Драгор и Црна Река како чувствителни водно тела, во согласност со
Директивата за урбани отпадни води.


Развојни цели за водоснабдување, одведување на отпадни води и прочистување
на отпадни води

Во ова поглавје се претставени развојните цели за водоснабдување, одведување и
прочистување на отпадните води.
Програмата вклучува развојни цели за подобрување на постојната водоводна инфраструктура
и ефикасно користење на водата, намалување на загубите на вода во водоснабдителниот
систем (до 25%), намалување на број на дефекти на водоснабдителните системи, намалена
појава на поплави, зголемена ефикасност и функционалност на системите за водоснабдување,
подобрена услуга до населението и наплата по социјално прифатлива цена.
Сите овие подобрувања со водоснабдувањето на Агломерацијата ќе се постигнат преку:


Замена на главните челични цевки DN800 за пренос на вода од пумпна станица за вода
Довлеџик до филтерна станица Дихово (D8700 ДИ цевка) со L = 2500 m;



Реконструкција на постојната водоводна мрежа преку замена на: азбесни и цевки од
поцинкувано и лиено железо, со цевки од полиетилен со висока густина;
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Замена на постоечките влезни вентили во водоснабдителниот систем;



Замена на постојните цевководи во Битола;



Изградба на нова административна зграда на ЈКП „Водовод“;



Обновување на 2 водозафати;



Замена на постојните цевководи со L = 45,6 m;



Станица за дезинфекција за 6 населени места;



Инсталација за мерење на притисок и проток, преку набавка на SCADA подстаници;



Подобрување на постоечката филтер станица;



Замена на постојните цевководи со L = 22,900 m;



Набавка и инсталирање на ГИС систем, како инвентар и алатка за планирање;

Исто така, во Програмата образложени се загубите на вода во канализационата мрежа,
количините на атмосферските води, протокот на отпадните води и нивниот степен на
загаденост.
Со Програмата се предвидува зголемување на бројот на население кое е приклучено на
канализациона мрежа (во 2013 покриеност до 95%, во 2021 покриеност до 97%, во 2039
покриеност до 99%), намалување на број на дефекти на канализациони системи, одвојување на
фекалната од атмосферската вода во засебни системи, намалена појава на поплави,
зголемена ефикасност и функционалност на системите за одведување на отпадни води
зголемување на бројот на домаќинства кои се приклучени на канализациониот систем,
намалување на истекувања и инфилтрација од канализациониот систем и објектите,
рехабилитација на делови од постојниот канализационен систем, спречување на
надминувањата на праговите на загадување со отпадни води испуштени во канализационите
системи, третман на отпадните води во пречистителна станица.
Сите овие подобрувања со одведувањето на отпадните води во Агломерацијата ќе се
постигнат преку:


Доизградба на канализациона мрежа за селото Долно Оризари Ø300 во должина ~ 2
km;



Главен потисен колектор од селото Долно Оризари Ø250 до пречистителната станица
во должина ~ 2,3 km и пумпна станица;



Главен потисен колектор од селото Кравари до колектор К0 Ø160 во должина ~ 3,3 km
и пумпна станица;



Главен потисен колектор од индустриска зона во Битола до колектор K1 Ø700 во
должина од ~ 2,93 km и пумпна станица;



Главен колектор од Битола до пречистителната станица Ø700- Ø1200 во должина од ~
4,1 km и изградба на премин преку река;



Реконструкција на постојната канализациона мрежа, замена на азбест цементни цевки
во Битола Ø200- Ø800, Прва фаза;



Реконструкција и изградба на 3,5 km канализациона мрежа во село Горно Оризари;



Мерна опрема за следење на протокот на отпадна вода;
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Специјализирано возило за одржување на канализациона мрежа (комбинација на
возило за чистење на отпадна вода со пумпа со висок притисок и вакуум пумпа за
собирање на кал);



Возило со висок притисок;



Вакуум возило за тесни улички;



Возило за проверка на квалитет на вода од канализационен систем (CCTV возило);



Реконструкција на постојната канализациона мрежа, замена на азбест цементни цевки
во Битола Ø200- Ø800, Фаза 2;



Реконструкција на Курдереш - канал за атмосферска вода со вкупна должина ~ 2,4 km;



Изградба на западен канал за атмосферски води над населбите Баир и Горно Оризари
со вкупна должина ~ 0,76 km;



Изградба на источен канал за атмосферски води над населбите Баир и Горно Оризари
со вкупна должина ~ 3,1 km;



Изградба на канал за атмосферски води над реонот БЛР (Брусничко Лавчански Реон)
дел 1 со вкупна должина ~ 1,1 km;



Изградба на канал за атмосферски води над реонот БЛР (Брусничко Лавчански Реон)
дел 2 со вкупна должина ~ 0,8 km;



Изградба на Обиколен канал за атмосферски води за село Буковски Ливади во должина
од 0,75 km;



Канализациона мрежа за село Буково во должина од 6,45 km;



Изградба на атмосферска канализациона мрежа за главен колектор на улица
Партизанска - Битола Ø600 - Ø1000, во должина од ~ 4,1 km;



Изградба на атмосферска канализациона мрежа на Солунска улица Ø1000, во должина
од ~ 1,1 km;



Изградба на атмосферска канализациона мрежа за главен колектор на булеварот 1ви
Мај - Битола Ø600 - Ø1000 во должина од ~ 2,9 km;



Замена на бетонски и армирано бетонски цевки во Битола Ø250 - Ø800;



Изградба на фекална канализација во село Карамани Ø300, со вкупна должина ~ 5,6
km, пумпна станица и главен колектор во должина ~ 0,58 km, до Долно Оризари;



Изградба на канализациона мрежа со вкупна должина ~ 3km и главен колектор од
Битола за село Лавци Ø300 и пумпна станица;



Изградба на канализациона мрежа со вкупна должина ~ 4,7 km и главен колектор од
Битола за село Брустник Ø300 и пумпна станица;



Нова канализациона мрежа Ø300 за населено место Стрцин во должина ~ 1,4 km;



Нова канализациона мрежа
должина ~ 2,3 km;

Ø250 за реонот БЛР (Брусничко Лавчански Реон) 3 во



Нова канализациона мрежа
должина ~ 1,8 km;

Ø250 за реонот БЛР (Брусничко Лавчански Реон) 4 во
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Нова атмосферска канализација Ø250 - Ø400 за населено место Стрцин во должина од
~ 2,75 km;



Нова атмосферска канализација Ø250 – Ø300 реонот БЛР (Брусничко Лавчански Реон)
3 во должина ~ 1,5 km;



Нова атмосферска канализација Ø250 – Ø400 реонот БЛР (Брусничко Лавчански Реон)
4 во должина ~ 3,5 km.

Исто така се предвидува изградба на пречистителна станица за третман на отпадните
води.

Слика 9 Постојна и планирана канализациона мрежа


Анализа на алтернативи

Во ова поглавје од Програмата разгледувани се алтернативни локации за поставување на
идната пречистителна станица, алтернативи за процесот на третман на отпадните води, како и
алтернативи за третман на генерираната мил. Исто така се анализирани алтернативи во однос
на водоснабдување и управување со отпадни води и третман на отпадни води.


Акционен План за спроведување на проекти

Во програмата развиен е акционен план за спроведување на мерки од страна на општина
Битола, ЈКП „Нискоградба” и ЈКП „Стрежево”, МЖСПП и консултантите на различни нивоа при
подготовка и спроведување на поединечните проекти кои произлегуваат од Програмата за
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водоснабдување, одведување на отпадни води и прочистување на отпадни води за
Агломерацијата Битола.


Стратегија за инвестирање

Врз основа на оцената на различни технички алтернативи и цената на чинење на неопходните
мерки за постигнување на целите на Програмата, подготвена е инвестициона програма за
развој на мрежата за водоснабдување, одведување на отпадни води и прочистување на
отпадни води во Агломерација Битола. Проценето е дека целата инвестиција за предвидените
активности ќе чини 93 927,125 евра во период од 2015-2039.

3.1. Цели на планскиот документ


Главна и специфични цели на Програмата

Главна цел на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на
урбаните отпадни води за Агломерацијата Битола, е да постави основа за изработка на
инвестициони мерки за подобрување на водоснабдителниот и канализациониот систем во
општина Битола.
Имплементацијата на инвестиционите мерки има за цел да се задоволат барањата на земјите
членки и потписнички за членство во ЕУ во согласност со барањата на Директивата за
квалитет на вода за пиење 91/271/EC и Директивата 91/27/ЕЦ која се однесува на урбаните
отпадни води.
Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни
води за Агломерација Битола претставува главен инструмент за долгорочно стратешко
планирање за да се задоволат идните потреби (за 25-годишен период) за снабдување со вода
и третман на отпадните води на територијата на Градот и неколку населени места. Овој
документ е значаен за социо-економскиот развој на Битола и заштита на животната средина
(површинските и подземните води) во Регионот.
Целите на програмата ќе се постигнат преку проектирање, изградба и проширување на
водоснабдителни објекти, системи за одведување на отпадни води (фекални и атмосферски) и
системи за прочистување на отпадни води, а воедно ќе придонесе и за реализирање на
нејзините специфични цели.
Специфичната цел на Програмата е ублажување на негативните влијанија врз животната
средина и здравјето на луѓето предизвикани од недостаток на целосна покриеност со
водоводна и канализациона мрежа на предметното подрачје, застареност на постојната мрежа
и отсуство на третман на отпадните води кои директно го нарушуваат квалитетот на
површинските и подземните води, односно:


Подобрување на постојната водоводна инфраструктура и ефикасно користење на
водата;



Намалување на загубите на вода во водоснабдителниот систем (до 25%);



Зголемување на бројот на население кое е приклучено на канализациона мрежа (во
2013 покриеност до 95%, во 2021 покриеност до 97%, во 2039 покриеност до 99%);



Намалување на број на дефекти на водоснабдителните и канализациони системи;



Одвојување на фекалната од атмосферската вода во посебни системи;



Намалена појава на поплави;
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Зголемена ефикасност и функционалност на системите за водоснабдување и
одведување на отпадни води (фекални и атмосферски);



Зголемување на бројот на население чии отпадни води се прочистуваат до одреден
степен;



Елиминирање на нелегални испуштања на непречистени води во реципиентите;



Подобрување на квалитетот на реципиентите на отпадните води;



Подобрена услуга до населението и наплата по социјално прифатлива цена;



Позитивно влијание врз здравјето на населението.



Развојни цели на Програмата

Програмата содржи развојни цели во однос на секторите за водоснабдување, собирање,
одведување и третман на отпадните води. За постигнување на овие цели во Програмата се
разработени низа активности на кои треба да им се даде приоритет за имплементација, со цел
да се постигнат целите на Програмата.
Цели за развој на водоснабдителниот систем се:


Обезбедување на доволна количина на високо квалитетна вода за пиење на населението
за Агломерацијата Битола;



Намалување на загубите во водоснабдителниот систем;



Зголемување на уделот на домаќинства, приклучени на водоводна мрежа, преку
рехабилитација на постојната и изградба на нови водоснабдителни системи за
Агломерација Битола.

За реализација на горенаведените цели потребно е да се спроведат следните активности,
дефинирани по приоритет.
Табела 3 Приоритети за Секторот водоснабдување



Сектор за
водоснабдување


Приоритет бр. 1

Приоритет бр. 2

-Замена на главните челични 
цевки DN800 за пренос на вода
од пумпна станица за вода
Довлеџик до филтерна станица

Дихово (D8700 ДИ цевка) со L =
2500 m;


-Обновување на 2
водозафати (на Црвена Река
и Потокот Лаки) ;

-Реконструкција на постојната
водоводна мрежа преку замена

на: азбесни и цевки од
поцинкувано и лиено железо, со
цевки од полиетилен со висока
густина;

-Замена на постојните влезни
вентили во водоснабдителниот
систем;



-Замена на постојните
цевководи во Битола;



-Изградба на нова
административна зграда на ЈКП
„Водовод”.

-Замена на постојните
цевководи со L = 45,600 m;
-Станица за дезинфекција за
6 населени места;
-Инсталација за мерење на
притисок и проток, преку

набавка на SCADA
подстаници.


Приоритет бр.3
-Замена на
постојните
цевководи со L =
22,900 m;
-Набавка и
инсталирање на
ГИС систем, како
инвентар и алатка
за планирање.

-Подобрување на постојната
филтер станица.
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Цели за развој на Секторот за отпадни води се:


Зголемување на бројот на домаќинства кои се приклучени на канализациониот систем,



Намалување на истекувања и инфилтрација од канализациониот систем и објектите,



Рехабилитација на делови од постојниот канализационен систем,



Спречување на надминувањата на праговите на загадување со отпадни води
испуштени во канализационите системи, преку:



Имплементација на мерки за намалување на загадувањето во технолошките единици и
сведување на минимум;



Имплементација на мерки за повторно користење на водите;



Воведување на технологии каде не се користи вода;



Воведување на најдобри достапни практики;



Третман на отпадните води преку системи за прочистување на отпадни води.

Приоритетите за системот за отпадни води се прикажани во следната табела:
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Табела 4 Приоритети за Секторот за отпадни води
Приоритет бр. 1

-Доизградба на канализациона мрежа за
селото Долно Оризари Ø300 во должина ~ 2
km;
-Главен потисен колектор од селото Долно
Оризари Ø250 до пречистителната станица во
должина ~ 2,3 km и пумпна станица;
Сектор за
одведување и
собирање на
отпадни води

-Главен потисен колектор од селото Кравари
до колектор К0 Ø160 во должина ~ 3,3 km и
пумпна станица
-Главен потисен колектор од индустриска зона
во Битола до колектор K1 Ø700 во должина од
~ 2,93 km и пумпна станица;
-Главен колектор од Битола до
пречистителната станица Ø700- Ø1200 во
должина од ~ 4,1 km и изградба на премин
преку река;

Приоритет бр. 2

-Реконструкција на постојната
канализациона мрежа, замена на азбест
цементни цевки во Битола Ø200- Ø800,
Фаза 2;
-Реконструкција на Курдереш - канал за
атмосферска вода со вкупна должина ~ 2,4
km;
-Изградба на западен канал за атмосферски
води над населбите Баир и Горно Оризари
со вкупна должина ~ 0,76 km;
-Изградба на источен канал за атмосферски
води над населбите Баир и Горно Оризари
со вкупна должина ~ 3,1 km;
-Изградба на канал за атмосферски води
над реонот БЛР (Брусничко Лавчански
Реон) дел 1 со вкупна должина ~ 1,1 km;

-Реконструкција на постојната канализациона
мрежа, замена на азбест цементни цевки во
Битола Ø200- Ø800, Прва фаза;

-Изградба на канал за атмосферски води
над реонот БЛР (Брусничко Лавчански
Реон) дел 2 со вкупна должина ~ 0,8 km;

-Реконструкција и изградба на 3,5 km
канализациона мрежа во село Горно Оризари;

-Изградба на Обиколен канал за
атмосферски води за село Буковски Ливади
во должина од 0,75 km;

-Мерна опрема за следење на протокот на
отпадна вода;
-Специјализирано возило за одржување на
канализациона мрежа (комбинација на возило
за чистење на отпадна вода со пумпа со висок
притисок и вакуум пумпа за собирање на кал);

-Канализациона мрежа за село Буково во
должина од 6,45 km;

-Возило со висок притисок;

-Изградба на атмосферска канализациона мрежа за главен колектор на улица
Партизанска - Битола Ø600 - Ø1000, во
должина од ~ 4,1 km;

-Вакуум возило за тесни улички;

-Изградба на атмосферска канализациона

Приоритет бр.3

-Замена на бетонски и армирано бетонски
цевки во Битола Ø250 - Ø800;
-Изградба на фекална канализација во
село Карамани Ø300, со вкупна должина ~
5,6 km, пумпна станица и главен колектор
во должина ~ 0,58 km, до Долно Оризари;
-Изградба на канализациона мрежа со
вкупна должина ~ 3km и главен колектор
од Битола за село Лавци Ø300 и пумпна
станица;
-Изградба на канализациона мрежа со
вкупна должина ~ 4,7 km и главен колектор
од Битола за село Брустник Ø300 и пумпна
станица;
-Нова канализациона мрежа Ø300 за
населено место Стрцин во должина ~ 1,4
km;
-Нова канализациона мрежа Ø250 за
реонот БЛР (Брусничко Лавчански Реон) 3
во должина ~ 2,3 km;
-Нова канализациона мрежа Ø250 за
реонот БЛР (Брусничко Лавчански Реон) 4
во должина ~ 1,8 km;
-Нова атмосферска канализација Ø250 Ø400 за населено место Стрцин во
должина од ~ 2,75 km;
-Нова атмосферска канализација Ø250 –
Ø300 реонот БЛР (Брусничко Лавчански
Реон) 3 во должина ~ 1,5 km;
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мрежа на Солунска улица Ø1000, во
должина од ~ 1,1 km;
-Изградба на атмосферска канализациона
мрежа за главен колектор на булеварот 1ви
Мај - Битола Ø600 - Ø1000 во должина од ~
2,9 km

-Нова атмосферска канализација Ø250 –
Ø400 реонот БЛР (Брусничко Лавчански
Реон) 4 во должина ~ 3,5 km.
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Цели за развој и подобрување на третманот на отпадните води

Имплементацијата на проектот за третман на отпадните води во пречистителна станица во
Битола ги има следните специфични цели:


Прочистување на сите отпадни води во соодветни постројки во согласност со барањата
и временските ограничувања предвидени со националните и ЕУ нормативи,



Подобрен квалитет на површинските води и отстранување на негативните влијанија врз
животната средина,



Обезбедување на позитивни резултати во превенција од заразни болести кај
населението, подобрен квалитет на живеење на жителите од населените места
опфатени со планскиот документ,



Обезбедување на подобри сервисни услуги за граѓаните и бизнис заедницата по
социјално прифатливи цени,



Отстранување на нелегални испуштања на непречистени отпадни води во река,



Постигнување на квалитет на прочистена вода исполнувајќи ги барањата од
Директивата 91/271/ЕС и на тој начин подобрување на еколошкиот статус на водни
тела (реципиенти) - река Драгор и Црна Река.

Основен приоритет за развој на секторот вода, во Агломерацијата Битола, претставува
третманот на отпадните води од град Битола и населените места: Горно Оризари, Долно
Оризари, Кравари, Карамани, Брустник, Буково и Лавци. Изградбата на станица за
прочистување на отпадни води во согласност со националното и ЕУ законодавството е
приоритет, што ќе доведе до подобрување на состојбите со медиумите на животната средина.
Преку третман на отпадните води ќе се постигне исполнување на барањата поврзани со
пристапување на земјата кон ЕУ и обврските за почитување на препораките преку
исполнување на ЕУ Директивите:
-

Директива 2000/60/ЕС на Европскиот парламент и Совет од 23.10.2000 со која се
воспоставува рамка за делување на заедницата во областа на политиката за вода,

-

Директива 91/271/ЕЕС од 21.05.1991 во врска со третман на урбани отпадни води.

Изградбата на модерни капацитети за третман на отпадни води во Регионот во согласност со
европските стандарди за квалитет на вода која се испушта ќе ги елиминира негативните
влијанија врз животната средина.


Очекувани придобивки

Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни
води за Агломерација Битола предвидува преку реализација на инвестициите да обезбеди:


Снабдување со вода за пиење со потребен квалитет и количина за населението за
Агломерација Битола;



Намалени загуби на вода во водоснабдителниот систем кои сега изнесуваат 25%;



Подобрување на постојната водоводна инфраструктура и ефикасно користење на
водата, намалување на прекините во водоснабдувањето како резултат на застарената
мрежа;



Подобрување на водостопанските објекти, каде што има потреба;
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Проектирање, изградба и/или завршување на нови водоснабдителни објекти, извори на
вода за пиење и капацитети за третман на отпадни води;



Оптимално работење на канализационата мрежа (вклучувајќи и истекувања);



Зголемен број на домаќинства приклучени на канализациона мрежа во Агломерација
Битола;



Зголемување на бројот на домаќинства чии отпадни води се третираат.

Горенаведените активности ќе се реализираат преку:


Дефинирање на Агломерација земајќи ја предвид Директивата за урбани отпадни води
(91/271 ЕЕС);



Преглед на постоечки студии и додатни истражувања на терен по потреба;



Развој на канализационен хидрауличен модел и Мастер План;



Подготовка на Студија за оправданост, оцена на влијанијата врз животната средина и
Анализа на трошоци за Проект Инвестиција за собирање на отпадни води и минимум
секундарен третман во согласност со барањата на Директивата за урбани отпадни води
(91/271/ЕЕС) и Директивата за оценка на влијанието врз животната средина
(85/337/ЕЕЗ);



Подготовка на Програма за управување со милта;



Подготовка на Идеен Проект на постројка за прочистување на отпадни води;



Изработка на тендерска документација и дефинирање на јавна набавка за изградба на
систем за прочистување на отпадни води, во согласност со Договорот со FIDIC од 1999
и барањата од „Практичниот Водич за Договорни процедури за ЕУ-Надворешни
активности”.

3.2. Корелација на целите на Програмата за водоснабдување, собирање и
прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола со целите
на другите релевантни национални стратегии, планови и програми
Програмата за водоснабдување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерацијата Битола е со важност за период од дваесет и пет години и треба да ја донесе
Советот на општина Битола.
Програмата за водоснабдување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерација Битола обезбедува информации за состојбата на животната средина во
Агломерацијата, како и за социо-економските аспекти. Покрај тоа, Програмата дава опис и
оцена на тековната состојба со водоснабдувањето и одведувањето на отпадните води во
Агломерацијата, анализа на слабостите на сегашната водоводна и канализациона мрежа,
проекциите за идните потреби за вода, анализа на предложените сценарија, како и мерки за
намалување на нивото на негативното влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.
За потребите на оваа задача, анализирани се голем број национални планови, програми и
стратегии од различни сектори и нивните главни цели.
Во следната табела даден е преглед на главните цели на овие клучни документи за
планирање, нивната корелација со целите на Програмата за водоснабдување, собирање и
прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола, како и активностите од
Програмата со кои би можеле да се постигнат овие цели.
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Компатибилност на целите на планскиот документ

Реализација на активностите за постигнување на поединечните цели дефинирани во
Програмата може да се предизвика негативно, конфликтно или кумулативно - синергетско
влијание врз реализацијата на друга цел и затоа е неопходна идентификација на нивната
меѓусебна компатибилност.
Меѓусебната компатибилност на целите на планскиот документ е идентификувана користејќи
Матрица на компатибилност, како алатка, при подготовка на Извештајот за Стратегиска оцена
на влијание на планскиот документ врз животната средина. На следните табели се прикажани
Матрици на компатибилност на целите за секој сектор посебно: Сектор водоснабдување,
Сектор собирање и одведување на отпадни води и Сектор прочистување на отпадни води.
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Табела 5 Матрица на компатибилност на целите на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерација Битола
Сектор водоснабдување

Цели на Програмата (Сектор
водоснабдување)

Обезбедување на квалитетна
вода за пиење на населението
за Агломерација Битола

Обезбедување на квалитетна вода за
пиење на населението за Агломерација
Битола



Намалување на загубите во
водоснабдителниот систем (кои сега
изнесуваат 25%)



Зголемување на уделот на домаќинства,
приклучени на водоводната мрежа, преку
рехабилитација на постојната и изградба
на нови водоснабдителни системи за
Агломерација Битола



Легенда
 - двете цели се поддржуваат меѓусебно
? – условите за меѓу зависноста се недоволно познати

Намалување на загубите во
водоснабдителниот систем (кои сега
изнесуваат 25%)

Зголемување на уделот на
домаќинства, приклучени на
водоводна мрежа, преку
рехабилитација на постојните и
изградба на нови водоснабдителни
системи за Агломерација Битола




0

О – нема значителна врска меѓу целите
X- двете цели имаат конфликт меѓусебно

37

Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна документација и
тендерска документација за собирање и третман на отпадните води
на инвестициски проекти во општините Битола, Битола и Тетово
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за
Програма за водоснабдување, одведување, собирање и
прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

NIRAS/JOD/JBB

Табела 6 Матрица на компатибилност на целите на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерација Битола
Сектор одведување и собирање на отпадни води

Цели на Програмата (Сектор
одведување и собирање на
отпадни води)

Зголемување на бројот
на домаќинства кои се
приклучени на
канализационен систем

Зголемување на бројот на
домаќинства кои се приклучени на
канализационен систем

Намалување на
истекувања и
инфилтрација од
канализациониот
систем и
објектите

0

Рехабилитација на
делови од постојниот
канализационен систем













Намалување на истекувања и
инфилтрација од канализациониот
систем и објектите

0

Рехабилитација на делови од
постојниот канализационен систем





Спречување на надминувањата на
праговите на загадување со
отпадни води испуштени во
канализациони системи



0



Третман на отпадните води преку
системи за прочистување на
отпадни води

0

0



Легенда
- двете цели се поддржуваат меѓусебно
?–условите за меѓу зависноста се недоволно познати

Спречување на надминувањата
на праговите на загадување со
отпадни води испуштени во
канализациони системи

Третман на
отпадните
води преку
системи за
прочистување
на отпадни
води



х





О – нема значителна врска меѓу целите
X- двете цели имаат конфликт меѓусебно
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Табела 7 Матрица на компатибилност на целите на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерација Битола
Сектор прочистување на отпадни води

Цели на Програмата
(Сектор прочистување
на отпадни води)

Прочистување на
сите отпадни води
во соодветни
постројки во
согласност со
барањата и
временските
ограничувања
предвидени со
националните и ЕУ
нормативи

Прочистување на сите
отпадни води во
соодветни постројки во
согласност со барањата
и временските
ограничувања
предвидени со
националните и ЕУ
нормативи

Подобрен
квалитет на
површинските
води и
отстранување на
негативните
влијанија врз
животната
средина



Подобрен квалитет на
површинските води и
отстранување на
негативните влијанија
врз животната средина



Обезбедување на
позитивни резултати во
превенција од заразни
болести кај населението,





Обезбедување на
позитивни резултати
во превенција од
заразни болести кај
населението,
подобрен квалитет на
живеење на жителите
од населените места
опфатени со
Програмата

Обезбедување на
подобри сервисни
услуги за
граѓаните и бизнис
заедницата по
социјално
прифатливи цени

Отстранување
на нелегални
испуштања на
непречистени
отпадни води во
река

Постигнување на
квалитет на прочистена
вода исполнувајќи ги
барањата од
Директивата за третман
на урбани отпадни води
91/271/ЕС и на тој начин
подобрување на
еколошкиот статус на
водните тела
(реципиентите) - река
Драгор и Црна река
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Сектор прочистување на отпадни води

Цели на Програмата
(Сектор прочистување
на отпадни води)

Прочистување на
сите отпадни води
во соодветни
постројки во
согласност со
барањата и
временските
ограничувања
предвидени со
националните и ЕУ
нормативи

Подобрен
квалитет на
површинските
води и
отстранување на
негативните
влијанија врз
животната
средина

Обезбедување на
позитивни резултати
во превенција од
заразни болести кај
населението,
подобрен квалитет на
живеење на жителите
од населените места
опфатени со
Програмата

Обезбедување на
подобри сервисни
услуги за
граѓаните и бизнис
заедницата по
социјално
прифатливи цени

Отстранување
на нелегални
испуштања на
непречистени
отпадни води во
река

Постигнување на
квалитет на прочистена
вода исполнувајќи ги
барањата од
Директивата за третман
на урбани отпадни води
91/271/ЕС и на тој начин
подобрување на
еколошкиот статус на
водните тела
(реципиентите) - река
Драгор и Црна река

подобрен квалитет на
живеење на жителите од
населените места
опфатени со Програмата
Обезбедување на
подобри сервисни услуги
за граѓаните и бизнис
заедницата по социјално
прифатливи цени







Отстранување на
нелегални испуштања на
непречистени отпадни
води во река









Постигнување на
квалитет на прочистена
вода исполнувајќи ги
барањата од
Директивата за третман
на урбани отпадни води
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Сектор прочистување на отпадни води

Цели на Програмата
(Сектор прочистување
на отпадни води)

Прочистување на
сите отпадни води
во соодветни
постројки во
согласност со
барањата и
временските
ограничувања
предвидени со
националните и ЕУ
нормативи

Подобрен
квалитет на
површинските
води и
отстранување на
негативните
влијанија врз
животната
средина

91/271/ЕС и на тој начин
подобрување на
еколошкиот статус на
водните тела
(реципиентите) - река
Драгор и Црна река
Легенда
 - двете цели се поддржуваат меѓусебно
?–условите за меѓу зависноста се недоволно познати

Обезбедување на
позитивни резултати
во превенција од
заразни болести кај
населението,
подобрен квалитет на
живеење на жителите
од населените места
опфатени со
Програмата

Обезбедување на
подобри сервисни
услуги за
граѓаните и бизнис
заедницата по
социјално
прифатливи цени

Отстранување
на нелегални
испуштања на
непречистени
отпадни води во
река

Постигнување на
квалитет на прочистена
вода исполнувајќи ги
барањата од
Директивата за третман
на урбани отпадни води
91/271/ЕС и на тој начин
подобрување на
еколошкиот статус на
водните тела
(реципиентите) - река
Драгор и Црна река

О – нема значителна врска меѓу целите
X- двете цели имаат конфликт

меѓусебно
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Прегледот на табелите за трите сектори/развојни цели/укажува дека постои голема
усогласеност меѓу целите на Програмата, особено во секторите за водовод и прочистување на
урбаните отпадни води за Агломерација Битола, преку рехабилитација на постојната
водоводна мрежа и воведување на систем за прочистување на урбаните отпадни води. Оваа
усогласеност ќе резултира со: подобрена инфраструктурна покриеност во комуналниот сектор
во Агломерацијата Битола, квалитетна услуга на граѓаните од страна на комуналните
претпријатија, наплата на услуги по социјално прифатливи цени, подобрена здравствена и
социо-економска состојба на населението во Агломерацијата Битола.
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Табела 8 Корелација на целите на Програмата за водоснабдување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола со целите на други
национални релевантни стратегии, планови и програми
Релевантен плански
документ (план, програма,
стратегија)

Главни цели на релевантниот плански документ/цели на
заштита на животна средина

Врска/Компатибилност

НАЦИОНАЛНО НИВО
Просторен План на
Република Македонија
(2002-2020)

Основни цели на Просторниот план се:
-утврдување на програмски индикатори и мониторинг за
следење на здравствената состојба на населението, во
релација со квалитетот на средината;
-зачувување и заштита на сите простори (места) со исклучиви и
неповторливи природни вредности од значење за научната,
културно -образовната, воспитната, рекреативната и други
функции.
Цели поврзани со водата:
-реализација на активностите за санација и ревитализација на
подрачјата со загрозен квалитет на животната средина,
идентификувани со Националниот акционен план преку
посебни програми за заштита на водите,
- заштеда на водни ресурси преку глобално управување со
водостопанските системи,

Програмата за водоснабдување, одведување и прочистување на
отпадни води за Агломерацијата Битола претставува главен
инструмент за долгорочно стратешко планирање за да се
задоволат идните потреби (за 25-годишен период) за снабдување
со вода и собирање и третман на отпадните води од
Агломерацијата Битола.
Предвидените активности во Програмата ќе допринесат за
подобрување на состојбата со комуналната инфраструктура
(водоснабдување, собирање и третман на отпадните води), што
претставува основен предуслов за иден развој во Агломерација
Битола.
Имплементацијата на Програмата ќе придонесе за заштита на
медиумите и областите од животната средина, здравјето на
населението, а исто така ќе резултира и со социо-економски
придобивки.

- рационализација при користењето на водата од сите субјекти,
како на површинските, така и на подземните води и
осигурување на минимални протоци на водотеците заради
постигнување на поволни капацитети на реципиентите при
прием на загадувањето.
Национална стратегија за
води (2011-2041)

Главните цели кои треба да се постигнат со интегрираното
управување со водите во Република Македонија се:

Директна врска на целите на Националната стратегија со Целите
на Програмата.

-да се обезбеди доволен квалитет на водата за пиење за јавно
снабдување;

Целта на Програмата е да обезбеди долгорочно и ефикасно
снабдување на населението во Агломерацијата Битола со доволни
количини на квалитетна вода за пиење, собирање, одведување и

-да се обезбедат потребни количини на вода со соодветен
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заштита на животна средина
квалитет за разни комерцијални цели;
-заштита на луѓето и материјалните добра од штетните ефекти
на водата;
-да се постигне и да се зачува добар статус на водата на
површинските и подземните водни тела;
-заштита на водата и екосистемите зависни од вода и
-усогласување на мерките на управување со водите со
корисниците на просторот од другите сектори.

NIRAS/JOD/JBB

Врска/Компатибилност
третман на отпадните води во пречистителна станица со квалитет
на испуштена вода во реципиент во согласност со барањата на
националното законодавство и законодавството на ЕУ со што ќе се
постигне заштита и рационално искористување на водните
ресурси, заштита на површинските и подземните води од
загадување, како и на останатите медиуми и области од животната
средина. Имплементацијата на активностите од Програмата ќе
допринесе за значително подобрување на здравјето на
населението.

Целта на заштита на водата е зачувување на здравјето на
луѓето и животната средина, што вклучува остварување и
зачувување на добра состојба на водата, спречување на
загадувањето на водата, спречувањето хидро-морфолошките
промени и рехабилитација на статусот на водата каде што е
нарушен. Целите на заштита на водите во РМ се состојат од:
-Заштита на површинските и подземните води како резерви на
вода за пиење (постојните и планираните резерви);
-Заштита на заштитените и други области од значење, во врска
со водните површини-области на посебна заштита на водите,
области за зачувување на здравјето на луѓето и на зачувување
на вода и екосистемите зависни од вода и зачувување на
биолошката разновидност во рамките на интегрираното
управување со водите;
-Подобрување на еколошките функции на водите каде што
квалитетот на водата е влошен и таму каде што потребниот
квалитет на водата не е постигнат, интегрирано управување со
водите и постепена имплементација на сеопфатните мерки за
заштита и систематско следење на ефектите од спроведените
мерки во речниот слив;
-Намалување на количеството на опасни супстанции на
изворот на загадување со имплементација на мерките за
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стратегија)

NIRAS/JOD/JBB

Главни цели на релевантниот плански документ/цели на
заштита на животна средина

Врска/Компатибилност

заштита на водата и
-Придонес кон одржливо управување со водите со рационално
и одржливо користење на водните ресурси.
Стратегијата за развој на
енергетиката во
Република Македонија за
период 2008-2020, со
визија до 2030

Во Стратегијата е поставена цел, до 2020 година, во однос на
2006 година, да се:

Во Програмата не постојат цели, кои се однесуваат на енергетски
придобивки од идните предвидени активности.

-намали енергетската интензивност за минимум 30 %,

Меѓутоа, како резултат на третманот на отпадните води ќе се
генерира мил, која во зависност од составот може да има примена
во земјоделството како ѓубриво, а исто така може да се користи
како енергенс. Доколку произведената мил се користи како
енергенс, во тој случај ќе се постигнат целите на Стратегијата за
искористување на отпадот како обновлив извор на енергија.

-зголеми учеството на обновливите извори на енергија до износ
повисок од 20 % од вкупната потрошувачка на финална
енергија.
-искористување на отпадот како енергенс

Национална стратегија за
одржлив развој (20092030)

Главни цели на Стратегијата се:
-Животната
средина
да
биде
идентификувана
меѓусекторски приоритет од страна на Владата;

како

-Да се подобри состојбата со инфраструктурата за
водоснабдување и да се зголеми покриеноста на системите за
наводнување на земјоделското земјиште, со што ќе се намали
загубата на вода;
-Да се заврши регистрацијата (катастарот) на земјиштето како
предуслов за правилно управување со земјиштето;
-Да се подготви сет на индикатори за следење на одржливиот
развој и да се воспостави сеопфатен просторно базиран
мониторинг и информативен систем за животна средина;

Развојот на водоводната и канализационата мрежа и воведување
на систем за прочистување на отпадни води ќе придонесе за
ефикасно користење на ресурсите (намалување на загубите на
води) и намалување на загадувањето на површинските и
подземните води и остананатите медиуми од животната средина,
што ќе придонесе за исполнување на целите на Стратегијата.
Можното искористувањето на милта, генерирана при третман на
отпадните, како енергенс ќе придонесе за намалување на
искористувањето на природните ресурси кои се користат за истата
намена.

-Поддршка, поттикнување и имплементација на алтернативни
системи за заштита и подобрување на нарушената животна
средина;
-Да се зголеми јавната свест за животната средина во однос на
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Врска/Компатибилност

одржливиот развој и да се посочат економските и социјалните
придобивки кои ги носи одговорното однесување кон животната
средина во секојдневниот живот и др. .
Национална стратегија за
управување со отпад
(2008-2020)

Ги одредува основните принципи за одржливо користење на
природните ресурси и за управување со отпадот, вклучувајќи ја
хиерархијата на основните принципи во управувањето со
отпадот; ги одредува надлежностите за отпадот, го утврдува
значењето и улогата на сопственоста на капиталот, како и
улогите и задачите на поединечните заинтересирани субјекти
во општеството.
Посебен осврт дава на третманот на отпадните води во
пречистителни станици и можноста на искористување на милта
по нејзиното стабилизирање за земјоделски цели и како
енергенс.

Национален План за
управување со отпад
(2009-2015)

Можното искористувањето на милта генерирана при третман на
отпадните води како енергенс или ѓубриво во земјоделството ќе
придонесе за исполнување на целите за управување со отпад,
дефинирани во Планот, во согласност со хиерархијата во
управувањето со отпадот.
При третман на отпадните води во пречистителната станица ќе се
генерираат разни фракции отпад, а исто така при одржување на
водоводниот и канализациониот систем, со кој ќе се управува во
согласност со целите и принципите за управување со отпад
дефинирани во овие стратешки документи.

Планот дава насоки за решавање на проблемите со отпадот на
изворот, воспоставување на систем за сепаратно собирање и
преработка на корисните состојки во селектираниот отпад и
искористените производи, искористување на полезните
состојки на отпадот како замена за извор на енергија и
намалување на емисиите на стакленички гасови; постапно
воспоставување на рационална мрежа на капацитети за
управување со отпад на регионално ниво особено преку
сегрегација на опасните и неопасните фракции на отпад на
изворот и нивно рециклирање, третман и финално
отстранување на безбеден начин.
Посебен акцент во Планот се дава на можноста за
прочистување на отпадните води во системи за прочистување
и користење на милта како ѓубриво на земјоделски површини.
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План за управување со
отпад од електрична и
електронска опрема во
РМ со физибилити
студија (2013-2020)

Целта на воспоставување на систем за управување со отпадна
опрема во Република Македонија е во периодот до крај на 2016
година да се постигнат целите на ОЕЕО Директивите во врска
со количините на поодделно собирање на отпадната опрема и
количините на повторно користење, преработка и рециклирање
на отпадната опрема.

При одржување на пречистителната станица ќе се генерира отпад
од електрична и електронска опрема, со кој ќе се управува во
согласност со целите и принципите за управување со отпад
дефинирани во Планот.

Национален здравствено
- еколошки акционен план
(НЗЕАП), 1999

Дефинирање на врската меѓу здравјето на луѓето и проблемите
во состојбите со животната средина и интегрирање на
политиката и начелата на животната средина во здравствениот
сектор. Познавањето на здравствените аспекти под влијание на
притисоците врз животната средина овозможуваат ефикасна
превенција и контрола на здравјето.

Целите на Програмата за водоснабдување и комплетирање на
системите за пренос на вода за пиење, собирање на отпадните
води и нивни третман, што ќе резултира со подобрување на
здравствената состојба на луѓето и намалување на појава на
епидемии и цревни заболувања се во директна корелација со
целите на Планот.

Предлог Национална
стратегија за биолошката
разновидност со акциски
план (2015)

Вградување на заштитата на биолошката разновидност и
нејзиното одржливо користење во највисоките приоритети на
земјата, заштита на природните екосистеми и видови и нивно
одржување и ревитализација, спроведување на заштита на
загрозените компоненти на биолошката разновидност. Овие
приоритети ќе се постигнат преку реализација на 6 цели
вградени во Стратегијата:

Целите на Програмата за собирање и третман на отпадните води
ќе допринесе за подобрување на состојбата на водите, почвата
што ќе придонесе за подобрување на состојбата со биолошката
разновидност, особено со акватичната, која како резултат на
досегашниот начин на управување со отпадните води е загрозена.

1. Целосна имплементација на законодавството на ЕУ за
заштита на природата, особено Директивата за птици
(Директивата за заштита на дивите видови птици, 2009/147/EC)
и Директивата за живеалишта (Директива за заштита на
природните живеалишта и дивата фауна и флора, 92/43/EEC)
за да се спречи понатамошна загуба на биолошката
разновидност;
2. Подобра заштита на екосистемите и одржување на
екосистемските услуги преку воспоставување на зелена
инфраструктура и ревитализација на барем 15% од
деградираните екосистеми;
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NIRAS/JOD/JBB

Врска/Компатибилност

3. Зголемување на придонесот на земјоделството и
шумарството кон одржувањето и унапредувањето на
биолошката разновидност;
4. Подобрено управување со рибниот фонд и постигнување
максимален одржлив услов;
5. Зголемена контрола на инвазивните алохтони видови;
6. Поголем придонес на ЕУ кон спречување на загубата на
биолошката разновидност на светско ниво.
Национален Еколошки
Акционен План на РМ
(НЕАП II, 2006)

Дефинирање на проблемите на животната средина и мерките и
активностите потребни за нивно надминување (во период од 6
години) и создавање на флексибилна рамка за продолжување
на процесот на приближување кон политиката на ЕУ во областа
на животната средина, вклучување на целите на животната
средина во секторските политики и насоки за еколошки
одржлив пристап, зголемување на степенот на исполнување на
обврските од регионалните и глобалните договори и отворање
на нови перспективи и вклучувања во меѓународните системи
за заштита на животната средина.

Компатибилност во однос на целите на заштита на животната
средина ќе се овозможи преку спроведување на предложените
активности во Програмата за водоснабдување, одведување,
собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерација Битола, кои всушност ќе претставуваат и начин за
надминување на сегашните проблеми и недостатоци во секторот
води во Агломерација Битола.

Индикатори на животна
средина (2010)

Извештајот ги содржи индикаторите за животна средина за сите
сектори на национално ниво (биолошка разновидност, води,
снабдување со вода, отпадни води, отпад, шуми, земјоделско
земјиште, ниво на бучава и др.). Овие индикатори реферираат
кон Европската Агенција за животна средина на годишно ниво
(ЕЕА).

Мерките на заштита на животната средина директно зависат од
индикаторите за животна средина на локално/регионално ниво и
истите треба максимално да се користат како репери во
исполнувањето на мерките на заштита и СОЖС. Потребно е
разгледување на сите постојни индикатори (одржлив развој,
индикаторите на милениумските развојни цели и индикаторите за
животна средина) и само на тој начин ќе се обезбеди одржлив
развој на Општината.
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Релевантен плански
документ (план, програма,
стратегија)
Национална Стратегија за
земјоделство и рурален
развој 2014-2020

NIRAS/JOD/JBB

Главни цели на релевантниот плански документ/цели на
заштита на животна средина
Главни цели на Стратегијата се:
-Подготовка на педолошка карта на Република Македонија и
„Македонски почвен информациски систем“;
-Заштита на водата и почвата преку оддржливи методи на
земјоделски активности;
-Поттикнување на оптимални агрономски практики за да се
подобри управувањето со водата и да се намали ерозијата на
почвата и оптимално користење на ѓубриво;
-Ефикасно справување со отпадот од земјоделството,
производство и употреба на обновливи извори на енергија во
земјоделството.

Национален
план
за
заштита на амбиентниот
воздух (2013-2019)

Главни цели на Планот се:
-одржување на квалитетот на амбиентниот воздух во зоните
каде што не се надминуваат граничните вредности на квалитет;
-подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух во зоните
каде што се надминуваат граничните вредности за квалитет;
-преземање на мерки за намалување на емисиите
определени стационарни извори на загадување;

од

Врска/Компатибилност
Изградбата на системите за собирање и третман на на урбаните
отпадни води ќе обезбеди заштита на почвите од загадување, како
и подобар квалитет на површинските води кои се користат за
наводнување на земјоделски површини. Со имплементацијата на
овие активности ќе се постигне директно подобрување на
квалитетот на земјоделските производи, зголемен принос што ќе
значи и зголемен рурален развој.
Заштитата на почвите и водите кои се користат за наводнување ќе
придонесе за развој на земјоделскиот сектор, бидејќи
Пелагонискиот регион каде се наоѓа Агломерацијата има и
поволна клима за одгледување на земјоделски култури.
Исто така генерираната мил од пречистителната станица може да
се користи како ѓубриво во земјоделството, откако ќе биде
третирана до квалитет кој исполнува критериуми за понатамошна
употреба, ќе придонесе за развој на земјоделството и намалување
на употребата на вештачки ѓубрива.
Предвидените активности во Програмата кои се однесуваат на
водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на
урбани отпадни води за Агломерација Битола директно ќе
придонесат за намалување на емисиите во амбиентниот воздух,
кои настануваат како резултат на несоодветно собирање на
отпадните води, испуштање во реципиенти без претходен третман
при што се генерираат емисии на мирис, стакленички гасови и сл.

-усвојување на неопходни мерки за минимизирање и целосно
отстранување на негативните ефекти врз квалитетот на
амбиентниот воздух.
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Релевантен плански
документ (план, програма,
стратегија)
Трет национален извештај
на Република Македонија
кон Рамковната
конвенција на ОН за
климатски промени, 2014

Главни цели на релевантниот плански документ/цели на
заштита на животна средина
Главната цел на Планот е да се зајакне базата на информации,
аналитичкиот и институционалниот капацитет на клучните
национални институции за интегрирање на приоритетите за
климатските промени во националните стратегии за развој и
релевантните секторски програми со обезбедување на
финансиска и техничка поддршка.

NIRAS/JOD/JBB

Врска/Компатибилност
Предвидените активности содржани во Програмата за собирање
одведување и прочистување на урбани отпадни води директно ќе
допринесат кон намалување на емисиите на стакленички гасови.

Целите на Планот значат вклучување на Република Македонија
во глобалните напори за ублажување на климатските промени
и спроведување на обврските преземени од членството во
Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски
промени и Протоколот од Кјото кон оваа конвенција.
Национална стратегија за
инвестиции во животната
средина (2009 – 2013)

Во овој документ се дадени областите каде се најнеопходни
инвестиции за заштита на животната средина заради
исполнување на целта на РМ за пристапување кон ЕУ.
Најголем дел од инвестициите (80%) се одредени да отпаднат
во јавниот сектор/надлежни министерства: водоснабдување и
одведување на отпадни води, управување со отпад,заштита
на природата преку одржлив туризам, со буџетски средства,
општински буџети, меѓународни финансиски институции и ИПА
– инструмент за предпристапна помош.
Стратегијата ќе се реализира преку 3 Столба: 1. Обезбедување
на потребни средства, 2. Постигнување на национален
консензус за распределба на средствата, 3. Институционално
зајакнување за доследно спроведување на Стратегијата.

Национална стратегија за
животна средина и
климатски промени (2014
– 2020) (нацрт)

Приближување на националното законодавство со
законодавството на ЕУ, зајакнување на административната
структура за да се обезбеди спроведување на законската
регулатива и да се управува со процесот на пристапување кон
ЕУ, следење, анализа и проценка на состојбата на животната
средина и на извештаи за состојбата, подигање на свеста за

Планираните активности во рамките на Програмата за
водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на
урбани отпадни води за Агломерација Битола се во директна врска
со Националната стратегија за инвестиции во животната средина
(2009 – 2013). За 3 сектори (водоснабдување, одведување,
собирање и прочистување на урбани отпадни води) се предвидени
посебни проекти со финансиски пресметки за нивно
спроведување. Реализацијата на секој проект ќе овозможи развој
на комуналната инфраструктура и подобрување на еколошкиот
статус на реципиентите Драгор и 5 Канал што директно ќе биде во
корелација со приоритетната цел за инвестирање во
Националната стратегија.
Активностите предвидени со Програмата за водоснабдување,
одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерација Битола се во директна корелација со целите на
Стратегијата со која се предвидува инвестирање во сите 3 сектори
со цел обезбедување на современа комунална инфраструктура за
целосно покривање на населението во Агломерација Битола,
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Релевантен плански
документ (план, програма,
стратегија)

Главни цели на релевантниот плански документ/цели на
заштита на животна средина
животната средина, намалување на негативните ефекти од
климатските промени и да се воспостави систем на мерки за
ограничување на емисиите на стакленички гасови, поддршка за
"чисти" технологии и промени во насока на користење на
обновливи извори на енергија и намалување на
потрошувачката на енергија, итн.

NIRAS/JOD/JBB

Врска/Компатибилност
континуирано снабдување со квалитетна вода за пиење,
рационално користење на водата и спречување од појава на
поплави.

Поглавје 5.3. – Воспоставување управување со речни сливови
и подобрување на состојбата во животната средина, како и
зачувување на човековото здравје, преку подобрување на
квалитетот на водите.
-Зголемување на степенот на инвестиции во однос на БДП
преку изградба на системи за собирање и третман на отпадни
води,
-Обезбедување здрава вода за пиење за населението, преку
современи системи за водоснабдување, воспоставени
механизми за спроведување на начелото загадувачот плаќа
РЕГИОНАЛНО И ЛОКАЛНО НИВО
Програма за развој на
Пелагониски плански
регион 2010 – 2015

Програмата е во согласност со Националната Програма и
Националната стратегија за рамномерен регионален развој кои
даваат генерална рамка на развој на планските региони во
земјата. Програмата го утврдува развојот на Пелагонискиот
плански регион со осврт на економскиот развој и индустриско
производство, инфраструктура, туризам, култура и спорт,
образование и земјоделие. Исто така, Програмата се осврнува
и на заштитата на животната средина преку интегрирано
управување со загадувањето, преку рационално и ефикасно
користење на природните ресурси, зголемување на
енергетската ефикасност и искористување н обновливите
извори на енергија. Економскиот развој се гледа преку
намалување на невработените, создавање на услови на

Директна врска со развојните цели на Пелагониски плански регион
ќе се постигне преку развој на современа инфраструктура за
водоснабдување, управување со отпадни води, одржливо
користење на природните ресурси и искористување на
обновливите извори на енергија (доколку отпадната мил се
користи за енергетски цели), инфраструктурен развој на
подрачјата со специфични развојни потреби.
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поинтензивен локален и регионален развој, зајакнување на
агро - комплексот, унапредување на туризмот и привлекување
на приватна иницијатива.
Стратегија за локален
развој на општина Битола
(2014 – 2018)

Реализацијата на Стратешките цели поврзани со заштита
на животната средина, вклучуваат активности поврзани со:
Изработка на ЛЕАП, контрола и ревизија на имплементацијата
на законската обврска во делот на еколошките дозволи,
подобрување на уличната хигиена, изградба на соодветна
инфраструктура, меѓу која пречистителна станица и депонија,
реконструкција на речното корито на реката Драгор, мониторинг
на потенцијални загадувачи, целосно спроведување на
системот за управување со отпад, обнова на возниот парк за
управување со отпад, изградба на депонија за инертен отпад,
различни акции за заштита на животна средина и подигање на
јавната свест, како и јакнење на капацитетите за сите засегнати
страни за заштитата на животната средина, изготвување на
програма за заштита на ендемични видови на растенија и
животни. Покрај тоа предвидена е имплементација на
активности за мапирање и заштита на природното богатство во
Општината.

Целите на Стратегијата за локален развој на општина Битола се
во директна врска целите на Програмата.

Стратегија за развој на
туризмот во општина
Битола 2009-2014

Стратегијата за развој на туризмот во Општина Битола, ја
дефинира визијата за локалниот развој на Општина Битола
како посакувано место за живеење со одржлив социоекономски и културен развој. Туризмот, заедно со
земјоделството, се идентификувани како едни од
приоритетните сектори за развој. Дефинирани се потреби од
нови инвестиции во туристичката инфраструктура.

Со активностите предвидени во Програмата ќе се подобри
квалитетот на медиумите од животната средина што е главен
предуслов за развој на туризмот.

Стратегија за рурален
развој на општина Битола
(2008 – 2013)

Главната цел на Стратегијата е намалување на сиромаштијата
и подобрување на животните услови на локалното население
во руралните средини, преку развој на социо-економските и

Директна врска со целите на Стратегијата ќе се постигне преку
подобрување на животните услови со обезбедување долгорочно и
ефикасно снабдување на населението со доволни количини на

Целта на Програмата е да обезбеди долгорочно и ефикасно
снабдување на населението во Агломерацијата Битола со доволни
количини на квалитетна вода за пиење, заштита на површинските
и подземните води од загадување и подобрување на системите за
собирање на отпадните води како и нивно пречистување.
Со имплементација на целите на Програмата ќе се подобри
инфраструктурата за водоснабдување и одведување на отпадни
води како и нивно пречистување со што директно ќе се подобри
квалитетот на живеење на населението
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културно -историските вредности, вработување и одржливо
користење на природните ресурси. Една од целите е
подобрување на животните услови во ридско - планинскиот
регион преку јакнење и развој на алтернативен туризам и
примена на одржливо користење на природните ресурси, преку
конкретни цели јакнење на човечките ресурси преку едукација
на локалното население и отворање на нови производствени
капацитети со што ќе се постигне намалување на
невработеноста и создавање на поквалитетни услови за развој
на алтернативниот туризам и претприемништвото. Конкретна
цел е заштита на биодиверзитетот, зачувување на
традиционалните вредности и заштита на културноисториското наследство на регионот, со што ќе се заштити
животната средина, создаде препознатлив производ и ќе се
придонесе за развој на алтернативниот туризам.

квалитетна вода за пиење, заштита на површинските и подземните
води од загадување и подобрување на системите за собирање на
отпадните води како и нивно пречистување.

Стратегија за локален
развој на општина Битола
за периодот 2009-2014

Цел на Стратегијата е зголемување на јавната свест за
значењето на водата како неопходен ресурс, намалување на
непотребната и нерационална потрошувачка на вода за 30% во
рок од 5 години, програма за намалување на загубите во
системот за водоснабдување, изработка на стратегија со
интегрирани мерки за пошумување, превентивно дејствување и
заштита од пожари, трајно решавање на проблемот со
цврстиот комунален отпад, стекнување навики кај населението
за селективно собирање на отпад, креирање на еколошки
образувани и информирани генерации со одговорно
однесување кон животната средина и непосредната околина на
живеење, јакнење на капацитетот на системот на формално
образование за еколошка едукција.

Целите на Програмата се во директна врска со целите на
Стратегијата, поточно имплементацијата на предвидените
активности во Програмата ќе придонесат за подобрување на
квалитетот на животната средина.

План за управување со
отпад за општина Битола

Планскиот документ ги одредува стратешките цели на Општина
Битола за наредниот 6 годишен период согласно

Можното искористувањето на милта генерирана при третман на
отпадните води како енергенс или ѓубриво во земјоделството ќе
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Главни цели на релевантниот плански документ/цели на
заштита на животна средина
приоритетноста за нивно решавање, временска рамка,
финансиска конструкција за нивна реализација, вклучувајќи и
Програма за реализација на активности за 2014 година. Целта
на Планот е постигнување на одржливо функционирање на
структурите кои се надлежни за управување со отпадот
(вклучувајќи ги сите фракции на отпад).
Програмата како дел од Планот за управување со отпад
претставува основен документ за предвидување на сите
активности во една календарска година заедно со пресметани
буџетски средства кои се одвојуваат за спроведување на
проектите.

Програма за управување
со комунален и друг вид
на неопасен отпад на
општина Битола (20142016)

Целите на стратешкиот документ се интегрирано постапување
со комуналниот и другите видови неопасен отпад кои се
создаваат на територија на општина Битола, намалување на
количините на генериран отпад и намалување на штетноста
на отпадот, како и воспоставување на универзалност на
услугата на целокупната територија на општината обезбедена
преку одржливост на услугата, квалитет и ефикасност,
транспарентност, промовирање на развој за искористување на
материјалната и енергетската вредност на определени
фракции на отпадот, едукација и обука на кадарот што
управува со отпадот.

План за управување со
Национален парк
Пелистер (14 февруари
2006)

Согласно долгорочните намери и резултатите кои треба да се
постигнат со управувањето на Националниот парк Пелистер,
главните цели на Планот за управување на Националниот парк
Пелистер се следниве:


NIRAS/JOD/JBB

Врска/Компатибилност
придонесе за исполнување на целите за управување со отпад,
дефинирани во Планот, во согласност со хиерархијата во
управувањето со отпадот.
При третман на отпадните води во пречистителната станица ќе се
генерираат разни фракции отпад, а исто така при одржување на
водоводниот и канализациониот систем, со кој ќе се управува во
согласност со целите и принципите за управување со отпад
дефинирани во Планот.

Реализацијата на целите на Програмата немаат влијание врз
Националниот Парк Пелистер бидејќи најблиското населено место
опфатено со Агломерацијата Битола е оддалечено 4 km од НП
Пелистер.

Заштита на природното, културното и геолошкото
наследство на паркот, неговата богата биолошката
разновидност, неговите карактеристичен предел со цел
одржливо управување и негово користење од страна на
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сегашните и идните генерации;


При секојдневните посети на посетителите во паркот да
им се овозможи на истите одблиску да се запознаат со
богатиот и разновиден растителен и животински свет (како
и неговото културно наследство) без притоа да се наруши
нивниот состав, условите во кои егзистираат и природните
процеси кои се одвиваат во нив;



Со правилното управување на Националниот парк
Пелистер ќе се овозможи правилен економски и социјален
развој на локалната општествена заедница во и околу
подрачјето на паркот;



Националниот парк Пелистер со своите природни
карактеристики придонесува за развивање на научно истражувачката дејност во Македонија.
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4. РЕЛЕВАНТНИ АСПЕКТИ
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ЗА

NIRAS/JOD/JBB

МОМЕНТАЛНАТА

СОСТОЈБА

ВО

4.1. Географска положба
Битола е најголемиот градски центар во плодната и најголемата македонска котлина
Пелагонија и втор град по големина во Република Македонија. Општина Битола се наоѓа во
југозападниот дел на Република Македонија, во подножјето на планината Баба со врвот
Пелистер (2601 m), на 13 km од грчката граница.
На север се граничи со општините Демир Хисар и Могила, на исток со општина Новаци, на
запад со општина Ресен, а на југ со Р. Грција. Општината зафаќа површина од 794.53 km 2.
Градот Битола се протега на следните координати: од 21о 18’20” до 21о 22’11” источно до
Гриничкиот меридијан (ИГД) и од 41о00’00” до 41о 03’20” северно од Екваторот (СГШ).
Административно гледано, градот Битола е седиште на општина Битола, но и главен
регионален центар за југозападниот регион на Република Македонија.

.
Слика 10 Географска положба на општина Битола

4.2. Демографски карактеристики
Со новата територијална поделба на Република Македонија од 2004 година, подрачјето на
општина Битола опфаќа 65 села: Барешани, Бистрица, Братин Дол, Брусник, Буково,
Велушина, Габалавци, Гопеш, Горно Егри, Горно Оризари, Граешница, Дихово, Доленци, Долно
Егри, Долно Оризари, Драгарино, Драгожани, Драгош, Древеник, Ѓавато, Жабени, Злокуќани,
Кажани, Канино, Карамани, Кишава, Кравари, Крклино, Кременица, Крстоар, Кукуречани,
Лавци, Лажец, Лера, Лисолај, Логоварди, Лопатица, Магарево, Маловиште, Метимир,
Меџитлија, Нижеполе, Ново Змирнево, Облаково, Олевени, Оптичари, Орехово, Острец,
Поешево, Породин, Рамна, Раштани, Ротино, Свиниште, Секирани, Снегово, Средно Егри,
Српци, Старо Змирнево, Стрежево, Трн, Трново, Цапари, Црнобуки и Црновец. Густината на
населението е 788 жители/km 2.
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NIRAS/JOD/JBB

Табела 9 Демографски карактеристики2
Станови
Општина Битола

Вкупно
население

Домаќинства

(сите видови
живеалишта)

општина Битола

95.385

28.942

37.225

Град Битола

74.550

23.010

28.155

65 Села

20.835

5.932

9.070

Вкупно население во

Во половата структура на населението евидентен е тренд на намалување на уделот на
машкото население. Мошне неповолни се состојбите во однос на природното движење на
населението кое се карактеризира со подпросечен наталитет, натпросечен морталитет и
стапка на природен прираст со негативен предзнак од – 0,16. Стапката на тотален фертилитет
во Општината во 2008 година изнесува 1,48 и не обезбедува обновување на населението.
Ваквата состојба првенствено е детерминирана од обемните преселнички движења во
странство во последните четири децении кои условија значително стеснување на
репродуктивната основа на населението во Алгомерацијата. Според податоците за
надворешните миграции, реална е претпоставката дека денес во странство е најмалку една
третина од вкупното население на овој регион. Во последната деценија забележливи се
доселувања од странство (повратни текови). Што се однесува на внатрешните миграции
преовладуваат меѓу општинските преселби.
Неповолните тенденции во природното и механичкото движење на населението се
рефлектираа врз промените во старосната структура изразени во интензивен процес на
демографско стареење. Општината се издвојува како едно од подрачјата со најстаро
население во земјата. Рангирањето на демографската старост укажува дека во 2006 година
населението во регионот се наоѓа во стадиум на длабока демографска старост. Ваквата
старосна структура имплицира натамошно стареење на населението во релативно кус
временски период. Како резултат на овие промени, во Општината се намалува уделот на
децата, а расте работоспособниот контингент и застапеноста на постарите од 65 години.
Оттаму, голема е оптовареноста на работоспособното со постаро население што
претпоставува негативни економско - социјални импликации.
Општина Битола има помал пораст на бројот на домаќинствата од оној на земјата. Уделот на
самечките домаќинства и на населението кое живее во нив се повисоки од просекот во земјата
во сите општини. Вкупниот број домаќинства изнесува 37.225, од кои 23.010 во градот и 5.932
во селата. Порастот на домаќинствата изнесува 1,7%.
Образовната структура на населението во Агломерацијата покажува дека и покрај неповолните
демографски трендови, Општината во целина располага со квалитетни човечки ресурси.
Постојната образовна структура на населението може да се оцени како неповолна поради
големиот удел (повеќе од 40%) на населението со ниско ниво на образование. Образовното
ниво на населението постаро од 15 години изнесува: 41,8% со ниско, 43% со средно и 15,2% со
високо образование.

ПРОЦЕНИ на населението на 30.06.2014 и 31.12.2014 според полот и возраста, по општини и по
статистички региони: (НТЕС 3-2007 година), Скопје: Државен завод за статистика на Република
Македонија, 2015
2
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Вкупното население во општина Битола изнесува 95.385 жители, од кои 45% ја сочинуваат
расположливата работна сила што е една од категориите со особено значење за развојот на
стопанските активности во подрачјето.
Бруто годишниот производ во 2014 година во Пелагонискиот плански регион, во кој припаѓа
општина Битола учествува со 11,6 % во бруто домашниот производ на Република Македонија.
Споредбата на основните економски показатели на Битола во однос на националната
економија и регионот во кој се наоѓа е од суштинско значење за квалитативно согледување на
состојбата на локалниот економски развој, во однос на поширокиот економски контекст. Во
развојот на битолската економија значаен фактор претставуваат природните услови кои
придонесуваат за забрзан просперитет на Битола во наредниот период. Ваквите можности се
темелат пред се на природниот фактор и тоа, во прв ред на: земјоделството, шумарскиот
потенцијал, минералното богатство и др.3
Во Агенцијата за вработување на Република Македонија, за 2014 во Битола се евидентирани
6.699 невработени лица кои активно бараат работа. Според местото на живеење на
невработените лица, од вкупниот број на невработени, 5.244 се невработени лица кои
потекнуваат од град, додека од селата како невработени се пријавиле 1.455. Мажите во
вкупниот број на евидентирани невработени се застапени со 51% или 3.412 лица, во споредба
со жените кои во вкупната невработеност учествуваат со 49% или 3,287. Анализата на
старосната структура на евидентираните невработени лица, во Агенцијата за вработување на
Република Македонија, укажува дека со најголем процент од невработените лица заземаат
оние со возрасна структура од 60 и повеќе години, по нив следат лица со возраст од 25 до 29
години и 50 до 59 години.

4.3. Климатски карактеристики и квалитет на воздухот
4.3.1.

Климатски карактеристики

Предметното подрачје опфатено со Програмата се карактеризира со умерено - континентална
клима, со изразени годишни сезони, додека на планините се чувствува планинска клима.
Зимата е влажна и студена, а летото топло и суво.

Слика 11 Климатска мапа на РМ
3 Стратегија за локален развој на Општина Битола 2014-2018, Битола 2014
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Врнежи

Поради посебните орографски услови, во Битола и околината има помалку врнежи и не се
рамномерно распоредени. Просечната годишна количина изнесува 598 mm и не поголема од
800 mm со 119 врнежливи денови во годината. Изразени се и сушните периоди, но најчесто со
кусо траење од 10-15 денови, со најдолготрајната од 60 денови. Снежниот покривач се јавува
од октомври, заклучно со април. Просечно годишно се јавуваат 34-36 денови со снежен
покривач, а максимумот го достигнува во јануари. Максималната височина на снегот е од 60-65
cm.

Слика 12 Просечни врнежи во Република Македонија

4.3.3.

Влажност

Релативната влажност на воздухот изнесува: во зимските месеци 81,3%, во пролетните месеци
67%, во летните месеци 57,7%, а во есенските месеци 71,7%, или 69,42% на годишно ниво.
4.3.4.

Температура

Регионот се одликува со неповолни топло - климатски специфичности, односно во зимските
месеци со доста ниски температури, а во летните со прилично високи. Најстуден месец е
јануари, со просечна месечна температура од 0,6оС, но со апсолутна минимална температура
од -30,4 оС. Најтопол месец е јули, со средна месечна температура од 22.2 оС и со апсолутно
максимална температура од 41,2 оС. Апсолутното годишно варирање на температурата на
воздухот изнесува 71,6 оС што е специфика на подрачјата со континентална клима.
Температурата има специфика на континентална клима, додека врнежите на сушна изменето медитеранска или степска клима која, на моменти, има пробиви и на жешки воздушни маси од
Северна Африка-Сахара. Во зимските месеци просечниот процент на сончеви денови изнесува
12,3%, во пролетните месеци изнесува 28,3%, во летните месеци 43%, а во есенските 24,3%.
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Ветрови

Во Битола преовладува северниот ветер со просечна годишна зачестеност од 189‰, просечна
годишна брзина 2,2 m/s и максимална брзина до 15,5 m/s. Втор по зачестеност е јужниот ветер,
просечно 134‰, просечна годишна брзина од 3,7 m/s и максимална брзина до 18,9 m/s.
Северозападниот ветер е исто така зачестен, просечно 83‰, просечна брзина од 2,4 m/s и
максимална брзина до 18,9 m/s. Југоисточниот ветер е со зачестеност од 68‰, просечна
брзина од 2,7 m/s и максимална брзина до 18,9 m/s. Североисточниот ветер е со зачестеност
од 63‰, просечна брзина од 2,7 m/s и максимална брзина од 18,9 m/s. Североисточниот ветер
е со зачестеност од 63‰, просечна брзина 2,2 m/s и максимална брзина до 15,5 m/s. Западниот
ветер е со зачестеност од 61‰, просечна брзина 3,5 m/s и максимална брзина до 22,6 m/s.
Југозападниот ветер е со зачестеност од 41‰, просечна брзина од 2,4 m/s и максимална
брзина до 15,5 m/s. Со најмала зачестеност е источниот ветер, просечно 22‰, просечна брзина
од 1,7 m/s и максимална брзина до 15,5 m/s. Честото проветрување и релативно високите
температури овозможуваат зголемување на условите за испарување од слободна водна и
почвена површина, т.е. се создаваат услови за зголемување на потенцијалното испарување.
Просечното испарување изнесува 855 l/m 2.
Пелагонија се одликува и со појави на локални струења кои во летните месеци делуваат
освежително.

Слика 13 Ружа на ветрови во Битолската котлина

4.3.6.

Температура на почвата

Температурата на почвата на длабочина од 5 cm се зголемува од јануари до јули, а потоа се
намалува до декември. На површинскиот слој средната месечна температура е со најмала
вредност во јануари, просечно 1,4°С, а со најголема вредност во јули, просечно 23,1°С.
4.3.7.

Појава на магла

Просечно годишно се јавуваат 25 денови со магла. Таа се јавува од септември заклучно со мај.
Во некои години таа се задржува и по неколку денови непрекинато.
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Квалитет на воздухот

Главни извори на загадувањето на воздухот во Општината и градот Битола имаат
стационарните и мобилните извори на загадување и тоа: производство и трансформација на
енергија, согорување на горива, производство на топлина за индустрија и затоплување на
индивидуалните домови и административни установи.
Производството на енергија од термоцентралите (РЕК Битола произведува околу 75% од
вкупната побарувачка на електрична енергија на државно ниво) е сектор чиишто активности
сериозно го загрозуваат квалитетот на воздухот.
Следењето на квалитетот на воздухот во Битола се врши преку две фиксни мониторинг
станици од Државната мониторинг мрежа поставени во градот на две локации (во 2004) и една
станица на УХМР. Станиците следат еколошки и метеоролошки параметри: јаглерод моноксид
CO (mg/m3), сулфур диоксид СО2 (µg/m3), озон О3 (µg/m3), суспендирани честички со големина
на честичките од 10 микрони PM10 (µg/m3), брзината и насоката на ветерот, температура,
притисок, влажност на воздухот, глобална радијација и др. параметри.
Една од станица е поставена во централното градско подрачје во близина на Саат кулата, во
дворот на управната зграда на Стрежево, а другата станица е поставена во дворот на
Метеоролошката станица на Управата за хидрометеоролошки работи. Според распоредот на
двете станици во Битола се забележува дека едната станица е поставена во урбана средина, а
другата во приградска средина.
Станицата поставена во дворот на управната зграда на Стрежево претежно го следи
загадувањето од сообраќајот и од затоплувањето на административните установи и домовите,
како и влијанието на емисиите од индустриските објекти, додека пак станицата поставена на
самиот влез на градот, во дворот на Метеоролошката станица на УХМР го следи загадувањето
од индустријата.

Слика 14 Поставеност на станиците за мониторинг на квалитетот на воздухот
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Најважен податок при анализата на вредностите на загадувачки супстанции во воздухот е
всушност сознанието дали постои пречекорување на граничните едночасовни и дваесет и
четири часовни вредности за заштита на човековото здравје и колку пати во текот на месецот и
годишно овие вредности се надминати.
Табела 10 Гранични вредности за човековото здравје и пречекорување на годишно ниво во Битола
(Битола 1 и Битола 2) за 2014 год
ЅО2

NO2

РМ10

CO

О3

μg/m3

μg/m3

μg/m3

mg/m3

μg/m3

Праг на алармирање

500

400

Гранична 1h вредност за заштита на
човековото здравје за 2014

350

200

-

-

-

Колку пати е надмината 1h гранична
вредност во 2014 година

0

0

-

-

-

Гранична 24h вредност за заштита на
човековото здравје за 2014

125

50

0

136
(Битола 1)

Гранична вредност

Колку пати е надмината 24h гранична
вредност за 2014 год.
Целна вредност за човековото
здравје
Колку пати е надмината целната
вредност за 2014 год.

240

10
осумчасовна
0
осумчасовна
120
8

Податоците покажуваат пречекорување на граничните вредности за заштита на човековото
здравје во Битола во 2014 год. во поглед на концентрации на суспендирани честички со
големини од 10 микрони (136 пати во текот на 2014), но нема пречекорувања во однос на
другите супстанции.
Согласно Извештајот за оценка на квалитет на воздухот за период од 2005 до 2010 годинаКвалитет на животната средина на Република Македонија, подготвен од страна на МЖСПП
(2012 година), може да се согледа следната состојба поврзана со квалитетот на воздухот во
Битола:
За време на целиот анализиран период (2005-2010), не се забележани надминувања на
критичните нивоа на SO2 во Битола 2. Концентрациите на SO2 во Битола 1 се повисоки, заради
емисиите од околните термо-електрични централи. Просечните годишни концентрации на SO 2
во западната зона (во која влегува Битола), се прикажани на следната слика:
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Слика 15 Просечни годишни концентрации на SO2 за период од 2005-2010 година во западна зона

Врз основа на просечните годишни концентрации на NO 2 кои се прикажани на следната слика,
се забележува надминување на UAT во Битола 2 за 2005 и 2006 година. Во мерната станица
Битола 1 не се забележани надминувања на концентрациите на NO2.

Слика 16 Просечни годишни концентрации на NO2 за период од 2005-2010 година во западна зона

На следната слика се прикажани просечните годишни концентрации на PM 10 за период од 20052010 година. Годишната гранична вредност од 40 µg/m³ е надмината во двете мерни станици
во Битола. Највисоките вредности на PM10 се регистрирани во зимскиот период. За време на
мирните студени зимски денови, метеоролошката ситуација наречена инверзија, предизвикува
епизоди на високи концентрации на оваа загадувачка супстанца во амбиентниот воздух.
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Слика 17 Просечни годишни концентрации на PM10 за период од 2005-2010 година во западна зона

Битола 2 претставува мерно место со најголеми концентрации на оваа загадувачка супстанца,
каде што постојат надминувања во периодот 2005–2007 година. После тоа, концентрациите се
под граничните вредности. Исто така, во 2005 постојат надминувања во Битола 1.

Слика 18 Максимални дневни 8-часовни вредности во календарска година за СО за периодот 2005-2010
во западна зона

Максималните 8-часовни средни вредности за О3 се прикажани на следната слика. Во мерните
места Битола 1 и Битола 2, долгорочните цели за заштита на човековото здравје се надминати.
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Слика 19 Максимални 8-часовни вредности во календарска година за СО за период од 2005-2010 година
во западна зона

4.4. Климатски промени
Вкупната емисија на CO2 во Македонија, за периодот од 1990-2002, се движи во опсег 11.9 до
14.4 Mt CO2-eq. Емисијата на CO2 за базната 2000 година изнесувала 14,318 kt CO 2-eq, односно
7.16 t CO2-eq по жител. Главен придонес во вкупните емисии на CO 2 има енергетскиот сектор
со 70%. Како втор причинител е земјоделскиот сектор со околу 10-15%, додека останатите
сектори придонесуваат помалку од 10% во вкупните емисии на CO 2. Единствен исклучок
претставува 2000 година, кога се случија големи шумски пожари. Тогаш процентот на емисија
на CO2 од секторот за земјоделство и шумарството изнесуваше 14% од вкупните емисии на
CO2 во земјата. Околу 75-80% од емисиите на CO2 се резултат на согорување, 12-14% емисија
на CH4, 5-9% се емисии на N2O и околу 2% се емисии на CO4.
Следната слика ги покажува главните причинители за емисии на CO 2, односно индивидуалните
сектори и емисиите на стакленичките гасови за 2000 година.

Слика 20 Придонес на секторите во емисиите на CO2 (a) и на емисиите на стакленички гасови (б) во
вкупните годишни емисии на CO2 за 2000 година

4

Извор: Втора национална комуникација за климатски промени (2008)
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Информацијата за климатските промени до 2006 година, се базира на компаративни анализи
од периодот 1961-1990 во споредба со 1971-2000. Периодот од 1971-2000 бил потопол, во
споредба со периодот во 1961-1990, во речиси сите делови на земјата, додека месечните
температури варираат во текот на годината. Зимските и летните месеци од годината, во
периодот од 1971-2000 година, биле потопли во споредба со периодот 1961-1990, додека
есенските и летните месеци биле поладни. Највисоката вредност на годишните отстапувања на
температурите во Република Македонија се појавуваат во регионот со суб-медитеранска клима
(Валандово 0,7 °C, Гевгелија 0,5 °C, и Нов Дојран 0,2 °C).
Количините на годишните суми на врнежи за периодот од 1971-2000, во сите метеоролошки
станици во Република Македонија, се намалени во споредба со периодот од 1961-1990.
Намалувањето најмногу било забележано на метеоролошките станици кај Маврови Анови (до 96,6 mm) и Попова Шапка (до -108,0 mm), односно во регионоите со суб-алпски и алпски клими.
Предвидувањата за климатските промени од главните климатски елементи (температура и
врнежи) се направени за 2100 година, односно за периоди од 1996-2025 (етикетирани за 2025),
2021-2050 (етикетирани за 2050), 2050-2075 (етикетирани за 2075) и 2071-2100 (етикетирани за
2100) во спредба со 1961-1990 (етикетирани за референтниот период за 1990). Резултатите од
четирите глобални циркулирачки модели (GCMs) се користени заедно со NCEP/NCAR за
повторна анализа на податоци (Kalnay et al., 1996; Kistler et al., 2001). Врз база на тоа за прв
пат, според националните климатски суб-региони, биле развиени локални климатски сценарија.
Според резултатите, просечниот пораст на температурата е помеѓу 1,0°C во 2025, 1,9°C во
2050, 2,9°C во 2075, и 3,8°C во 2100, додека просечните намалувања на врнежите се во опсег
од -3% во 2025, -5% во 2050, -8% во 2075 до -13% во 2010 во споредба со референтниот
период.
Најголеми зголемувања на температурата во Република Македонија се очекуваат во летните
сезони, поврзани со силно намалување на врнежите. Речиси нема да има промени на врнежите
во зимскиот период, но се очекуваат промени во другите сезони.
Според резултатите од емпириската скала и директните GCM резултати, локалните
предвидувања покажуваат многу поинтензивни зголемувања на температурите во зима и
напролет. Дополнително, локалните предвидувања покажуваат помалку намалувања на
врнежите во летниот период. Предвидените температурни промени се интензивни во трите
климатски подтипови во северно-западниот дел на земјата кој е под алпско климатско
влијание, прикажани од метеоролошките станици на Лазарополе, Попова Шапка и Солунска
Глава.

4.5. Бучава
Најчести главни извори на бучава се сите видови на сообраќајни средства, опремата и
машините кои се користат во индустриските капацитети и земјоделските машини. Мерењето на
комуналната бучава врз експонираното население во Битола е опфатено со мрежата на
Центарот за јавно здравје – Битола.
Со новата законска регулатива за бучава, воспоставени се нови гранични вредности за
основните индикатори за бучавата во животната средина за различни подрачја. Подрачјата се
дефинирани со степенот на заштита од бучава и од видот на активностите и осетливоста на
населението кое престојува во нив и се групирани во IV степени.
Во согласност со Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е
нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава („Службен весник на Република Македонија“
бр.1/09) и Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина
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(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08), мирот на граѓаните се нарушува од
штетна бучава кога граничните вредности на бучавата во животната средина, предизвикана од
различни извори, се повисоки од оние прикажани во следната табела:
Табела 11 Нивоа на бучава над чии вредности се смета дека е нарушен мирот на граѓаните
Подрачје според степенот на заштита од бучава

Ниво на бучава изразено во dB(A)
Lд

Lв

Lн

Подрачје од прв степен

50

50

40

Подрачје од втор степен

55

55

45

Подрачје од трет степен

60

60

55

Подрачје од четврт степен

70

70

60

Lд - ден (период од 7 до 19 часот)
Lв – вечер (период од 19 до 23 часот)
Lн – ноќ (период од 23 до 7 часот)

Одделението по хигиена и здравствена екологија при ЈЗУ „Центар за јавно здравје – Битола”,
врши мерења на нивото на комунална бучава во месец април и октомври. Во периодот од 2010
до 2014 година, во согласност со Правилникот за локациите на мерните станици и мерните
места, нивоата на бучава се мерени на девет мерни места прикажани на следната слика.
Интензитетот на бучавата е прикажан преку основните индикатори за бучавата, во текот на
денот Lд, во текот на вечерта Lв и во текот на ноќта Lн, изразено во dB (A), дефинирани во
согласност со Правилник за примената на индикаторите за бучава, дополнителни индикатори
за бучава, начинот на мерење на бучава и методите за оценување со индикаторите за бучава
во животната средина. На секое мерно место вршени се четири пати по 50 мерења во текот на
едно деноноќие.

Слика 21 Диспозиција на мерни места во Битола во периодот од 2010 до 2014 година

Од добиените податоци за основните индикатори Lд и Lв, надминувања се утврдени на
мерното место 3, каде што нивото на бучава ја надминува ГВ, и надминувањето е 3,18 dB(A) за
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индикаторот Lд, додека индикаторот Lв изнесува 2,55 dB(A), а на сите останати мерни места
нивото на бучава не ја надминува ГВ за тоа мерно место.
Во однос на интензитетот на комуналната бучава во животната средина за индикаторот Lн, на
мерното место 3, има значително надминување на ГВ од 9,1 dB(A), на мерното место 5, нивото
на бучава ја надминува ГВ за 1,9 dB(A) а на мерното место 4 е еднаква со ГВ за тоа мерно
место, на сите останати мерни места нивото на бучава не ја надминува ГВ за тоа мерно место.
Во однос на дополнителниот индикатор LAmax, на мерното место 3 измерено е максимално
ниво на бучава во есенскиот период и изнесува 69,9 dB(A), што е за 9,9 dB(A) над ГВ за LAmax.
Предвидената локацијата за пречистителната станица се наоѓа во рурална средина на потегот
помеѓу селата Горно и Долно Оризари. Околината каде ќе биде сместена станицата е тивка
рурална средина, чиј мир го нарушува земјоделската механизација при обработката на
земјоделските површини.

4.6. Вода
4.6.1.

Хидрологија

Општина Битола ги опфаќа подрачјата на поголемите водотеци Шемница и Драгор со своите
притоки (Диховскиот Драгор и Братиндолскиот Драгор), како и водотеците од Баба Планина:
Кишавска, Граешка, Остречка, Злокуќанска и Стара Река, кои припаѓаат на сливот на Црна
Река. Во близина на врвот на планината Баба-Пелистер се наоѓаат две леднички езера, повеќе
познати како „Пелистерски очи“ – Големо и Мало Езеро.
Низ градот Битола тече реката Драгор, која извира на падините на Пелистер во должина од 4,5
km. Вкупната должина на реката Драгор изнесува 25,123 km со обем на вододелниците од 67
km, слив од 188 km 2 и среден пад од 17,0 ‰. Количеството на вода во реката зависи од
врнежите и подземните води на планината Баба. Просечниот протек на реката Драгор низ
градот од ноември до јуни изнесува 2 – 3 m3/s.
На 22 km од Битола се наоѓа вештачкото акумулационо езеро „Стрежево“ кое е значаен
хидрографски објект за Битола и околината. Ова езеро зафаќа волумен од 112.000.000 m 3
вода, длабочина кај браната од 72 m, површина од околу 7 km 2, просечна ширина од околу 1
km и должина од 7 km. Со изградбата на хидросистемот „Стрежево” е овозможено
обезбедување на потребните количини на вода за наводнување на дел од Пелагонија,
надополнување до потребните количини на непреработена вода за потребите на ЈП „Водовод”
–Битола, обезбедување на потребите од технолошка вода за дел од индустријата
(термоелектраната „Битола”, фабриката за шеќер „4ти Ноември”, фабриката за квасец и
шпиритус, фабриката за преработка на овошје и зеленчук, Трикотажа „Пелистер” и др.),
електро - енергетско искористување на хидропотенцијалот на водите од припадното сливно
подрачје на Хидросистемот, заштита од поплавување на дел од Пелагонија итн.). Зафаќањето
на водите од водотеците на Баба Планина и нивно внесување во сливот на реката Шемница се
врши со помош на Алиментациониот канал со вкупна должина од 61.5 km и пропусна моќ од 5
m3/s. Главниот доводен канал на Хидросистемот „Стрежево“ е затворен канал кој ја
транспортира и дистрибуира водата од акумулацијата „Стрежево“ до зафатните градби за
корисниците на водата од системот и истиот е со должина од 39 km и максимална проектирана
пропустна моќ од 12,31 m 3/s. Деталната цевководна мрежа на хидросистемот наменета за
наводнување на делот од Пелагонија претставува мрежа од главни, разводни и делнички
цевководи со вкупна должина од 534 km.
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Статичкото ниво на подземните води во различни подрачја од градот е различна и се движи од
0,50 m па се до 6,50 m. Од бројните бунари во градот поради урбанистичката изградба нивниот
број е речиси преполовен и во повеќето од нив водата е загадена од отпадни води.
Од хидрогеолошки аспект, присутните подземни води во иригационото подрачје можат да се
класифицираат во две групи: подземни води под слободно водно ниво на длабочина од 1,5-2 m
и подземни води под притисок (артерски и субартерски води), кои се на длабочина под 50 m и
со капацитет од 0,5 I/s до 9 I/s. Дебелината на хидрогеолошкиот колектор е различна и најчесто
изнесува околу 3,0 m. Правецот на движење на подземните води е соодветен со падот на
теренот кон пелагонискиот басен–река Црна. Прихранувањето на изданот се врши по пат на
вертикална инфилтрација од атмосферските врнежи, како и делумно од површинските води со
водотеците кој го зафаќаат околниот терен.
Во водостопанското подрачје „Пелагонија“, регистрирани се вкупно 660 извори од кои 4 се
регистрирани како извори со значајна штедрост. Најголема штедрост има изворот на Црна Река
– Црна Дупка со штедрост од 1170 l/s.
На следните слики е прикажана хидрографската мрежа на Битола.

Слика 22 Хидрологија на Битолско Поле
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Слика 23 Сливно подрачје на Црна Река

Загадувањето на површинските води на територијата на општина Битола е резултат на
емитирање на индустриски и комунални отпадни води. Употребата на загадени површинските
води за наводнување на земјоделски површини предизвикува долготрајно загадување на
почвата и подземните води, што пак резултира во навлегување на полутантите во синџирот на
исхрана.
Квалитетот на површинските води во Република Македонија се следи од страна на Управата за
хидрометеоролошки работи преку RIMSYS (River Monitoring System) програмата преку анализа
на хидролошки параметри, физички и органолептички индикатори, минерализација, кислородни
индикатори, показатели на еутрофикација и штетни материи. Во рамките на оваа програма
Црна Река се следи во поглед на хидролошките параметри во станицата Ногаевци, а другите
параметри кои го дефинираат квалитетот на водата и нејзината класификација според
Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 71/99) се следат во станицата
Скочивир на која се дадени сите мерни станици опфатени во програмата.
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Мерна станица на Црна
Река – Ногаевци

Мерна станица на Црна
Река – Скочи Вир

Слика 24 Преглед на мониторинг станиците за следење на квалитетот на површинските води

Податоците од 2006 год. кои се обработени од страна на Македонскиот информативен центар
при Министерството за животна средина и просторно планирање покажуваат отстапување на
квалитетот на водата на реката Црна во поглед на квалитет пропишан со Уредбата (II класа на
малку загадена, мезотрофична вода). Отстапувањата се во поглед на вредностите на
растворен кислород, БПК 5 , концентрацијата на нитрити и вредноста на сапробниот индекс кои
ја класифицираат реката Црна во III класа (умерено еутрофична вода која има оптоварување
со штетни супстанци и микробиолошко загадување). Во однос на содржината на тешките
метали Fe, Mn, Zn, Cd како и јоните на Ni, Cu, Cr 6+ и Pb реката Црна е со олиготрофен –
мезотрофен карактер и припаѓа на вода со класа I и II. Карактеристично е дека од сите мерења
извршени во 2006 год. на мерното место Скочивир (Слика 24) во однос на биомониторингот
75% од примероците покажуваат квалитет со водата од II класа, а 25% од примероците се со
квалитет на III класа.
Покрај останатото, со Програмата се предвидува изградба на пречистителната станица за
третман на отпадни води. Предвидената локација се наоѓа на потегот меѓу селата Долно и
Горно Оризари. Најблизок реципиент до предвидената локација е реката Драгор, во која се
предвидува да се испуштаат третираните отпадни води од станицата.
4.6.2.

Управување со водни ресурси

Хидромелиоративниот гигант Стрежево. ЈП „Стежево“ е основан во 1978 год. Овој систем ги
зафаќа сите води од реките Шемница и Драгор со своите притоки и водотеците од Баба
планина: Кишавска, Граешка, Остречка, Злокуќанска, Стара Река, Киндерка и истите се
влеваат во акумулацијата. Браната е изградена на реката Шемница. Преку главниот доводен
канал се дистрибуира акумулираната вода. Стрежево служи за снабдување на Битола и
другите населени места со вода за пиење, ги снабдува со индустриска вода одделните
капацитети во Битола меѓу кои и РЕК Битола. Овој систем служи за наводнување на
повеќе од 20.200 ha земја во Пелагонија. Покрај оваа активност, Стрежево се занимава со
производство на електрична енергија во своите хидроцентрали, со одгледување на риби и
печурки, со угостителски дејности и др. Системот Стрежево исто така служи за заштита од
поплавување на дел од Пелагонија.
71

Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна документација и
тендерска документација за собирање и третман на отпадните
води на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и
Тетово
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за
Програма за водоснабдување, одведување, собирање и
прочистување на урбани отпадни води за Агломерација
Битола

4.6.3.

NIRAS/JOD/JBB

Заштита од поплава

Во Република Македонија се преземени бројни мерки за речните сливови за подобрување на
заштитата од поплави, локално регулирање на коритата во урбаните средини, систематско
регулирање на реките на подолги делови и контролни насипи и брани.
Во Пелагонија е спроведено одржување на каналот на Црна Река. Kаналот на реката Шемница
поради чакал е опширно деградиран. Најчесто изложени населби на поплави се Битола,
Прилеп и Бучин.
За контрола на поплавите во Пелагонија изградени се системи во должина од 82,3 km.
Вкупната третирана должина на реките во Пелагонија изнесува:
Црна Река – 58,1 km,
Драгор – 10,7 km,
Шемница – 12,2 km,
Елашка 1,3 km.

-

Недоволното одржување на линиите за заштита од поплавите е ден од главните проблеми во
Пелагонискиот Регион. Регулираните реки се обраснати со крајбрежната вегетација која ја
намалува преносноста на каналот, што следствено предизвикува поплави. Во 2014 година беа
поплавени 10.000 ha во Пелагониската котлина.
4.6.4.

Користење на вода за производство на електрична енергија и наводнување

Во општина Битола за производство на електрична енергија изградени се две мали
хидроелектрани: Сапунчица 2,9 MW и Стрежево 3,4 MW. Пелагониската котлина се наводнува
од каптажата Стрежево и од Црна река.
4.7.

Почва

Основен тип на генетско земјиште во Пелагонија се смолниците, кои настанале на езерската
тиња по истекувањето на некогашното Пелагониско езеро. Количеството на хумусот се движи
од 2 до 4,5%. Овие почви се искористуваат за житни индустриски и градинарски култури.
Наслагите од алувијални почви се движат од десеттина сантиметри до неколку метри. Хумус
содржат 0,42 – 3,62 %. На алувијалните почви е концентрирано производство на градинарски и
индустриски култури.
Делувијалните почви се наоѓаат на периферијата на градот. Тоа се млади почвени типови со
мал процент на хумус 1-2 % на кои им е потребно ѓубрење.
Црвениците се раширени по периферијата и тоа најповеќе спрема селата Брусник, Лавци,
Буково, Крстоар, помалку кон Дихово и Братиндол. Содржината на хумусот се движи од 1,183,96 % и се одликуваат со помала плодност.
Намалената употреба на агротехничките мерки во земјоделието во општина Битола, како
последица на економските прилики, се смета за позитивен фактор при зачувување, односно
намалување на загадувањето на почвите од минералните ѓубрива и пестицидите.
Во Општина Битола не постојат документирани податоци за квалитетот на почвата, но земајќи
ја во предвид близината на РЕК Битола како и наводнувањето на дел од земјоделските
површини со загадени води од Петтиот канал, може да се заклучи дека голем дел од почвата е
со нарушен квалитет.
Исто така, во Пелагониската котлина, особено на подрачјето на Општина Битола проблемот со
ерозија е многу застапен. Се манифестира во вид на површинско излевање на земјиштето како
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и продлабочување на поројните корита, суводолици, ровови, бразди и слично. Пелагонија како
езерска котлина и бочните езерски долини се поволни терени за штетно дејство од ерозија и
порои. На преминот на падините и котлината, се наоѓаат езерски и речни тераси, низ кои
усекуваат пороите и го однесуваат тој нанос со кој се затрупува плодното земјиште. Во Битола
многу голем проблем е површинската ерозија. Падините се стрмни и на нив растителната
покривка е деградирана или уништена. Подрачјето на Битола, се одликува со големи
температурни разлики од -35̊ до + 45̊ C, кои исто така влијаат врз ерозивните процеси. Со цел,
да се заштити подрачјето од ерозивни процеси во периодот од 1960 година до 1975 година, се
вршело пошумување како мерка за заштита од ерозија. Исто така, на подрачјето на Битола во
близина на регионалниот пат Прилеп – Битола – Ресен, кај месноста „Бајро” се забележуваат
знаци на појава на ерозија.
4.7.1.

Релјефни карактеристики

Релјефот на општината Битола се карактеризира со планински и низински дел. На западната
страна се протега Баба планина, а на исток Општината го зафаќа централниот дел од
котлинското дно на Пелагонија.
Теренот на кој лежи Битола е наведнат од 715 до 585 m, од запад кон исток, односно од
Пелистер и Баба Планина кон пелагониската котлина, и тоа од 710 до 590 m, со што градот има
средна надморска височина од 650 m. Овие разлики во височините битно влијаат на изгледот
на градот и структурата на градскиот пејзаж. Од една страна градот е сместен на
рамничарскиот предел, а од друга страна на ридско земјиште и планински материјал. Битола
се наоѓа во зона каде се допираат две различни полјоделски целини, полјоделско-градинарска
на исток, североисток и југоисток и овоштарско-градинарска и сточарска зона на запад и
југозапад.
Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбаните отпадни
води за Агломерацијата Битола ги опфаќа следните населени места: град Битола, Горно
Оризари, Долно Оризари, Кравари, Карамани, Брусник, Буково и Лавци. Релјефните
карактеристики овозможуваат експанзија на градската територија кон полето т.е. кон запад,
југозапад и север, што мошне интензивно е користено во последната деценија на минатиот век.
Општиот пад на теренот е мошне поволен за градба како и за ефикасно одводнување на
атмосферските и отпадните води. Просечниот пад на теренот во правец југ - север изнесува
околу 2-4%.
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Слика 25 Топографска карта на Битолско поле

4.7.2.

Геолошки карактеристики на теренот

На територијата на потесното градско подрачје доминираат алувијали, алувијално-делувијални
почви, кои се многу слични со алувијалите, бидејќи големи површини од овие почви се
простираат надвор од милиоративните подрачја и производната способност им е многу мала.
Геолошкиот состав на теренот во рамките на опфатот на урбаното подрачје, обезбедува
вообичаен начин на фундирање на објекти со мала, средна и голема височина, иако не е
исклучена појава на почви со помала носивост и помала консолидација. Во најголем обем се
наоѓаат езерски песокливи глиновити седименти како и алувијални и делувијални слоеви.
Најзастапени почви за длабочина на фундирање до 2,0 m се чакално - песокливи и глинестопесокливи. Агломерацијата од запад и југозапад кон исток во голема мера е диседирана со
поројни јаруги кои во време на непогоди, и покрај направените ободни канали, заради нивното
несоодветно одржување, нанесуваат земјен материјал и други наплавини по градските улици.
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Слика 26 Геоморфолошка карта на Битолско Поле

4.7.3.

Користење на земјиштето и земјоделство

За оптимално искористување на просторот со сите пропратни услови усогласено со
Просторниот План на Република Македонија до 2020 година, се предлага да се користи
реонизацијата, според која Република Македонија е поделена на 6 земјоделско - стопански
реони и 54 микрореони.
Според Локалниот економски развој на општина Битола, земјоделското производство е од
големо значење за битолскиот регион. Имајќи го предвид рамничарскиот и ридско планинскиот
релјеф, со кој во голема мера се одредува карактерот на земјоделското производство во кое
преовладува: сточарството (говедарство, овчарство, козарство и свињарство), живинарството
(кокошки) и пчеларство, поледелство: житните култури (пченица, јачмен, рж, овес и пченка),
индустриските (сончоглед, маслена репа, тутун, шеќерна репа и друго), фуражните култури,
(пченка силажа, луцерка, експарзета, сточен грашок, граорица, вештачки ливади и др.),
земјоделски култури (компир, бостан, грав и друго), градинарските (домат, пиперка, кромид,
зелка и др.) овоштарството (јаболко, праски, кајсии, сливи, вишни и друго), лозарството (вински
и трпезни сорти), печурки, природни ливади и пасишта. Од ова може да се заклучи дека
аграрот во битолскиот регион, дава големи можности за развој на стопанството, со отворање
на нови работни места, остварување на финансиски ефекти и добар стандард на населението
во руралните средини.
Препораките на Просторниот План се во правец на водење сметка за бонитетот на земјиштето
при планирање на просторот и преферирање на класи на земјиште со понизок бонитет (над IV
категорија), во случаи кога се прават урбанистички планови, односно планира пренамена на

75

Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна документација и
тендерска документација за собирање и третман на отпадните
води на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и
Тетово
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за
Програма за водоснабдување, одведување, собирање и
прочистување на урбани отпадни води за Агломерација
Битола

NIRAS/JOD/JBB

земјиштето од земјоделско во градежно. Приоритет е заштита на земјоделското земјиште и
ограничување на трансформација на земјиштето од I-IV класа во неземјоделско земјиште5.

Слика 27 Намена на земјиштето во предметниот опфат на Агломерацијата

4.7.4.

Сеизмолошки карактеристики

Врз основа на досегашните сеизмолошки истражувања и макросеизмичката реонизација на
територијата на Република Македонија, утврдено е дека во овој регион релативно честа е
појавата на катастрофални земјотреси што достигаат епицентрален интензитет до 5.7° по
Рихтер. Очекуваните земјотреси се со магнитуда до 7-8 степени по Меркалиевата скала.
(највисоката досега набљудувана магнитуда на Балканскиот Полуостров).
Земјотресите во регионот се претежно плитки (h  60 km), при што најголемиот број имаат
хипоцентри до 40 km, а најчесто до 20 km.

5

Дефиниција за користење и заштита на земјоделско земјиште, извадок од Просторен План на РМ
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Слика 28 Сеизмолошка карта на пошироката околина

4.8.

Стопански карактеристики

Населението во руралниот дел од општина Битола главно се занимава со земјоделие, додека
во градот доминираат индустриските и трговските деловни субјекти и услужните дејности.
Битолското поле го зафаќа најголемиот дел од Пелагониската котлина, со вкупна обработлива
површина од околу 70.000 ha. Од неа, најголем дел се ораници, градинарски површини,
овоштарници, лозја и ливади.
Шумското богатство со кое располага општината, исто така претставува добра основа за
подинамичен развој на севкупната економија на Општина Битола, околните планини Баба –
Пелистер, Кајмакчалан и останатите шумски простори располагаат со големи шумски
комплекси од огревно и индустриско дрво.
Битола и пошироката нејзина околина се богати со разновидно минерално богатство, особено
на лигнит и други неметали. Врз основа на овие природни резерви, работи најголемиот
електростопански објект во Македонија, Рударско-енергетскиот комбинат РЕК – „Битола“.
Во овој комбинат се вработени 2.500 лица кои годишно, одложуваат 30 милиони кубици
јаловина, ископуваат 6 - 7 милиони тони лигнит, произведуваат 4.2 GWh електрична енергија.
Друг значаен капацитет од пошироко општествено значење е хидро - мелиоративниот гигант
„Стрежево“, кој служи за снабдување на Битола и другите населени места со вода за пиење, и
истовремено снабдува со индустриска вода одделните капацитети во Битола, меѓу кои и РЕК
„Битола“. Овој систем служи за наводнување на повеќе од 20200 ha земја во Пелагонија. Покрај
оваа активност, „Стрежево“ се занимава со производство на електрична енергија во своите
хидроцентрали, со одгледување на риби и печурки, со угостителски дејности и др. Системот
„Стрежево“ исто така служи за заштита од поплавување на дел од Пелагонија.
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Како резултат на вака поволни природни можности, во последните децении почнаа да се
валоризираат присутните суровински и ресурсни можност во областа на: металната,
текстилната, прехранбената, тутунската, графичката индустрија, производството на млеко и
млечни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, шеќер, квасец, шпиритус и др.
Главни индустриски капацитети во oпштина Битола се: Агро комбинатот ЗК „Пелагонија“,
„Фабриката за квасец и алкохол“, „Лозар Пелистерка“, „Млин Стојчев“, млекарите: „ИМБ
Млекара“ Битола, и „Идеал шипка“, потоа Фабриката за шеќер „4-ти Ноември“, „Синпекс“ –
Битола, „Цермат“, тутунскиот комбинат „Соко Мак“, АД „Металец“-Заштитно друштво, Заштитно
друштво „Енигма“, печатниците: „Киро Дандаро“, „Микена“, ГП „Пелистер“ и др. Од текстилната
индустрија се истакнуваат „Родон“, „Сат мода“, „Конигнтон“, „Каревски“ и др.
Со компарација на бројот на субјектите во стопанството во Битола и со таквите во државата, се
согледува дека Битола има 6,31 % од вкупниот број на овие субјекти во државата. Локалната
економија на Општината Битола се наоѓа во пост приватизациски циклус и ги следи трендовите
на националната економија. Ваквите случувања резултираат со непрофитабилност и
ликвидирање на големите, поранешни општествени претпријатија или нивна приватизација и
силен подем на новоформирани мали и средни претпријатија во приватна сопственост кои
стануваат основен двигател на локалната економија.
За битолската економија, не помалку значајни се активностите во занаетчиството, особено на
старите занаети кои се во изумирање.
Од аспект на идниот економски развој, како особено значајна треба да се издвои изградбата на
Индустриската зона „Жабени“ (која се наоѓа во близина на с. Кравари). Таа е со површина од
244 ha и е лоцирана на 5 km од границата со Република Грција. Отворањето на оваа
индустриска зона се очекува да привлече значителни нови инвестиции, а со тоа и да овозможи
отворање на поголем број нови работни места.
За битолската економија, од не помало е значењето на активностите во занаетчиството. Во
Регистарот на занаетчиите запишани се 114 занаетчии и уште 49 (стари) со најразлични
профили кои треба да се пререгистрираат со што вкупно се 163 занаетчии.

4.9. Биолошка разновидност и природно наследство
Во општина Битола, ридските пасишта се развиваат на висински појас од 80-1000 m, на
хетерогена геолошка подлога. Тие најчесто имаат секундарно потекло и настанале главно со
уништување на шумите од низинскиот појас.
Дабовиот регион се простира во низинските и ридските предели до околу 1100 m надморска
височина. Во овој регион се развиваат климазонални, најчесто термофилни дабови шуми како
и орографско-едафско и хидролошко условени шумски заедници и шибјаци (шуми на даб
(Quercus), врби (Salix alba), тополи (Populus nigra), платан (Platanus orientalis), полски јасен
(Fraxinus angustifolia) смрека (Juniperus), топола (Populus), бреза (Betula verucosa), капина
(Rubus).
На територијата на општина Битола се застапени голем број разновидни лековити растенија и
печурки, како што се вргањот (Boletus pinicola, Boletus edulus, Boletus aereus) и лисичарката
(Cantharellus cibarius), но нивното собирање не е организирано и контролирано. Заради тоа тие
стануваат загрозени видови како резултат на овие активности. Точна евиденција на собирачите
во државата нема ниту за откупените свежи количини, така да не се обезбедени услови за
одржлив начин на користење и заштита на овие загрозени растителни видови.
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На дел од површините може да се сретнат растенија како што се: треви (Senecio vulgaris),
вратика (Lolium tempoletum) Glebonis segetum, булка (Papaver rhoeas), љубичица (Viola sp),
бодлика (Cirsium arvense ), глуварче (Tеraxacum officinale), тегавец (Plantago spp), ливадска
трева ( Poa spp.).
Регионот располага со богат животински свет. Забележано е присуство на волк (Canus lupus) и
мечка (Ursus arctos).
Од птиците, најдоминанти се див гулаб (Columbia livia), чавка (Pica pica) и врапче (Passer
montanus).
Од зимските преселници се забележуваат сколовранецот (Sturnus vulgaris balcanicus), враната
(Corvus cornix) и чавката (Corvus monedula). Забележано е присуство на еребица камењарка
(Alectoris graeca) и полска еребица (Perdix perdix), како и степската ветрушка (Falco naumanni).
Националниот парк Пелистер се простира во југозападниот дел на Република Македонија на
Планината Баба. Таа се наоѓа помеѓу долините на Пелагонија и Преспа каде нејзин највисок
врв е Пелистер со 2601 m надморска височина. Нејзината старост изнесува околу 465 милиони
години и нејзината клима е со алпски карактеристики.
Заради својата убавина и разновидност на природата, 12500 ha на падините на планината
Баба, на надморска височина 700-2600 m, се заштитени во рамките на Националниот парк
Пелистер.

4.10. Културно наследство
Општина Битола располага со големо културно и природно наследство. Особено градот
Битола, кој спаѓа во онаа категорија на градови во кои и денес е видливо напластувањето на
вековните градителски искуства со сите елементи на различни цивилизациски влијанија.
Зачуваната профана архитектура од крајот на 19 и почетокот на 20 век, остава впечатлив
одраз на градската слика на Битола. Објектите во Битола, временски датирани во периодот кој
ја заокружува Македонската преродба низ своите стилски карактеристики ги сублимираат
тогашните локални градителски идеи и влијанијата на западноевропската архитектура.
Најпознати културни споменици во Битола се: Саат кулата која е најпрепознатливиот споменик
со кој се идентификува Битола; Безистенот кој е еден од највредните и најсочуваните стари
градби, со препознатливи архитектонско-естетски и други вредности; црквите „Св. Димитрија“,
„Пресвета Богородица“ и „Св. Недела“; „Исак џамија“, „Јени џамија“, „Зандан куле“, Археолошки
локалитет „Тумба”, Археолошки локалитет „Гургур Тумба” и остатоците од античкиот град
Хераклеа Линкестис кој изобилувал со монументални раскошни градби, театар, базилики,
прекрасни мозаици, епископска резиденција, портик на судница, градска чешма од времето на
Јустинијан и др. градби кои пленат со својата убавина и говорат за животот на нашите предци
во античкиот период.
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б) Безистен во Битола

в) Остатоци од античкиот град Хераклеја Линкестис
Слика 29 Дел од културното наследство во општина Битола

Во Археолошката карта на Македонија, која ги проучува предисториските и историските слоеви
на човечката егзистенција, од најстарите времиња до доцниот среден век, на анализираното
подрачје, евидентирани се локалитетите:
-

-

-

Света Троица-Хераклеја, старохристијанска базилика, се наоѓа на околу 500 m
југозападно од централното градско подрачје; Хераклеја-Heraclea Lynkestis, градска
населба од хелинистичко време до средниот век;
КО Буково - Буковски Манастир, старохристијанска базилика; Кутлиште, населба од
римско време; Неолјани, средновековна населба, се наоѓа во месноста Дванаесет
Кладенци; Црквиште, средновековна црква и некропола, се наоѓа на 2 km западно
од селото, кај месноста Мишеа Ливада;
с. Долно Оризари - Герамидница, населба од бронзено и доцноантичко време, на
околу 800 m јужно од селото Д. Оризари.
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4.11. Материјални добра
4.11.1. Управување со отпад
За собирање на отпадот во градот Битола се грижи комуналното претпријатие ЈП „Комуналец”,
кое врши изнесување, транспортирање и депонирање на комуналниот отпад од индивидуални
корисници и правни субјекти на територијата на општина Битола.
Организирано собирање на комуналниот отпад е застапено само во градот Битола и
најблиските населби од 12 реони. Во сите останати рурални населби во Општината нема
организирано собирање и одведување на комуналниот отпад.
За собирање на комуналниот отпад во Градот вкупно се распоредени 1350 контејнери 1,1 m³ и
35 контејнери од 5 m³.
Од направените анализи од страна на ЈП „Комуналец“ Битола, кое врши собирање,
транспортирање и депонирање на комунален отпад на територијата на општина Битола,
комуналниот отпад е еден од основните текови на отпад што се создаваат. Составен е од
отпад од домаќинства, комерцијален отпад и отпад создаден од индустријата со карактер
сличен на отпадот од домаќинствата. Како посебна категорија на отпад претставува
селективно собраната отпадна хартија и отпадна пластика (РЕТ).
ЈП „Комуналец“ поседува капацитет за механички третман на хартија и пластика. На
територијата на општина Битола во 2013 година собрани се 571,364 t отпад неделно, односно
околу 29.710 t отпад годишно. Од вкупните количини собран отпад 25.759,44 t/год. е комунален
отпад собран од физички лица, додека 3.951,48 t/год е комерцијален и индустриски неопасен
отпад.
Од градот Битола собрани се 23.486 t/год. комунален отпад, додека од рурални средини
собрани се 2.273,44 t/год комунален отпад.
Комуналниот отпад кој организирано се собира од општина Битола, се носи на депонијата
Мегленци, која се наоѓа на 16 km североисточно од Битола во непосредна близина на РЕК
во Новаци. Дадената локација ги задоволува критериумите за депонирање на комунален
отпад за период од над 15 години.
Покрај оваа депонија, во општината се регистрирани и голем број на диви, нерегуларни
депонии, како во руралните населби, така и во околината на градот Битола и целата општина.
Помалите места не се опфатени со организирано собирање на отпадот, па локалното
население најчесто го фрла во близина на речните корита, суводолиците и други површини, па
при дождови или надоаѓање на реките голем дел од овој отпад, преку локалните водотеци
завршува во реките.
Во моментов, управување со тиња од канализациониот систем не постои на територијата на
општина Битола. Празнењето на септички јами најчесто се изведува со пумпање. Според
информации од ЈКП „Нискоградба“ тињата се испушта во постојната канализациона мрежа без
претходен третман.
Со Одлука на Советот на општина Битола е утврдено дека генерираната тиња (претходно) од
идната пречистителкна станица која е предмет на анализа во Програмата може да се депонира
на депонијата Мегленци.
4.11.2. Водоснабдување
Водоснабдувањето во општина Битола се врши од системот Драгор (кој го сочинуваат Црвена
Река, Река Лак Поток) и хидросистемот Стрежево.
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Сировата вода се преработува во станицата за хлорирање на вода за пиење „Дихово“.
Вкупната количина на испорачана сирова вода до станицата за хлорирање на вода за пиење
„Дихово“ во 2014 година изнесува 5.127.000 m3.
Во состав на ЈКП „Водовод“, поточно од филтерската станица во Дихово, постои служба за
санитарна контрола и заштита на водата за пиење. Во градската мрежа на Битола постојат 25
контролни пунктови за контрола на квалитетот на водата. Секојдневно се земаат примероци од
7 пунктови. Според потрошувачката на вода по жител, општината Битола е на прво место во
РМ.
ЈКП „Водовод” Битола е одговорно за собирање, преработка и снабдување со вода за пиење
на населението и индустриските капацитети во градот Битола и 19 населени места во
Општината. На целокупната водоводна мрежа се приклучени градот Битола и четири населени
места опфатени со Програмата: Карамани, Долно Оризари, Горно Оризари и Кравари со вкупен
број на население кое е опслужено со услугите на ЈКП „Водовод“ Битола од 84.064 до 86.671
жители во период од 4 години.
Вкупната должина на примарна водоводна мрежа во градот Битола изнесува 17.1 km, додека
останатите населени места се снабдуваат преку раздвојна мрежа во должина од 123,7km. На
водоводната мрежа се приклучени домаќинства, индустриски, комерцијални објекти и јавни
институции, како и школи, болници, хотели и слично. Дневната потрошувачка на вода во 2013
година изнесува 147 l по жител. Кон оваа бројка не е додадена потрошувачката на вода од
индустриските и комерцијалните објекти.
Според податоците од ЈКП „Водовод“ Битола, како втор голем потрошувач на вода во Битола
се индустриските компании. Најразвиена индустриска гранка во општина Битола е
прехранбената индустрија за производство на млеко и млечни производи, производство на
шеќер, производство на квасец и производство на пиво. Количините на потрошена вода од
домаќинствата и останатите потрошувачи за 2014 година се дадени во следната табела.
Табела 12 Вкупна потрошувачка на вода во Агломерација Битола
Предмет

2014 година

Потрошувачка на вода од домаќинства (m3/год.)

4.205.101

Потрошувачка на вода од индустриски објекти (m3/год.)

1.346.969

Јавни институции и комерцијални објекти (m3/год.)
Вкупна потрошувачка на вода во Агломерацијата (m3/год.)

427,585
5.979.656

Според добиените податоци на ЈКП „Водовод“ Битола може да се констатира дека од вкупната
потрошувачка на вода во Агломерацијата, околу 70% е од домаќинствата, 23% од
индустриските објекти и 7% од јавните институции и комерцијалните објекти.
Потрошувачката на вода за пиење од домаќинствата е прикажана во следната табела.
Населените места Брусник, Лавци и Буково, кои се исто така дел од Програмата, а не се
покриени со водоснабдителната мрежа, се снабдуваат со вода од сопствени извори.
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Табела 13 Податоци за фактурирана вода за пиење
Предмет

Година

Потрошувачка на вода
домаќинствата (m3/год.)

за

пиење

во

2009

2010

2011

2012

2013

4.945.543

4.454.689

4.412.540

4.740.261

4.530.071

156

141

140

151

147

Потрошувачка на вода за пиење по глава на
жител (l/ден)

4.11.3. Генерирање и количини на отпадна вода
Покриеноста на градот Битола со канализациона мрежа е 99%, додека покриеноста во
општината е 82%. Канализационата вода од градот се влева во реката Драгор, на излезот од
градот, а Петтиот канал ги собира непрочистените отпадните води од индустријата. Овие води
се влеваат во Црна река и ја загадуваат, а потоа во Тиквешко Езеро. Досегашните испитувања
покажале дека количината на канализациска вода во Драгор е два пати поголема од
количината на чиста вода.
Како резултат на непостоењето на пречистителна станица, не постојат реални податоци за
создадената отпадна вода во Агломерацијата Битола. Според претходни искуства, се
проценува дека околу 90% од потрошувачката на вода завршува во канализациониот систем.
Во следната табела се прикажани количините на потрошувачка на вода, како и количините на
создадена отпадна вода по тип на потрошувач.
Иако нема информации со сегашните услови на големи загуби на вода прифатено е
инфилтрирање од 0.12 l/s/ha.
Табела 14 Количини на потрошувачка на вода и создадена отпадна вода
Тип на потрошувач

Единица мерка

Вредност

Потрошувачка на вода и создавање на отпадна вода од домаќинства
Население во Агломерација поврзано на дистрибутивната мрежа на
ЈКП „Водовод“ Битола
Фактурирана потрошувачка на вода од домаќинства

77.750,00
m3/годишно

Вкупно население во Агломерацијата

1.817.702,00
81.714

Население во Агломерација со канализационен систем

80.136%

65.482

Население во Агломерацијата без канализационен систем

19.864%

16.232

Потрошувачка на вода по жител

L/жител/дневно

150.59

Создавање на отпадна вода по жител

L/жител/дневно

135.53

m3/дневно

8.875

Отпадни води од домаќинства до канализационен систем

Потрошувачка на вода и создавање на отпадна вода од други објекти
Потрошувачка на вода од други објекти

m3/годишно

436.608,00

Потрошувачка на вода од други објекти - 250 работни денови

m3/дневно

1,746

Потрошувачка на вода од други објекти – 100%

m3/дневно

1,746

Вкупна отпадна вода создадена од објектите приклучени на
канализација

m3/дневно

10.621

Инфилтрирање – 0.12 l/ha

m3/дневно

3.826,00
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Канализационата мрежа се уште не е заокружена, затоа општината Битола се среќава со
проблемот со третман на отпадните води (од станбените населби и индустриските отпадни
води). Изградбата на колекторскиот систем за одведување и третман на отпадни води и
изградба на пречистителна станица ќе го реши проблемот со неконтролирано испуштање на
отпадни води во водотеците и загадување на животната средина.
Главни извори на отпадна вода се домаќинствата и комерцијалните објекти, но исто така
отпадна вода се испушта од голем број на индустриски капацитети и јавни институции како
училишта, болници градинки административни објекти и слично. Канализациона мрежа за
отпадни води постои само во Битола, Горно Оризари, Долно Оризари и Кравари. Според
податоците од ЈКП „Нискоградба“ кое е одговорно за канализација и собирање на отпадните
води од домаќинства и индустриски објекти во општина Битола, околу 84% од градот Битола е
покриен со канализациона мрежа, 100% покриеност со канализациона мрежа во населените
места Горно Оризари и Кравари и 80% покриеност со канализациона мрежа во населеното
место Долно Оризари. Населеното место Лавци е блиску до градот Битола и половина од
главниот колектор кој ќе се поврзува со градската канализационата мрежа е изграден.
Населеното место Брусник исто така блиску до Битола и е предвидено во иднина да се поврзе
со градската канализација, додека за населените места Буково и Карамани постои само проект
за изградба на канализација. На овие места каде што нема канализациона инфраструктура се
користат септички јами или пак отпадните води директно се испуштаат во најблискиот извор на
вода. Целокупната покриеност со канализациона мрежа во Агломерација Битола е 80.136%. Во
следната табела се дадени податоци за покриеност на населението со канализациона мрежа
во Агломерацијата Битола во однос на вкупното население во Агломерацијата.
Табела 15 Приказ за покриеност со канализациона мрежа на Битолска Агломерација во 2014 година

Населено место
Битола

Вкупно
население

Покриеност со
канализација
(%)

Покриеност
население
канализација

на
со

Население без
канализација

72.400

84%

60.816

9.778

Горно Оризари

2.385

100%

2385

0

Долно Оризари

1.782

80%

1426

356

855

100%

855

0

3.395

0

0

3.395

Карамани

327

0

0

327

Лавци

328

0

0

328

Брусник

242

0

0

242

81.714

80.136%

65.482

16.427

Кравари
Буково

Вкупно

На следните графици е даден приказа на покриеноста со канализациона мрежа во Градот
Битола и Агломерацијата Битола.
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График 2 Покриеност со канализациона мрежа во Град Битола

График 3 Процентуален удел на канализациона мрежа за Агломерација Битола

4.11.4. Управување со отпадни води
Околу 30% од градот Битола има посебна канализација за атмосферски води и канализација за
отпадни води, останатиот дел од канализацијата е комбиниран.
Канализација во општина Битола е изградена од 13 колектори во должина од 21 km на кои е
приклучена секундарна канализациона мрежа. Вкупната должина на канализационата мрежа
изнесува 180 km. Колекторите и цевките од канализационата мрежа се изградени од бетон,
армиран бетон или азбестен цемент и истите се со дијаметар од 500 до 1,500 mm. Отпадните
води од колекторите не подлежат на никакви третмани и преку десет испусти директно се
испуштаат во реката Драгор и Петти Канал. Осум од десет испусти служат за прифаќање на
отпадните води од градот Битола и по еден испуст за прифаќање на отпадните води од
населените места Долно Оризари и Кукуречани. Отпадните води од населените места Лавци,
Брусник, Буково и Карамани се собираат во септички јами или директно се испуштаат во
најблиските водотеци.
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Преглед на испустите, нивната локација, дијаметарот на цевките и реципиентот на отпадните
води е даден во следната табела.
Табела 16 Главни испусти на отпадна вода во општина Битола
Бр. на
испуст

Колектор

Дијаметар (mm)

Воден реципиент

1

Колектор К0

800

Петти канал, Црна
река

2

Колектор К1

1.200

Петти канал, Црна
река

3

Колектор К2

1.000

Река Драгор, Црна
река

4

Колектор К3

1.000

Река Драгор, Црна
река

5

Колектор К4

2F 1.200

Река Драгор, Црна
река

6

Колектор с. Долно Оризари

400

Река Драгор, Црна
река

7

Колектор К5

600

Река Драгор, Црна
река

8

Колектор с.Кукуречани

300

Река Драгор, Црна
река

9

Колектор за атмосферска вода
лоциран
на
ул.
„Васко
Карангелевски“

1.000

Река Драгор, Црна
река

10

Колектор Јенимаале 2 дел

1.000

Река Драгор, Црна
река

Забелешка

комбинирана
канализациона
мрежа од с. Долно
Оризари

Фекална
канализациона
мрежа
во
Кукуречани

с.

4.11.5. Снабдување со енергија
Од 1983 год. започнато е производството на електрична енергија во РЕК Битола. Денес трите
комплетирани блока со индивидуален капацитет од 225 MW или вкупно инсталиран капацитет
од 675 MW обезбедуваат просечна годишна електрична енергија од 4.600 GWh. Рударско енергетскиот комбинат РЕК - Битола е најголемиот електростопански објект во Македонија.
Дистрибутивната мрежа се напојува главно од 400 kV трафостаница поврзана со РЕК – Битола.
Од големо значење за Битола е развојот на ПТТ - сообраќајот и на ПТТ - врските кои денес се
многу развиени со постојано осовременување во наредниот период.
4.11.6. Сообраќајна поврзаност
Битола има добри сообраќајни врски со соседните и подалечните градови од земјата и
странство, речиси во сите правци. Само на 13 km е државната граница со Република Грција,
воспоставена по Балканските војни во 1913 година. Како најважни сообраќајни правци и
магистрални комуникации кон север се: Битола - Прилеп (поранешна ознака М-27, а денес М-5)
кој се надоврзува со автопатот од меѓународно значење во близина на Градско (ознака Е-75
или М-1). Потоа на запад: Битола-Охрид (ознака М-26 или М-5), кој потаму се поврзува со
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западната магистрала. На југ: Битола - Грчка граница- Лерин (поранешна ознака М-27 или Е-65,
денес М-5). Многу важни за комуникацијата со градот се и патните правци од регионален
карактер: Битола-Крушево, Битола-Демир Хисар-Кичево, Битола-Пелистер, Битола-Нижополе,
Битола-Бач - Старавина, Битола- Маково- Рапеш и др. Треба да се нагласи дека речиси сите
патишта и до најоддалечените селски населби се асфалтирани.
Со железничка линија градот е поврзан со Прилеп-Велес, а меѓународна железничка врска има
и со соседна Грција: Битола-Лерин-Воден-Солун, воспоставена уште во 1894 година.

Слика 30 Сообраќајна поврзаност на општина Битола
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5. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ПОДРАЧЈАТА КОИ
БИ
БИЛЕ
ЗНАЧАЈНО
ЗАСЕГНАТИ
И
СОСТОЈБА
БЕЗ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
СОЖС област

Население и човеково здравје

Оцена

Опис

Клучни прашања или
проблеми, релевантни за
моменталниот систем за
водоснабдување
и
одведување на отпадни
води за Битола

Моменталната состојба на водоводната мрежа не е со задоволителен
квалитет, што придонесува за чести дефекти (во 2013 година се
регистрирани 877 дефекти на главниот доводен цевковод и 477 дефекти на
дистрибутивната водоводна мрежа), што негативно се одразува врз
населението. Голем дел од водоводните цевки се со азбесно бетонска
конструкција и преставуваат опасност по здравјето на населението.
Околу 30% од градот Битола има сепаратна канализациона мрежа за
атмосферски и комунални отпадни води, останатиот дел од канализацијата
е комбиниран, што придонесува за појава на поплави и создавање на талог.
Исто така канализацијата не е комплетно изградена и населението кое не
поврзано на канализационата мрежа, отпадните води ги испушта во
септички јами или најблиските извори на вода. Овие појави, како и
отсуството на пречистителна станица придонесуваат за нарушување на
квалитетот на површинските и подземните води, почвите, земјоделските
култури и преставуваат директна закана за здравјето на населението.

Оцена на животната
средина без
имплементација на
Програмата

Без имплементација на Програмата ќе продолжат следните трендови и
закани кои влијаат врз здравјето на населението:


Неефикасно користење на водните ресурси;



Недостаток од квалитетна вода за пиење;



Закани по здравјето на населението како резултат од несоодветна
водоводна мрежа (изградена од материјали кои претставуваат
ризик по здравјето на луѓето);



Закани по здравјето на населението како резултат на несоодветно
собирање на отпадните води и испуштање во реципиент без
претходен третман;



Користењето на загадени води за наводнување, како и
одгледување на земјоделски култури на почви чиј квалитет е
нарушен како резултат на несоодветно управување со отпадните
води и сл.

СОЖС област

Биолошка разновидност

Оцена

Опис

Клучни прашања или
проблеми, релевантни за
моменталниот систем за
водоснабдување,
одведување на отпадни
води и нивно
пречистување во
Агломерација Битола

Испуштањето на отпадните води од Агломерацијата во реципиентите (Петти
канал, река Драгор, и сл.) и отсуството на пречистителна станица се
значаен фактор за нарушување на квалитетот на водите и почвата, односно
на нивната биолошка разновидност. Овие состојби придонесуваат за
намалување на ихтиофауната (клен, крап, мрена и др.), како и други
животински и растителни видови (макрофитска вегетација) и видови на габи.
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Без имплементација на Програмата отпадните води и понатаму ќе се
испуштаат во реките без претходен третман, односно ќе продолжат
трендовите и заканите врз биолошката разновидност.

Води
Опис

Клучни прашања или
проблеми, релевантни за
моменталниот систем за
управување со
водоснабдување и
одведување на отпадни
води

Моменталниот начин на водоснабдување и управување со отпадните води
придонесува за зголемена потрошувачка на вода, а како резултат на тоа се
генерираат големи количини на отпадни води кои непречистени се
испуштаат во реките или се собираат во септички јами. Испуштањето на
отпадните води во реките влијае врз квалитативните и квантитативните
карактеристики на реките, односно го зголемува протокот, а исто така
предизвикуваат загадување и на подземните води.

Оцена на животната
средина без
имплементација на
Програмата

Без имплементација на Програмата ќе продолжи трендот на неефикасно
користење на водните ресурси.

СОЖС област
Оценка

Отпадните води и понатаму ќе се испуштаат во реките или во септички јами
без претходен третман, односно ќе продолжат трендовите на нарушување
на квалитативните и квантитативните карактеристики на површинските и
подземните води.

Воздух и климатски промени
Опис

Клучни прашања или
проблеми, релевантни за
моменталниот систем за
водоснабдување,
одведување на отпадни
води и нивно
пречистување во
Агломерација Битола

Моменталниот начин на управување со отпадните води во Агломерацијата
Битола, односно собирањето и испуштањето на отпадните води во
реципиент без претходен третман, придонесува за зголемување на
органското оптоварување на водите во реките, што резултира со
генерирање на емисии во амбиентниот воздух и појава на мирис. Дел од
овие емисии се стакленички гасови кои даваат придонес на вкупните
количини на стакленички гасови кои се причина на климатските промени.

Оцена на животната
средина без
имплементација на
Програмата за

Без имплементирање на активностите предвидени во Програмата ќе
продолжи трендот на генерирање на емисии во амбиентниот воздух,
односно отпадните води ќе претставуваат извор на емисии кои го
нарушуваат квалитетот на амбиентниот воздух и даваат придонес кон
климатските промени, а истовремено предизвикуваат негативни влијанија
врз здравјето на населението.

СОЖС област
Оцена
Клучни прашања или
проблеми, релевантни за
моменталниот систем за

Исто така, несоодветното одржување на канализационата
придонесува за појава на погоре наведените гасови.

мрежа

Почва
Опис
Непокриеноста на целото подрачје со канализациона мрежа, честите
дефекти на мрежата кои се причина за поплави, несоодветните испусти во
реципиентите придонесува за нарушување на квалитетот почвите.
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Почва
Опис

водоснабдување и
одведување на отпадни
води

Исто така користењето на водите од реките за наводнување, кои всушност
претставуваат реципиент на отпадните води од Агломерацијата,
придонесуваат за нарушување на квалитетот на почвите, а исто така
предизвикуваат закана за здравјето на населението.

Оцена на животната
средина без
имплементација на
Програмата

Доколку не се имплементира Програмата ќе продолжи трендот на
загадување на почвите како резултат на несоодветниот начин на собирање
и испуштање на отпадните води, што претставува ризик за здравјето на
населението.

СОЖС област

Материјални добра

Оцена

Опис

Клучни прашања или
проблеми, релевантни за
моменталниот систем за
водоснабдување и
одведување на отпадни
води

Честите дефекти на водоводната мрежа, поради старите цевки се реален
проблем на водоводниот систем во општина Битола. Канализацијата е
комбинирана и постои опасност од појава на поплави, не е целосно
изградена, а во некои населени места воопшто нема канализациона мрежа.

Оцена на животната
средина без
имплементација на
Програмата

Доколку не се имплементира Програмата ќе продолжат проблемите
поврзани со водоснабдувањето и одведувањето на отпадните води, што
претставува сериозна закана за нарушување на медиумите и областите од
животната средина и здравјето на населението.

СОЖС област
Оцена

Културно наследство
Опис

Клучни прашања или
проблеми, релевантни за
моменталниот систем за
водоснабдување и
одведување на отпадни
води

Во Агломерацијата Битола не се идентификувани трендови и закани од
досегашниот начин на управување и одведување на отпадните води врз
културното наследство.

Оцена на животната
средина без
имплементација на
Програмата

Без имплементација на Програмата ќе се избегнат можните ризици врз
културното наследство кои може да настанат во фазата на
имплементацијата на активностите предвидени во Програмата.
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6.

NIRAS/JOD/JBB

ОБЛАСТИ КОИ СЕ ОД ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,
ОД АСПЕКТ НА ЗАШТИТА НА ДИВИТЕ ПТИЦИ И ХАБИТАТИТЕ

Како област од особено значење за животната средина од аспект на заштита на дивите птици и
хабитати во Агломерацијата Битола е Националниот Парк Пелистер и низината Пелагонија.
Истите претставуваат дел од Националната Емералд Мрежа. Исто така низината Пелагонија
претставува Значајно подрачје за птици.

Слика 31 Национална Емералд Мрежа


Национален Парк Пелистер

Националниот Парк Пелистер се карактеризира со поголем број врвови и возвишенија каде
највисокиот врв е претставен со врвот Пелистер висок 2601 m надморска висина. На 30
ноември 1948 година НП Пелистер е прогласен како прв национален парк во Република
Македонија. Националниот Парк се простира на површина од 17.150 ha.
Подрачјето на НП Пелистер изобилува со разновиден животински и растителен свет. Некои
видови се одликуваат со висок степен на ендемичност (се среќаваат само на оваа локација во
целиот свет). Флората во овој национален парк е претставена со 21 растителна заедница, од
кои 8 се шумски (88 видови)и 13 тревни заедници. Типичен и најзаслужен претставник за
добивањето на статусот Национален Парк е ендемичниот автохтон петтоигличниот бор Молика
(Pinus peuce). Моликата лесно се разликува од останатите видови на родот Pinus кои се
среќаваат во Македонија. Кај него на кусите изданоци се развиваат по 5 иглички додека кај
останатите видови на бор на кусите изданоци среќаваме по 2 иглички. Овој вид егзистира на
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силикатна подлога. Ареалот на моликата на Балканскиот Полуостров има облик на полукруг.
Висинската амплитуда на распространување изнесува од 1400-2100 m надморска височина. Во
Националниот парк Пелистер се среќаваат најубави и најкомпактни шумски заедници на овој
бор во Македонија. Моликата за прв пат е откриена и опишана од страна на познатиот
германски фитогеограф Гризебах (во 1839 година) и оваа планина претставува негово
класично наоѓалиште (locus classicus). Моликата образува две растителни заедници во
Паркот: горска моликова шума (Digitali viridiflorae – Pinetum peuces) и предпланинска
моликова шума (Gentiano luteae – Pinetum peuces). Во НП Пелистер се среќаваат следните
растителни ендемични видови: Crocus pelistericus (пелистерската качунка) Festuca pelisterica
(пелистерската власеника) и Alchemilla peristerica (пелистерската небесна роса).
Претставници на фауната во НП Пелистер се следните: oд без’рбетниците се среќаваат над
588 видови и подвидови меѓу кои има и такви кои може да се најдат само на Баба Планина
(локални
ендеми- Niphargus pancici meristericus, Articocampus macedonicus), од редот
Lepidoptera се дневните пеперутки Scythris crupta и Scyrthris similis и ноќната пеперутка Hadena
clara macedonica (кои се среќаваат само на територијата на Македонија); од ‘рбетниците се
среќаваат 10 видови водоземци, 15 видови на влечуги, 94 видови на птици и 35 видови цицачи.
Важно е да се напомене дека во Паркот живее слепото куче Nannospalax leucodon кое се
смета за глобално загрозен и уште 7 други видови кои се сметаат за засегнати во
Европа. Од вкупно 94 видови птици кои се регистрирани во НП Пелистер дури 88 се
заштитени со Бернската конвенција на Советот на Европа, а 20 видови се заштитени со
Бонската конвенција. Сите видови водоземци и влечуги во НП Пелистер се заштитени со
Бернската конвенција. Од рибите, значајно е да се истакне присуството на пелистерската
ендемична поточна пастрмка (Salmo trutta peristericus) која е загрозен вид.

Слика 32 Заштитни зони на НП Пелистер
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Значајно подрачје за птици Пелагонија

Значајно подрачје за птици Пелагонија (МК0024) ја покрива низината Пелагонија која е
тектонска депресија сместена во јужна Македонија (продолжува во Грција), се протега во
правец север-југ и зафаќа површина од вкупно 1200 km 2. Подрачјето е назначено како значајно
подрачје за птици поради присуството на: Falco naumanni, Coracias garrulus, Ciconia ciconia,
Aythya nyroca, Burhinus oedicnemus, Lanius minor, Circus pygargus, Falco vespertinus, Pelecanus
crispus, Anas strepera, Circaetus gallicus, Buteo rufinus и Falco biarmicus.
Подрачјето вклучува многу мало строго заштитено подрачје (Локви), и дел од споменикот на
природа-Маркови Кули. Најзначајните делови од подрачјето се вклучени во Емералд мрежата
(„Горна Пелагонија“, МК0000034). Програмите за зачувување и унапредување на
разновидноста на пасиштата се од големо значење за птиците во Пелагонија. Практиката на
одгледување на автохтони сорти од домашни животни (пр. биволи, овци, буши и коњи) е
значаен предуслов за зачувување на пелагониските пасишта (Velevski et al. 2010).
Предвидените активности Програмата ќе се изведуваат надвор од НП Пелистер и низината
Пелагонија.

Слика 33 Локации каде ќе се изведуваат планираните активности
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7. ЦЕЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА УТВРДЕНИ НА
НАЦИОНАЛНО И МЕЃУНАРОДНО НИВО
Од осамостојувањето, Република Македонија е силно посветена и постојано се стреми кон
стабилна политичка и економска заедница, со правен систем кој ќе и овозможи интеграција во
Европската Унија и во пошироката меѓународна заедница.
Еден од најголемите предизвици за политиката на животната средина е постигнување на
рамнотежа меѓу економската и социјалната димензија на развој, од една страна и заштита на
животната средина од друга страна, кој предвидува зголемена употреба на економски
инструменти во насока на заштита на животната средина.
Основните принципи за заштита на животната средина се поставени со Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91, 1/92 (Амандман
I и II); 31/98 (Амандман III); 91/01 (Амандман IV-XVIII); 84/03 (Амандман XIX); 107/05 (Амандман
XX-XXX) и 3/09 (Амандман XXXI)), како највисок правен документ во земјата. Уставот
пропишува дека еден од основните принципи на фундаменталните вредности е регулација и
хуманизација на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и природата.
Исто така, една од основните слободи и човекови права е правото на чиста и здрава животна
средина, но тоа е исто така, обврска на граѓаните да ја унапредуваат и заштитуваат животната
средина, додека земјата е должна да обезбеди услови за остварување на ова загарантирано
право на граѓаните (Член 43).
Водена од овие уставни одредби, Република Македонија поактивно аплицира за механизми за
интеграција на прашањата поврзани со животната средина во сите секторски политики.
Основните цели на воспоставување на функционален и ефикасен национален систем за
управување со животната средина се поврзани со:


Продолжување на процесот на приближување кон политиките на ЕУ во областа на
животната средина;



Интеграција на политиката за заштита на животната средина во другите секторски
политики;



Зајакнување на административните капацитети, потребни за ефикасно управување со
заштита на животната средина;



Обезбедување платформа за ефикасна имплементација и спроведување на барањата за
заштита на животната средина преку зајакнување на капацитетите за ефикасно
управување со животната средина на сите нивоа на управување и преку обезбедување
на тесна соработка помеѓу надлежните органи на хоризонтално и вертикално ниво;



Поттикнување на индустријата, давателите на услуги и другите субјекти во областа на
животната средина, кон поголема одговорност за заштитата на животната средина;



Решавање на проблемите на животната средина кои се од национално значење;



Зголемување на степенот на исполнување на обврските, кои произлегуваат од
регионалните и глобалните договори, во областа на животната средина;



Последно, но не и најмалку важно, е зголемување на нивото на инвестиции во животната
средина за постигнување на стандардите на ЕУ.
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Специфични цели за заштита на животната средина:


Подобрување на квалитетот на животот и здравјето и зголемување на животниот
стандард;



Подобрување на квалитетот на воздухот и намалување на емисиите на стакленички
гасови;



Заштита и подобрување на квалитетот на водата и на почвата;



Заштита и унапредување на биолошката разновидност и природното наследство;



Заштита на карактеристиките на пределот;



Заштита на материјалните добра;



Заштита и унапредување на културното наследство.

7.1.

Цели на Стратегиската оцена на животната средина

Целите на заштита на животната средина се изразени преку целите на стратегиската оцена на
животната средина. Целите на стратегиската оцена на животната средина се прикажани преку
статусот на: населението и здравјето на населението, биолошката разновидност, водата,
почвата, воздухот, климатските промени, материјалните добра, културното наследство и
интеракцијата помеѓу нив.

95

Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна документација и
тендерска документација за собирање и третман на отпадните води
на инвестициски проекти во општините Битола, Битола и Тетово
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за
Програма за водоснабдување, одведување, собирање и
прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

NIRAS/JOD/JBB

Табела 17 Врска меѓу целите на СОЖС и целите на Програмата за Агломерација Битола
Тема на СОЖС

Население и
човеково
здравје

Главни цели на
СОЖС
Подобрување на
условите за живот
на населението

Специфични цели на СОЖС

Поврзаност на целите на СОЖС
со целите/ активностите на
Програмата

Индикатори на СОЖС

-Задоволување на потребите на
домаќинствата и стопанскиот сектор
за доволни количини на исправна
вода за пиење и други намени;

-Замена на главните челични цевки
од пумпната станица за вода
Довлеџик до хлорната станица во
Дихово;

-Зголемен % на приклучоци на
населението на водоснабдителниот и
канализациониот систем;

-Ефикасно користење на водата од
страна на домаќинствата,
индустријата, земјоделците и другите
корисници;

-Замена на азбест цементните
цевки со полиетиленски цевки во
водоводниот систем;

-% на заменети азбест цементни цевки
со полиетиленски;

-Замена на азбест цементните
цевки со полиетиленски цевки во
канализациониот систем;

-Поставена инсталација за мерење на
притисок и проток (SCADA
подстаница);

-Обновување на постојната хлорна
станица;

-Должина на канализациона мрежа;

-Намалување на загубите на вода
како последица на застареноста на
водоснабдителниот систем и отсуство
на редовен мониторинг;
-Намалување на потенцијален ризик
од цревни и други заболувања како
резултат на неисправна вода за
пиење, несоодветен третман на
отпадните води;
-Минимизирање на негативните
влијанија од начинот на
водоснабдување и одведување на
отпадните води врз човековото
здравје и социо – економскиот развој.

-Набавка и инсталирање на
инсталација за мерење на притисок
и проток (SCADA подстаница);
-Изградба на нова канализациона
мрежа за населените места:
Стрцин, Брусничко Лавчански реон,
Буково, Долно Оризари, Карамани;
-Изградба на нова атмосферска
канализација за населено место
Стрцин и Брусничко Лавчански реон
и канал за атмосферски води над
населбите Баир и Горно Оризари;
-Изградба на современ систем за
прочистување на отпадни води;

-Должина на заменети челични цевки:

-Обновена хлорна станица;

-Должина на атмосферска
канализација;
-Изграден систем за прочистување на
отпадни води, во согласност со
потребите на жителите на Битола и
околните населени места, негово
правилно функционирање и
минимални застои при негово
функционирање;
-Подобрена здравствена состојба на
населението во споредба со
статистичките податоци пред фазата
на имплементација на активностите од
Програмата.

-Подобрување на здравствената
состојба на населението, која
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Тема на СОЖС

Главни цели на
СОЖС

Специфични цели на СОЖС
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Поврзаност на целите на СОЖС
со целите/ активностите на
Програмата

Индикатори на СОЖС

претходно била нарушена како
резултат на постојниот систем за
водоснабдување и собирање на
отпадните води во Битола.
Биолошка
разновидност,
флора, фауна и
живеалишта

Заштита и
унапредување на
биолошката
разновидност и
природното
наследство

-Намалување на директни и
индиректни притисоци врз
екосистемите и биолошката
разновидност заштитените подрачја
-Да се преземат иницијативи за да се
намали притисокот врз екосистемите
и биолошката разновидност во
водотеците и да се промовира
нивната одржлива употреба;
-Надградба на знаењето и достапност
на сите релевантни информации
поврзани со биолошката
разновидност;

-Изградба на современ систем за
собирање и прочистување на
отпадните води во Агломерација
Битола, што ќе доведе до подобар
квалитет на површинските води и
почвата, а притоа ќе обезбеди
подобри услови за опстанок на
водните и со нив поврзаните
живеалишта и видовите од флората
и фауната.

-Изграден систем за собирање и
прочистување на отпадни води во
согласност со потребите на жителите
на Битола и околните населени места;
-Испуштените третирани води во
реципиентот се со квалитет кој ќе
придонесе за подобрување на
квалитетот на водата во реципиентот;
-Обезбедување на добар статус на
површинските води;
-Број на популации во реките,
споредено со статистичките податоци
пред имплементација на Програмата.

-Загадувањето, вклучувајќи ги
отпадните води, да се намали на
нивоа кои не се штетни за биолошката
разновидност, екосистемите и
обезбедување на услуги од
екосистемите;
-Оптимално користење на земјиштето
при изградба на систем за
прочистување на отпадни води.
Вода

Заштита и
унапредување на
квалитетот на
водата и ефикасно

- Достапност до доволно количество
квалитетна вода,
-Одржливо управување и користење

-Реконструкција на делови од
постојната водоводна и
канализациона мрежа и изградба на
нова канализациона мрежа

-Должина на реконструирана
водоводна и канализациона мрежа;
-Тренд на намалување/минимизирање
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Тема на СОЖС

Главни цели на
СОЖС
користење на
истата

Специфични цели на СОЖС
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Поврзаност на целите на СОЖС
со целите/ активностите на
Програмата

Индикатори на СОЖС

на водните ресурси,

(фекална и атмосферска);

на загубите во водоводната мрежа;

-Ограничување на загадувањето на
водите до нивоа кои не влијаат врз
човековото здравје и природните
системи;

-Собирање и третман на отпадните
води од град Битола и населените
места: Горно Оризари, Долно
Оризари, Кравари, Карамани,
Брустник, Буково и Лавци преку
изградба на станица за
прочистување на отпадни води во
согласност со националното и ЕУ
законодавство е приоритет, што ќе
доведе до подобрување на
состојбите со медиумите на
животната средина.

-Подобрен квалитет (физички, хемиски
и микробиолошки карактеристики) и
количеството на површински и
подземни води во Битола;

-Обезбедување на добар еколошки
статус на површинските води;
-Заштита на водните ресурси и
минимизирање на негативните
влијанија врз квалитетот на водата од
испуштање на отпадните води без
претходен третман;
-Рационално искористување на
водните ресурси;

-Параметри во граници на дозволени
концентрации на пречистената отпадна
вода на излез од пречистителна
станица;
-Изграден систем за собирање и
прочистување на отпадни води
согласно потребите на жителите на
Битола и околните населени места;
-Зголемен број на приклучоци на
водоводна и канализациона мрежа.

-Воспоставување на функционален
систем за пред третман на
индустриски отпадни води за секој
капацитет;
-Воспоставување на ефикасно
пречистување на отпадните води.
Почва

Заштита и
унапредување на
квалитетот на
почвата,
количеството и
функцијата

- Заштита на почвата од загадување;
-Заштита на геоморфолошките
вредности на почвата.

-Реконструкција и доизградба на
водоснабдителната и
канализационата мрежа со која ќе
се спречат истекувањата од
постојната мрежа и истите вршат
деградација на почвата
-Собирање и третман на отпадните
води од Агломерацијата Битола во
систем за прочистување на отпадни
води, со што ќе се избегнат

-Должина на реконструирана и
новоизградена мрежа
-Стапка на загуби на вода,
-Квалитет на пречистена отпадна вода;
-Трендови на намалени емисии во
почвата од испуштање на отпадни
води.
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Поврзаност на целите на СОЖС
со целите/ активностите на
Програмата

Индикатори на СОЖС

загадувањата врз почвата.
Воздух и клима

Одржување на
квалитетот на
амбиентен воздух и
намалување на
емсиите на
стакленички гасови

-Ограничување на загадувањето на
воздухот на нивоа кои не влијаат врз
природните системи и здравјето на
луѓето;

-Изградба на системи за
водоснабдување, одведување и
прочистување на отпадни води за
Агломерација Битола.

-Изградени системи за
водоснабдување, одведување и
прочистување на отпадни води за
Агломерација Битола;

-Одржување и подобрување на
квалитетот на воздухот;

-Изградба на пречистителна
станица надвор од населено место

-Количина на прочистена отпадна
вода;

-Намалување на емисиите на
стакленички гасови.

-Третман на отпадните води со кои
ќе се постигне ниво максимално
намалување на органското
оптоварување во водата на излез
од пречистителната станица

-Квалитетот на пречистените отпадни
води е во согласност со националните
стандарди за квалитет на третирана
отпадна вода;

-Квалитет на вода кој е во
согласност со дозволените гранични
вредности за квалитет на вода по
третман во пречистителна станица.
Материјални
добра

Заштита и
унапредување на
материјалните
добра

- Одржливо управување со отпадот,
-Изградба, заштита и подобрување
или санација на системите за
водоснабдување, третман на отпадни
води,
-Подобрување и ефикасно користење
на постојната транспортна
инфраструктура.

-Реконструкција и изградба на
водоводна и канализациона мрежа
(фекална и атмосферска);
-Изградба на нова административна
зграда на ЈКП “Водовод” Битола;
-Изградба на пречистителна
станица за третман на отпадни
води;
-Изградба на пристапен пат до
локацијата на пречистителната
станица,
-Санација на оштетени патишта
сако резултат на имплементација на

-Број на поплаки од граѓани добиени
поради непријатна миризба;
-Постигнување на граничните
вредности за емисиите во воздух.
-Должина на реконструирана/санирана
и изградена водоводна и
канализациона мрежа (фекална и
атмосферска);
-Редовна евиденција на застои на
опремата, причини за истите и
превземени превентивни мерки за
нивно отстранување;
-Трошоци евидентирани за работењето
на системите, амортизација на истите;
-Изградена нова административна
зграда на ЈКП “Водовод” Битола;
-Изграден систем за прочистување на
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Поврзаност на целите на СОЖС
со целите/ активностите на
Програмата
идните програмски активности
-Намалување на волуменот на
отпадната мил и можност за
повторно искористување на милта
за енергетски цели или како ѓубриво
во земјоделието и намалување на
количините кои треба да завршат на
депонија.

Културно
наследство

Предел

Индикатори на СОЖС

отпадни води, негово редовно
одржување,
-Должина на изграден пат и стапка на
санација на оштетени патишта,
-Количина на мил која завршува на
депонија,
-Количина на мил која се користи како
енергенс или гориво.

Заштита и
унапредување на
културното
наследство

-Зачувување и подобрување на
историските градби, археолошки
наоѓалишта и други важни културни
локалитети.

-Преземање мерки за заштита при
изградба на систем за
водоснабдување, одведување,
собирање и прочистување на
отпадни води за идентификуваното
културното наследство во
предметното подрачје.

-Број на поднесоци за оштетени
културни, историски места или
локации;

Зачувување на
карактеристиките
на пределот и
заштита на
пределот

-Унапреден квалитетот на јавно
пристапни отворени простори и
нивната бројност;

-Преземање мерки за намалување
на влијанијата врз пределот од
имплементација на предвидените
активности.

-Број на селектирани важни предели;

-Одржување на функционалните и
структурни карактеристики на
природните и полу – природните
предели.

-Степен на спроведени мерки за
заштита на културното наследство.

-Степен на спроведени мерки за
заштита на пределот.
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8. АНАЛИЗА НА АЛТЕРНАТИВИ
8.1. Опции за водоснабдување, одведување и прочистување на отпадни води
за Битола
Како составен дел на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување
на урбани отпадни води за Агломерација Битола, обработени се неколку алтернативи за
надминување на сегашната состојба (во комуналната инфраструктура) кои се во согласност со
барања на националното и ЕУ законодавство, со единствена цел решавање на проблемите во
секторот води во општина Битола.
Преку различен технички пристап, заради економската исплатливост на проектот и соодветно
применување на предложените мерки за минимизирање и ублажување на потенцијалните
влијанија врз животната средина, разгледани се алтернативни локации за поставување на
пречистителната станица, технолошки процес за третман на отпадните води и генерираната
мил со цел да се одбере најсоодветната опција при изградбата на пречистителната станица и
нејзиното непречено функционирање во иднина.
Исто така се анализирани се алтернативи во однос на водоснабдувањето и собирањето на
отпадните води.
Досегашниот начин на водоснабдување, собирање и одведување на отпадните води
алтернативно е разгледуван како нулта алтернатива, односно алтернатива која значи да се
спроведуваат активностите предвидени во програмата.


НУЛТА АЛТЕРНАТИВА - НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ
СО ПРОГРАМАТА

Врз основа на постојната состојба во начинот на водоснабдување, собирање и одведување на
отпадните води и предвидените активности во Програмата за надминување на проблемите кои
произлегуваат од постојната состојба, може да се заклучи дека без имплементација на
активностите предвидени со Програмата, состојбата со квалитетот на медиумите и областите
од животната средина и здравјето на населението ќе остане на сегашно ниво, а со текот на
времено постои ризик од дополнително влошување.
Како што е наведено претходно, постојниот начин на водоснабдување и управување со
отпадните води придонесува за нарушување на квалитетот на медиумите и областите од
животната средина, како и здравјето на населението. Генерално, овие појави настануваат како
резултат на:


Нецелосна покриеност со комунална инфраструктура во Агломерација Битола;



Застарена водоводна и канализациона мрежа која доведува до загуби на вода, поплави
и нарушување на состојбата со почвите и подземните води;



Азбесно цементните цевки кои се користат за водоснабдување преставуваат ризик за
здравјето на населението;



Испуштањето на отпадните води во реципиенти без претходен третман, го зголемува
органското оптоварување на водите;



Собирањето на отпадни води во непрописни јами, предизвикува загадување на
почвите, подземните води и сл.



Користењето на водите од реките во кои се испуштаат отпадни води за наводнување на
земјоделски култури го нарушува квалитетот на земјоделските производи и сл.
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Доколку не се имплементираат активностите предвидени во Програмата кои ќе придонесат за
решавање на сегашните проблеми со кои се соочува локалното население во однос на
водоснабдителниот систем, ќе продолжат заканите и ризиците по човековото здравје, како и
врз квалитетот на животната средина.
Исто така без имплементација на Програмата ќе продолжат трендовите во начинот на
одведување на отпадните води што придонесува за нарушување на здравјето на населението,
нарушување на квалитетот на површинските и подземните води, почвата, воздухот,
биолошката разновидност и сл.


АЛТЕРНАТИВА 1 – СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО
ПРОГРАМАТА
ЗА
ВОДОСНАБДУВАЊЕ,
ОДВЕДУВАЊЕ,
СОБИРАЊЕ
И
ПРОЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ ЗА АГЛОМЕРАЦИЈА БИТОЛА

Со цел да се добие јасна претстава за идните придобивки од имплементацијата на
активностите од Програмата, во продолжение е даден приказ на Алтернативата да се
имплементира Програмата, односно во табелата подолу е направена компаративна споредба
на постојниот начин на водоснабдување и управување со отпадните води со активностите
предвидени во Програмата за секоја област и населено место.
По пат на споредба може да се заклучи дека алтернативата која предвидува имплементацијата
на Програмата е поприфатливо решение од алтернативата да не се спроведува истата,
бидејќи имплементацијата на Програмата ќе придонесе за решавање на постојните проблеми
поврзани со начинот на водоснабдување и управување со отпадните води. Имплементацијата
на Програмата не само што ќе ги реши комуналните проблеми, туку ќе придонесе за
намалување на влијанијата врз животната средина и здравјето на населението.
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Табела 18 Сегашната состојба во секторите водоснабдување, канализација и одведување на отпадни води и алтернативни решенија предвидени во Програмата
Населено
место
Битола

Сегашна состојба
Водоснабдување

Канализација

Водоснабдителната
мрежа во градот Битола е
поделена на три зони
(согласно теренската
конфигурација):

Канализационата мрежа
во градот Битола е
претставена со 13
колектори во должина од
21 km со вкупната од
180 km. Фекалните
колектори и цевки се
изградени од бетонски и
од азбестно-цементен
материјал со дијаметар
од 500 до 1.500 mm.

- Ниска (најголема зона преку оваа зона со вода
за пиење се снабдуваат
високите згради во
градот, повеќето
индустриски капацитети
и 25 населени места кои
се дел од водоводот на
Агломерација Битола);
- Средна (преку оваа
зона со вода за пиење
се снабдува дел од
населбата Баир,
населбата Буковски
Ливади и градската
болница во Битола.
Водата се дистрибуира
до потрошувачите преку
комора која се наоѓа во
Брусничко Лавчанскиот реон со
волумен V= 100 m3 на
725 м.н.в.
- Висока (најмала зона преку оваа зона со вода

Околу 30% од градот
Битола има посебна
канализационен систем
за прифаќање и
одведување на
атмосферските води и
посебен канализационен
за отпадните фекални
води. Останатите 70%
од канализациониот
систем во градот Битола
е од комбиниран
карактер (ги прифаќа и
атмосферските и
фекалните отпадни
води).

Решенија предвидени во Програмата
Одведување на
отпадни води
Отпадните води се
испуштаат реката
Драгор и Петти
канал (и Црна река)
без претходен
третман. Ваквата
состојба
предизвикува
сериозен негативен
ефект врз
квалитетот на
површинските води
во градот Битола и
во неговата
околина.

Водоснабдување

Канализација

- Замена на главните
Нова фекална
челични цевки DN800 канализациона
мрежа за населбите:
за пренос на вода од
пумпна станица за
 Стрцин (во должина
вода Довлеџик до
од 1.4 km со
пречистителна
Ø300mm)
станица Дихово
 Брсуничко Лавчански
(D8700 ДИ цевка) со
Реон 3 (во должина
L = 2500 m;
од 2.3 km Ø250mm)
- Реконструкција на
 Брсуничко Лавчански
постојната водоводна
Реон 4 (во должина
мрежа преку замена
од 1.8 km Ø250mm)
на: азбесни и цевки
Нова атмосферска
од поцинкувано и
канализација за
лиено железо, со
населбите:
цевки од полиетилен
 Стрцин (во должина
со висока густина;
од 2.75 km со
- Замена на постојните
Ø250- Ø400mm)
влезни вентили во

Брсуничко
Лавчански
водоснабдителниот
Реон
3
(во
должина
систем;
од 1.5 km и Ø250- Замена на постојните
Ø300mm)
цевководи во Битола
 Брсуничко Лавчански
во должина со L =
Реон 4 (во должина
22,900 m;
од 3.5 km и Ø250- Инсталација за
300mm)
мерење на притисок
- Колектор на
и проток преку
Улицата
набавка на SCADA
„Партизанска“ со
подстаници;

Одведување на
отпадни води
Отпадните води од
градот Битола преку
главни колектори ќе
се одведуваат во
пречистителната
станица за отпадни
води на понатамошен
третман, а
пречистените води ќе
се испуштаат во
реката Драгор
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Населено
место

Сегашна состојба
Водоснабдување
за пиење се снабдуваат
жителите од поновите
станбени населби (како
и индивидуални куќи)
директно од
филтерската станица
која се наоѓа на кота од
765 м.н.в.
Цевките во водоводната
дистрибутивна мрежа се
изработени од челик,
полиетилен, азбестен
цемент, поливинил.
Должината на примарната
водоводна мрежа во
градот Битола изнесува
17,1 km од кои 15,6 km се
челични цевки а 1,5 km се
цевки од леано железо.
Проблеми во однос на
водоснабдувањето се:
застарена вододводна
мрежа, големи загуби,
поплави и сл.

Канализација

NIRAS/JOD/JBB

Решенија предвидени во Програмата
Одведување на
отпадни води

Водоснабдување

Канализација

- Набавка и
инсталирање на ГИС
систем, како
инвентар и алатка за
планирање;

Ø600 – Ø1000 во
должина од 4.1 km

- Изградба на нова
административна
зграда на ЈКП
„Водовод“ Битола.

Одведување на
отпадни води

 Колектор на
булеварот „1ви Мај“
со Ø600 – Ø1000 во
должина од 2.9 km
-Изградба на канал
за атмосферски води
над реонот БЛР
(Брусничко
Лавчански Реон)
дел 2 со вкупна
должина ~ 0,8 km;
-Изградба на главен
колектор од Битола
до пречистителна
станица за отпадна
вода со димензии
Ø700- Ø1200, во
должина од 4.1 km
премин преку река;
-Реконструкција на
Курдереш - канал за
атмосферска вода со
вкупна должина ~
2,4 km;
-Инсталација на
опрема за мерење
на проток на отпадна
вода
-Набавка на возила
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Населено
место

NIRAS/JOD/JBB

Сегашна состојба
Водоснабдување

Канализација

Решенија предвидени во Програмата
Одведување на
отпадни води

Водоснабдување

Канализација

Одведување на
отпадни води

за одржување на
канализационата
мрежа, вакуумски
возила за тесни
улици
-Замена на
азбесните цевки во
градот Битола
-Замена на бетонски
и армирано бетонски
цевки во Битола
Ø250 - Ø800
Долно
Оризари

Горно
Оризари

Селата Долно Оризари,
Горно Оризари, Карамани
и Кравари се поврзани
на водоводната мрежа на
ЈКП „Водовод Битола“

Покриеноста со
канализациона мрежа во
населеното место Долно
Оризари е 80%.
Канализацијата е
комбинирана (фекална и
атмосферска)

Населеното место Горно
Оризари е покриено со
фекална канализациона
мрежа.
Не постои атмосферска
канализација

Отпадните води не
подлежат на
претходен третман
и директно се
испуштаат во
Реката Драгор
преку колектор К7

/

Отпадните води не
подлежат на
претходен третман
и директно се
испуштаат во
Реката Драгор

/

Доизградба на
канализационата
мрежа со димензии
Ø300mm во должина
од 2 km.
Изградба на главен
колектор од
населеното место
Долно Оризари со
димензии Ø250mm
до пречистителната
станица во должина
од 2.3 km
Изградба на западен
канал за
атмосферски води
над населбите Баир
и Горно Оризари со
вкупна должина ~

Отпадните води
преку пумпна
станица (со висок
притисок) ќе се
одведуваат и
третираат во
пречистителна
станица.

Отпадната вода ќе се
одведува преку
градската
канализација во
пречистителна
станица.
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Населено
место

NIRAS/JOD/JBB

Сегашна состојба
Водоснабдување

Канализација

Решенија предвидени во Програмата
Одведување на
отпадни води

Водоснабдување

преку колектор К6

Канализација

Одведување на
отпадни води

0,76 km
Изградба на источен
канал за
атмосферски води
над населбите Баир
и Горно Оризари со
вкупна должина ~
3,1 km

Карамани

Не постои фекална
/атмосферска
канализација

Отпадните води се
прифаќаат во
индивидуални
септички јами или
се испуштаат во
најблискиот
водотек

/

Изградба на
фекална
канализација во село
Карамани Ø300, со
вкупна должина ~
5,6 km, пумпна
станица и главен
колектор во должина
~ 0,58 km, до Долно
Оризари

Отпадната вода ќе се
одведува преку
главен колектор до
колекторот во
населеното место
Долно Оризари

Кравари

Населеното место
Кравари е покриено со
фекална канализациона
мрежа.

Отпадните води не
подлежат на
претходен третман
и директно се
испуштаат во Петти
Канал

/

Главен потисен
колектор од селото
Кравари до колектор
К0 Ø160 во должина
~ 3,3 km и пумпна
станица

Отпадната вода ќе се
одведува преку
колекторот К0 на
градот Битола, а
потоа во
пречистителната
станица

Отпадните води се
прифаќаат во
индивидуални
септички јами или
се испуштаат во
најблискиот

/

Изградба на
канализациона
мрежа со вкупна
должина ~ 4,7 km и
главен колектор од
Битола за село

Одведувањето на
отпадните води од
колекторот преку
канализационата
мрежа во Градот
Битола ќе биде

Не постои атмосферска
канализација.
Брусник

Селата Брусник, Лавци и
Буково (од
Агломерацијата) имаат
сопствен
водоснабдителен систем.

Не постои фекална
/атмосферска
канализација
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Населено
место

NIRAS/JOD/JBB

Сегашна состојба
Водоснабдување

Канализација

Решенија предвидени во Програмата
Одведување на
отпадни води

Водоснабдување

водотек

Канализација

Одведување на
отпадни води

Брустник Ø300 и
пумпна станица

директно до
пречистителната
станица.

Лавци

/

Изградба на
канализациона
мрежа со вкупна
должина ~ 3km и
главен колектор од
Битола за село
Лавци Ø300 и
пумпна станица

Отпадните води ќе се
одведуваат преку
колектор, кој ќе биде
поврзан со главниот
колектор на Градот
Битола

Буково

/

Изградба на
фекална
канализација за
населеното место
Буково во должина
од 6.45 km.

Отпадната вода
преку колекторот ќе
се одведува до
главниот колектор во
градот Битола
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Како што е спомнато погоре, во Програмата се разгледувани алтернативни локации за
изградба на пречистителната станица, алтернативи за водоснабдителната и канализационата
мрежа, третман на отпадните води и третман на генерираната мил.


Алтернативни локации за изградба на пречистителна станица

Во програмата се разгледувани три алтернативни локации за поставување на идната
пречистителна станица:


Алтернатива 1 - Источно од Битола, на патот кон село Логоварди, близу до градот;



Алтернатива 2 - Северно од Битола, близу до гробиштата, помеѓу селата Долно и Горно
Оризари, на КП 25, КО Битола 5;



Алтернатива 3 - Источно од Битола, близу до село Логоварди на КП 855/1 и 193.

Анализата на алтернативите се базира на предности и недостатоци на локациите во однос на
сопственоста на земјиштето, близината на населени места, близина на реципиент,
инфраструктурно поврзување и сл. Врз основа на овие анализи Алтернативата 2 e издвоена
како најсоодветна локација за изградба на идната пречистителна станица.


Водоснабдување и канализација

За решавање на проблемите поврзани со водоснабдувањето и собирањето на отпадните води
во Агломерацијата Битола разгледувани се алтернативни решенија со кои ќе се подобри
квалитетот на услугите за водоснабдување и одведувањето на отпадните води со
канализационен систем, односно изградна на нови мрежи и реконструкција на постојната
мрежа и објектите.
Анализата на алтернативните решенија се базира на барањата кои произлегуваат од
националното законодавство и законодавството на ЕУ, технички и финансиски аспект.
Различните технички решенија и финансиски средства за нивна реализација се користени при
оценка на алтернативите. Како методи за оценување на алтернативите се користени:


Различни алтернативи за развој на водоводна и канализациона мрежа во зависност од
развојот на населените места;



Оценка на повеќе алтернативи за замена на постојната застарена водоводна и
канализациона мрежа, врз основа на податоци за протекувања, ефикасност на системите
и др.;



Можностите на општина Битола, ЈКП „Водовод” и ЈКП „Нискоградба“ да финансираат
големи тековни инвестициони активности во секторот водовод и канализација. За таа цел
е направена анализа за можноста ЈКП “Водовод” и ЈКП „Нискоградба“ да генерира
приход во период од 25 години;



Анализата за предвидување на приходи од наплата на услуга на граѓани е направена
вклучувајќи ги и компонентите: просечни приходи по домаќинство и просечен приход од
најнискиот приход.

За да се утврдат параметрите со кои одреден број на мерки ќе можат да се финансираат од
граѓаните, изработена е прогноза за тарифа, приходи и расходи на операторот.
Врз основа на анализата на алтернативите е констатирано дека за преостанатата
канализациона мрежа за населеното место Долно Оризари, за која во постојан претходно
подготвен проект се предвидува отпадните води од канализацијата да се испуштаат со испуст
во реката Драгор, во Програмата се препорачува да се примени алтернативно решение кое
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предлага канализационата мрежа да биде поврзана со иднината пречистителна станица, преку
главниот колектор и пумпна станица.
Исто така со постојниот проект за Буково за изведба на канализационата мрежа се предвидува
примена на PVC цевки со Ф200 mm. Во разговор со претставниците со ЈКП „Ниско Градба„
предложена е опција за модификација на цевките, поточно да се користат PVC цевки со Ф 300
mm. Оваа алтернатива е прифатена и е оценето дека истата ќе придонесе за постигнување на
оптимално оперирање и одржување на канализационата мрежа.


Третман на отпадните води

Со цел да се избере најсоодветната алтернатива за дизајн на пречистителната станица за
Агломерацијата Битола, неопходно е да се разгледаат и оценат методите на прочистување на
отпадните води.
Барањата за квалитет на прочистени отпадни води се однесуваат на подложување на
отпадната вода низ комплетен механички и биолошки третман и хемиска дезинфекција, а
милта е потребно да биде стабилизирана и исушена.
Постојат многубројни комбинации на поединечни процеси кои овозможуваат разни алтернативи
за третман на отпадни води.
Примарната седиментација е најефикасен механизам за отстранување на подвижни и
суспендирани материи од сировата отпадна вода. На овој начин отпадните води се третираат
со физички и/или хемиски процес на отстранување на суспендирани материи, или други
процеси во кој БПК5 на влезните отпадни води се намалува за најмалку 20% пред испуштањето
и вкупните суспендирани цврсти материи на влезните отпадни води се намалува за најмалку
50%.
Секундарно, биолошките процеси се ефикасни во отстранување на органските материи кои
имаат колоидна големина или се растворливи. Секундарните биолошки процеси се грижат за
отстранување на 85% од најчестите загадувачи (материи, кои ја осиромашуваат водата со
кислород, биохемиска потрошувачка на кислород и суспендирани цврсти материи), и
обезбедуваат контрола на киселост (pH);
Третман на милта и депонирање - производ на процесот на пречистување на отпадните води
е милта. Може да се користи во различни форми во зависност од процесот на пречистување од
кој е добиена. Кога се разгледува третманот на милта и постапката од која таа настанала, се
разгледува технологијата на добивање, физичките и хемиските карактеристики на милта,
стабилноста, стандардите за одржување и оперативните трошоци.
Во однос на третманот на отпадните води разгледувани се алтернативи во однос степенот на
третман на отпадните води, примарен, секундарен и терцијарен третман. Исто така се
разгледувани алтернативи во однос на управувањето со генерираната мил производ од
процесот на третман на отпадните води и нејзината понатамошна употреба.
За третман на отпадните води, покрај останатите, разгледувани се и издвоени следните
алтернативи:


Алтернатива 1 – Постројка за активна мил со примарни прочистувачи со анаеробна
стабилизација во дигестор за стабилизација.



Алтернатива 2 – Постројка за активна мил со аеробна стабилизација на милта во
посебен резервоар.



Алтернатива 3 – Проширена постројка за активна мил (аеробна стабилизација на милта
во активационен резервоар за мил).
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Технологиите главно се анализирани од техничка, оперативна и економска гледна точка,
вклучувајќи:


Сигурност на процесот во однос на исполнувањето на критериумите за отпадни води;



Квалитет на тињата;



Комплексност на работење и одржување;



Инвестициски трошоци;



Трошоци за работење и одржување и



Трошоци за третирана вода.

Врз основа на анализата на алтернативите, за пречистување на отпадните води во
Програмата се препорачува процесот на „активна мил“, вклучувајќи и целосно
отстранување на јаглерод (декарбонизација), како што е дефинирано во Директивата за
квалитет урбани отпадни води. Потребно е да се предвиди и можност за целосна
денитрификација и дефосфоризација на отпадните води и создадената мил.
Поконкретно, оваа алтернатива вклучува: пумпање, примарен третман, примарна
седиментација, биолошки третман со продолжено отстранување на азот и фосфор во
аеробната зона, секундарно избистрување и рециркулација на активна мил, механичко
згуснување на активна мил, примарно гравитационо згуснување на активната мил, анаербна
стабилизација на милта, одводнување на милта и простор за складирање на милта.
Како резултат на спроведените анализи, предложените алтернативи за третман на отпадните
води и тињата се избрани за понатамошна евалуација во Физибилити Студијата, зависно од
состојбата на водите што ќе се примаат, а при тоа, да бидат исполнети и стандардите за
квалитет на ефлуентот.
Заклучок: Предложените алтернативи разработени на ниво на Програма за која се изработува
овој Извештај се прифатливи алтернативи од аспект на заштита на животната средина. Истите
ќе бидат предмет на дополнителна и подетална анализа на ниво на плански и проектни
документи од понизок ранг.
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9. МОЖНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И МЕРКИ
ЗА НАМАЛУВАЊЕ
Изградбата на системите за водоснабдување и собирање и третман на отпадните води
претставува примарна цел на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и
прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола што ќе ги задоволи идните
потреби (за 25-годишен период) за снабдување со вода и третман на отпадните води на
територијата на Градот и населените места опфатени со Агломерацијата.
Спроведувањето на активностите предвидени со Програмата ќе овозможи ефикасно користење
на ресурсите, намалување на бројот на дефекти во водоснабдителниот и канализациониот
систем, одвојување на фекалната и атмосферската канализација, намалување на појава на
поплави, подобрување на квалитетот на површинските и подземни води, почвата, подобрување
на здравствената состојба на населението.
Имплементацијата на предвидените активности во Програмата ќе придонесе за подобрување
на инфраструктурната/комунална опременост на Општината, подобрување на квалитетот на
живот, отворање можности за вработување и сл.
И покрај фактот имплементацијата на предвидените активности во Програмата ќе придонесе за
значителни позитивни влијанија од аспект на заштита на животната средина, здравјето на
населението и социоекономски придобивки за Агломерацијата Битола, сепак не треба да се
занемари фактот дека имплементацијата на предвидените активности во градежната фаза и
оперирањето на идните системи може да предизвикаат негативни влијанија врз животната
средина, населението и здравјето на населението на ниво на конкретна локација и нејзиното
опкружување.
Интензитетот на овие влијанија ќе зависи од сопственоста на земјиштето, чувствителноста на
локациите, начинот на изведба на активностите и начинот на оперирање и одржување на
системите, интензитетот на емисиите, тарифите за комунални услуги и сл.
Можните влијанија врз животната средина, здравјето на населението и социјалните влијанија
треба да бидат основа и да дадат насоки за подетална анализа на ниво на документација од
понизок ранг од Програмата.
Влијанијата врз специфичните медиуми од животната средина, здравјето на населението и
социјалните влијанија ќе бидат елиминирани или ефективно намалени, доколку при
имплементација на активностите предвидени во Програмата бидат земени предвид мерките за
намалување на влијанијата дефинирани во Програмата, во Извештајот за стратегиска оцена на
животната средина, како и мерките кои ќе произлезат на ниво на физибилити студија,
планска/проектна документација, студиите за ОВЖЗ и елаборатите за заштита на животната
средина.
Влијанијата врз медиуми од животната средина и социо-економските аспекти кои ќе произлезат
со имплементација на Програмата, како и предлог мерките за нивно намалување се прикажани
во следните табели.
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Тема на
СОЖС

NIRAS/JOD/JBB

Сектори во рамките на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерација Битола
Водоснабдување

Собирање и одведување на отпадни води

Прочистување на отпадни води

Имплементацијата на предвидените активности во Програмата ќе придонесат за целосна покриеност со водоснабдителен систем на населението
во Агломерација Битола, обезбедување на квалитетна вода за пиење, соодветно собирање, одведување и третман на отпадните води во
пречистителна станица што ќе придонесе за подобрување на квалитетот на површинските и подземните води, почвата и сл. што позитивно ќе се
одрази врз здравјето на населението.
Имплементацијата на активностите од Програмата позитивно ќе влијае врз населението во Општината, затоа што ќе се отворат можности за нови
вработувања и ангажирања на локалното население, зголемување на приходите во општинскиот буџет, како резултат на даноци и комунални
такси и сл.

Население и
здравје на
луѓето

За реализација на дел од предвидените активности ќе се користи земјиште во приватна или државна сопственост. Зафаќањето на приватното
земјиште може да предизвика негативни влијанија врз населението во случај на нефер постојан или повремен откуп на земјиштето, нецелосна
експропријација и сл.
Предвидениот начин на собирање и третман на отпадните води може да доведе до зголемување на комуналната такса, што ќе го засегне
населението од финансиски аспект, а особено социјално ранливите категории.
Изградбата на пречистителната станица на оддалеченост од 0.6 km од населените места може да предизвика негативни влијанија врз
населението во случај на несоодветна поставеност на објектите во парцелата, во однос на ружата на ветрови и ширење на мирис до најблиските
објекти за домување како резултат на појава на емисии од емисии на сулфурводород, амонијак и сл. Како резултат на оддалеченоста на
населените места од идната пречистителната станица не се очекува генерираната бучава да го засегне населението.
Во оперативната фаза на колекторите можна е појава на емисии на сулфурводород, амонијак и сл. Концентрацијата на овие емисии ќе зависи од
количините, квалитетот и органското оптоварување на отпадните води. Емисиите од сулфурводород, амонијак и сл., генерирани од шахтите ќе
имаат непријатен мирис. Исто така генерираната мил во шахтите може да предизвика непријатен мирис, во случај на нередовно одржување на
истите, што може да го засегне населението кое живее во нивна близина.

Оцена на
влијанијата

Вид на
влијанија

Директни
влијанија

Индиректни
влијанија6

Кумулативни
влијанија 7

Синергистички
влијанија8

Интензитет

Повратни/неповратни
влијанија

Времетраење

Секундарни или индиректни влијанија се оние, кои не се директен резултат од Планот и се разликуваат од директните влијанија. Примери за вакви влијанија можат да бидат: можните
влијанија од Планот би ги нарушиле идните планови за развој или заштита на одредено подрачје, кое е блиску до подрачјето од интерес
7
Кумулативни се оние влијанија, кои произлегуваат онаму каде одредени поединечни развојни активности немаат значајни влијанија, но заедно би имале значајни влијанија или онаму
каде неколку индивидуални влијанија од Планот (на пр. бучава, прашина или визуелен ефект) имаат комбиниран ефект.
8
Синергистички влијанија се оние каде интеракцијата од поедините активности, продуцираат поголем ефект отколку збирот на поединечните влијанија. Синергичните ефекти обично се
случуваат кога природните живеалишта, ресурсите или човековите населби се во близина на планираните активности.
6
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Мерки за
намалување
на
влијанијата

9

Позитивни





Негативни





NIRAS/JOD/JBB





Голем

НП9

Долгорочно





Мал

Повратни

Долгорочни

За намалување или избегнување на можните влијанија врз населението и здравјето на населението се препорачува примена на следните мерки:


Информирање на локалното население за активностите за водоснабдување, собирање и третман на отпадните води предвидени во
Програмата;



Засегнатото население преку претставници на граѓани и засегнатите страни да бидат активно вклучени во процесот на донесување
одлуки за имплементација на предвидените активности во Програмата;



Воспоставување на механизам за сугестии, забелешки и поплаки на заедницата;



Процесот на регулирање на сопственичкиот статус на земјиштето, што треба да се одземе за имплементација на активностите од
Програмата и целиот процес на експропријација да биде транспарентен и во согласност со националното законодавство;



Обезбедување фер компензација за одземеното земјиште;



Спроведување на јавни кампањи за подигнување на јавната свест на населението за рационално искористување на водата за пиење, што
ќе придонесе за заштеда на расположивите водни ресурси, а исто така ќе придонесе за финансиски заштеди;



Ослободување од плаќање такса за социјално ранливите категории на граѓани или одредени поволности во однос на наплатата;



Обезбедувањето на здрава вода за пиење на населението и управувањето со отпадни води да се врши во согласност со Законот за
снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 28/06, 103/08,
17/11, 18/11, 54/11, 163/13, 10/15, 147/15);



При избор на процес за третман на отпадните води и генерираната мил да се даде предност на процесите при кои најмалку се генерира
мирис;



Во фазата на проектирање на идната пречистителна станица и дефинирање на поставување на објектите во парцелата да се да се земе
предвид ружата на ветрови, со цел да се избегне дистрибуцијата на мирис до населените места;



Доколку генерираната мил се користи како енергенс или ѓубриво во земјоделство, Операторот на пречистителната станица треба да
спроведе постапка за добивање дозвола за повторно искористување на милта, во согласност со законските прописи;



Третираните води од пречистителната станица да се испуштаат во реката Драгор со квалитет на вода која нема да предизвика
загрозување на здравјето на населението, доколку истите се користат за наводнување на земјоделските површини;



Редовно одржување на водоводната и канализационата мрежа, со цел да се избегнат можните појави на дефект и хаварии;



Редовно чистење на милта од канализационата мрежа, поточно од шахтите со цел да се избегне појавата на мирис и сл.

НП - не е применливо
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Сектори во рамките на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерација Битола

Тема на
СОЖС

Собирање и одведување на
отпадни води

Водоснабдување

Прочистување на отпадни води

Имплементацијата на предвидените активности во Програмата ќе придонесат за соодветно собирање, одведување и третман на отпадните води
во пречистителна станица и испуштање на третираните води и одвоените води во реципиентите со квалитет дефиниран во согласност со
законските прописи, што ќе придонесе за подобрување на нивниот квалитетот. Подобрениот квалитет на водите во реките ќе придонесе за
подобрување на состојбата со биолошката разновидност, зголемување на бројот на популации и видови и сл.
Биолошка
разновидност
и природно
наследство

Со замена на дотраената водоводна и канализациона мрежа ќе се постигне намалување на дефектите и хавариите кои честопати се причина за
загрозување и уништување на живеалишта и видови од биолошката разновидност.
Како резултат на оперативните активности на пречистителната станица ќе се генерира зголемено ниво на бучава, која може да предизвика
негативни влијанија врз птиците, кои може да бидат присутни како резултат на близината на низината Пелагонија која претставува Значајно
подрачје за птици.
Зголемената количина на испуштена третирана отпадна вода во реката Драгор на местото на испуст може да ја засегне репариската вегетација.
При имплементација на предвидените активности во градежната фаза може да дојде до загрозување на биолошката разновидност, но овие
влијанија ќе бидат предмет на анализа за конкретна планско/проектна документација.

Оцена на
влијанијата

Мерки за
намалување
на
влијанијата

Вид на
влијанија

Директни
влијанија

Индиректни
влијанија

Позитивни





Негативни





Кумулативни
влијанија



Синергистички
влијанија



Интензитет

Времетраење

Голем

Повратни/неповратни
влијанија
НП

Мал/Незначителен

Повратни

Краткорочни/Долгорочни

Долгорочно

За намалување или избегнување на можните влијанија врз биолошката разновидност се препорачува примена на следните мерки:


Имплементација на предложените активности во Програмата за собирање, одведување и третман на отпадните води;



При избор на процесната опрема во пречистителната станица да се даде предност на опрема кој генерира ниски нивоа на бучава;



Редовно одржување на водоводната и канализационата мрежа, со цел да се избегнат можните појави на дефект и хаварии;



Третираните води од пречистителната станица да се испуштаат во реката Драгор во количина која нема да предизвика загрозување на
акватичната и рипариската вегетација на местото на испуст.
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Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна документација и тендерска документација за собирање и третман
на отпадните води на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и Тетово
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Програма за водоснабдување, одведување,
собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

NIRAS/JOD/JBB

Сектори во рамките на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерација Битола

Тема на
СОЖС

Водоснабдување

Собирање и одведување на отпадни води

Прочистување на отпадни води

Имплементацијата на предвидените активности во Програмата ќе придонесат за значително подобрување на состојбата со површинските и
подземните води во Агломерацијата Битола.
Предвидените активности во секторот за водоснабдување ќе овозможат рационално користење на водните ресурси и намалување на загубите на
вода, што претставува една од главните национални стратешки цели за зачувување на извориштата кои обезбедуваат вода за пиење.

Вода

Со предвидените активности за собирање, одведување и третман на отпадните води ќе се постигне максимална заштита на површинските и
подземните води од: истекувања во случај на дефект или хаварија како резултат на стара и дотраена мрежа, собирање на отпадните води во
непрописни септични јами од кои отпадните води по пат на инфилтрација истекуваат во подземните води, испуштање на отпадните води во
реципиентите без претходен третман кој значително го нарушува квалитетот на водите и сл.
Приклучувањето на поголем број жители на канализационата мрежа ќе придонесе за зголемување на количините отпадни води кои треба да се
испуштаат во реката Драгор. Овие количини може да предизвикаат зголемување на протокот на водите во реката.
И покрај фактот што со изградбата на пречистителната станица значително ќе се подобри квалитетот на водата во реката Драгор, доколку
испуштените води не се со квалитет дефиниран во ЕУ директивите и националното законодавство, влијанијата врз водите во реката ќе останат и
понатаму.

Оцена на
влијанијата

Мерки за
намалување
на
влијанијата

Вид на
влијанија

Директни
влијанија

Индиректни
влијанија

Позитивни





Негативни





Кумулативни
влијанија



Синергистички
влијанија



Интензитет

Времетраење

Голем

Повратни/неповратни
влијанија
НП

Мал/Незначителен

Повратни

Краткорочни/Долгорочни

Долгорочно

За намалување или избегнување на можните влијанија врз површинските и подземните води се препорачува примена на следните мерки:


Имплементација на предложените активности во Програмата за водоснабдување, собирање, одведување и третман на отпадните води;



Спроведување на јавни кампањи за подигнување на јавната свест на населението за рационално искористување на водата за пиење, што
ќе придонесе за заштеда на расположивите водни ресурси;



Редовно одржување на водоводната и канализационата мрежа, како и пречистителната станица со цел да се избегнат можните појави на
дефект и хаварии со кои може да се наруши квалитетот на површинските и подземните води;



При извор на финално решение за процесот на третман на отпадните води да се земат предвид барањата за квалитет на урбани отпадни
води пред испуштање во реципиент, дефинирани во Директивата за квалитет урбани отпадни води, Рамковната Директива за вода
барањата во националното законодавство;



Соодветно димензионирање на пречистителната станица, со цел да се избегнат можните хаварии во случај на појава на вишок вода, а
исто така да се намалат оперативните трошоци;
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Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна документација и тендерска документација за собирање и третман
на отпадните води на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и Тетово
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Програма за водоснабдување, одведување,
собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

NIRAS/JOD/JBB



Доколку постои можност, техничка и финансиска, се препорачува пречистителната станица да вклучи третман за целосна
денитрификација и дефосфоризација на отпадните води и создадената мил;



Редовна контрола на количината и квалитетот на третираните отпадни води од пречистителната станица пред нивно испуштање во реката
Драгор, како и контрола на протокот и квалитетот на водата во реката пред испусот и после испустот на третираните отпадни води;



Испуштањето на отпадните води во реципиент да се врши во согласност со дозволата за водно право издадена од Министерството за
животна средина и просторно планирање.
Сектори во рамките на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за

Тема на
СОЖС

Агломерација Битола
Водоснабдување

Собирање и одведување на отпадни води

Прочистување на отпадни води

Имплементацијата на предвидените активности во Програмата ќе придонесат за значително подобрување на состојбата со почвите во
Агломерацијата Битола.

Почва

Предвидените активности во секторот за водоснабдување и собирање, одведување и третман на отпадните води ќе придонесат да се постигне
максимална заштита на почвите од: истекувања во случај на дефект или хаварија како резултат на стара и дотраена мрежа, поплави, собирање на
отпадните води во непрописни септични јами од кои отпадните води по пат на инфилтрација истекуваат во почвите, испуштање на отпадните води
во реципиентите без претходен третман кој значително го нарушува квалитетот на водите а притоа истите се користат за наводнување на
земјоделските површини и сл.
При имплементација на предвидените активности во градежната фаза може да дојде до нарушување на состојбата со почвите (ерозија, набивање и
сл.) но овие влијанија ќе бидат предмет на анализа за конкретна планско/проектна документација.

Оцена на
влијанијата

Мерки за
намалување
на
влијанијата

Вид на
влијанија

Директни
влијанија

Индиректни
влијанија

Позитивни





Негативни





Кумулативни
влијанија



Синергистички
влијанија



Интензитет

Времетраење

Голем

Повратни/неповратни
влијанија
НП

Мал/Незначителен

Повратни

Краткорочни/Долгорочни

Долгорочно

За намалување или избегнување на можните влијанија врз почвите се препорачува примена на следните мерки:


Имплементација на предложените активности во Програмата за водоснабдување, собирање, одведување и третман на отпадните води;



Редовно одржување на водоводната и канализационата мрежа, како и на пречистителната станица со цел да се избегнат можните појави
на дефект и хаварии со кои може да се наруши квалитетот на почвите;



Доколку генерираната мил се користи како ѓубриво во земјоделството, истата да исполнува квалитет кој е соодветен за таа намена,
односно Операторот на пречистителната станица да поседува дозвола за повторна употреба на милта.
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Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна документација и тендерска документација за собирање и третман
на отпадните води на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и Тетово
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Програма за водоснабдување, одведување,
собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

NIRAS/JOD/JBB

Сектори во рамките на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерација Битола

Тема на
СОЖС

Собирање и одведување на отпадни
води

Водоснабдување

Прочистување на отпадни води

Имплементацијата на предвидените активности во Програмата кои се однесуваат на собирање и третман на отпадните води ќе придонесат за
значително подобрување на состојбата со воздухот во Агломерацијата Битола.

Воздух и
климатски
промени

Собирањето на отпадните води во канализационен систем и третман во пречистителната станица ќе придонесе за намалување на органското
оптоварување на водите кои се испуштаат во реципиентите. Органското оптоварување во водите е главна причина за појава на емисии на
сулфурводород, амонијак кои предизвикуваат непријатен мирис, како и појава на емисии на стакленички гасови кои придонесуваат за климатските
промени.
Имплементацијата на активностите во секторот за собирање и одведување на отпадните води ќе придонесе за собирање на отпадните води кои
досега се собирање во септички јами и нивно одведување на третман во пречистителната станица, како и намалување на ризикот од хаварии, со
што ќе се намали органското оптоварување на реципиентите и намалување на емисиите во воздух.
Во оперативната фаза на пречистителната станица и колекторите/шахтите можна е појава на емисии на сулфурводород, амонијак и сл. кои ќе
предизвикуваат непријатен мирис. Концентрацијата на овие емисии ќе зависи од количините, квалитетот и органското оптоварување на отпадните
води, како и од начинот на одржување на колекторите. Овие емисии може да придонесат за нарушување на квалитетот на амбиентниот воздух, а
исто така да го засегнат локалното население.

Оцена на
влијанијата

Мерки за
намалување
на
влијанијата

Вид на влијанија

Директни
влијанија

Индиректни
влијанија

Позитивни





Негативни





Кумулативни
влијанија



Синергистички
влијанија



Интензитет

Времетраење

Голем

Повратни/неповратни
влијанија
НП

Мал/Незначителен

Повратни

Краткорочни/Долгорочни

Долгорочно

За намалување или избегнување на можните влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух и климатските промени се препорачува примена на
следните мерки:


При третман на отпадните води органското оптоварување да се сведе на минимум, што ќе придонесе за намалување на емисиите во
воздух при испуст во реципиент;



Се препорачува поставување на вентилациони системи и скрубери во пречистителната станица, со цел да се намалат емисиите во
амбиентниот воздух, а исто така да се редуцира појавата на мирис;



Оптимизација на процесите на третман на отпадните води, со цел да се спречи подолг застој при што може да се генерираат зголемени
емисии на мирис;



Процесите на третман на отпадните води да се изведуваат во затворени простории со контрола и третман на емисиите, доколку одбраното
решение за третман на отпадните води го дозволува истото;



Редовно одржување на шахтите и нивно покривање, како и редовно чистење на милта од шахтите со цел да се намали појавата на мирис и
емисии во воздухот;
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Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна документација и тендерска документација за собирање и третман
на отпадните води на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и Тетово
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Програма за водоснабдување, одведување,
собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

NIRAS/JOD/JBB

Сектори во рамките на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерација Битола

Тема на
СОЖС

Собирање и одведување на отпадни
Прочистување на отпадни води
води
Редовно одржување на колекторите со цел да се избегнат можните појави на дефект, хаварии кои може да резултираат со појава на
непријатен мирис.
Водоснабдување



Сектори во рамките на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерација Битола

Тема на
СОЖС

Собирање и одведување на
отпадни води

Водоснабдување

Прочистување на отпадни води

Имплементацијата на предвидените активности во Програмата ќе придонесат за соодветно собирање, одведување и третман на отпадните води
во пречистителна станица, со што ќе се намали бројот на хаварии, бројот на испусти и загадувања во реципиентите, што ќе резултира и со
подобрување на визуелните карактеристики на одредени локации.
Предел и
визуелни
аспекти

Изградбата на пречистителната станица на предвидената локација, временото складирање на мил и други фракции на отпад може да предизвика
негативни визуелни влијанија, кои може да го засегнат населението.
Во случај на дефекти и хаварии на цевководите може да дојде до излевање на води кои може да создадат заезерени површини и да предизвикаат
негативни визуелни влијанија.
При имплементација на предвидените активности во градежната фаза може да дојде до нарушување на пределот, но овие влијанија ќе бидат
предмет на анализа за конкретна планско/проектна документација.

Оцена на
влијанијата

Мерки за
намалување
на
влијанијата

Вид на
влијанија

Директни
влијанија

Индиректни
влијанија

Позитивни





Негативни





Кумулативни
влијанија



Синергистички
влијанија



Интензитет
Голем
Не може да се
утврди

Повратни/неповратни
влијанија
НП

Времетраење

Повратни/Неповратни

Долгорочни

Долгорочно

За намалување или избегнување на можните влијанија врз квалитетот на пределот и визуелните аспекти се препорачува примена на следните
мерки:


Во фазата на проектирање на идната пречистителна станица и дефинирање на објектите во парцелата, се препорачува да се применат
современи урбанистички решенија кои ќе придонесат за намалување на влијанијата врз пределот и визуелните аспекти;



Редовно отстранување на генерираната мил и останатите фракции отпад, со цел да се намалат визуелните влијанија;



Редовно одржување на колекторите, за да се спречи поголем дефект, при што би можело да дојде до излевање на вода и формирање на
заезерени површини и сл.
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Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна документација и тендерска документација за собирање и третман
на отпадните води на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и Тетово
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Програма за водоснабдување, одведување,
собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

NIRAS/JOD/JBB

Сектори во рамките на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерација Битола

Тема на СОЖС

Водоснабдување

Собирање и одведување на отпадни води

Прочистување на отпадни води

Имплементацијата на предвидените активности во Програмата ќе придонесат за значително подобрување на состојбата со материјалните добра
во Агломерацијата Битола.
Замената на постојните водоводни и канализациони мрежа ќе придонесе за намалување на појавите на дефект и хаварија, кои покрај тоа што
придонесуваат за загадување на медиумите од животната средина, предизвикуваат и негативни влијанија врз постојните инфраструктурни мрежи
(раскоп на патишта, оштетување мрежи и преносни кабли и сл.).
Материјални
добра

Со соодветното димензионирање на колекторите и раздвојување на атмосферската од фекалната канализација ќе се постигне намалување на
оптоварувањето на колекторите.
Испуштањето на отпадни води генерирани во индустриските капацитети доколку истите не се подложени на предтретман истите може да го
зголемат оптоварувањето на отпадната вода, а исто така и на пречистителната станица.
Како резултат на процесот на третман на отпадните води ќе се генерира мил. Доколку отпадната мил не исполнува критериуми за понатамошна
употреба како ѓубриво во земјоделство или енергенс, истата ќе се депонира како отпад на депонијата Мегленци што ќе придонесе за
зголемување на количините на отпад кои се депонираат на депонијата.
Имплементација на предвидените активности во градежната фаза може да предизвика негативни влијанија врз материјалните добра, но овие
влијанија ќе бидат предмет на анализа за конкретна планско/проектна документација.

Оцена на
влијанијата

Мерки за
намалување
на влијанијата

Вид на
влијанија

Директни
влијанија

Индиректни
влијанија

Позитивни





Негативни





Кумулативни
влијанија



Синергистички
влијанија



Интензитет
Голем
Не може да се
утврди

Повратни/неповратни
влијанија
НП

Времетраење

Повратни/Неповратни

Краткорочни/Долгорочни

Долгорочно

За намалување или избегнување на можните влијанија врз материјалните добра се препорачува примена на следните мерки:


При подготовка на планска и проектната документација да се земат предвид позициите на постојните инфраструктурни мрежи и објекти,
да се обезбедат мислења од надлежните институции и да се предвидат мерки за нивна заштита, со цел да се избегнат евентуалните
оштетувања на материјалните добра;



Дефинирање на заштитни зони на системите за водоснабдување и колекторите;



Редовно контрола и одржување на водоснабдителната и канализационата мрежа;



Водоснабдувањето и приемот на отпадните води во колекторскиот систем да се врши во согласност со Законот за снабдување со вода за
пиење и одведување на урбани отпадни води;



Испуштањето на отпадните води од индустриските и трговските капацитети да се врши во согласност со член 19 од горенаведениот
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Сектори во рамките на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за
Агломерација Битола

Тема на СОЖС

Водоснабдување

Собирање и одведување на отпадни води

Прочистување на отпадни води

закон. Истите не смеат да ги испуштаат индустриските отпадни води во канализациона мрежа, без претходен третман;


Отпадната мил да се третира до степен што ќе овозможи истата повторно да се искористува како енергенс или ѓубриво во
земјоделството, со цел да се намалат количините на отпад кој треба да се депонира на депонијата Мегленци.



Соодветно поставување со отпадот кој ќе се генерира во фазата на имплементација на проектните активности.
Сектори во рамките на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за

Тема на
СОЖС

Агломерација Битола
Водоснабдување

Собирање и одведување на отпадни води

Прочистување на отпадни води

Имплементацијата на предвидените активности во Програмата ќе придонесат за значително подобрување на состојбата со културното наследство
во Агломерацијата Битола.
Културно
наследство

Замената на постојните водоводни и канализациони мрежа ќе придонесе за намалување на појавите на дефект и хаварија, при што се појавува
зголемена влажност која може да предизвика негативни влијанија врз постојните објекти идентификувани како културно наследство. Исто така, со
третманот на отпадните води ќе се намалат емисиите на стакленички гасови кои придонесуваат за климатските промени. Културното наследство е
еден од секторите кој е идентификуван како ранлив на климатските промени.
Имплементација на предвидените активности во градежната фаза може да предизвика негативни влијанија врз културното наследство, но овие
влијанија ќе бидат предмет на анализа за конкретна планско/проектна документација.

Оцена на
влијанијата

Мерки за
намалување
на
влијанијата

Вид на влијанија

Директни
влијанија

Индиректни
влијанија

Позитивни





Негативни





Кумулативни
влијанија



Синергистички
влијанија



Интензитет
Не може да се
утврди
Не може да се
утврди

Повратни/неповратни
влијанија
НП

Времетраење

Повратни/Неповратни

Краткорочни/Долгорочни

Долгорочно

За намалување или избегнување на можните влијанија врз културното наследство се препорачува примена на следните мерки:


Имплементација на предложените активности во Програмата за собирање, одведување и третман на отпадните води;



Во фазата на изработка на планска и проектна документација да се обезбеди мислење од Министерството за култура, Управа за заштита
на културното наследство, за евентуално присуство на културно наследство на локациите каде ќе се имплементираат предвидените
активности од Програмата, со цел да се осигура дека активностите ќе се изведуваат на локации каде не е евидентирано културно
наследство или доколку е присутно да се преземат соодветни мерки за заштита.
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10. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ ВРЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНОТ ОД
АСПЕКТ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Стратегиската оцена на животната средина вклучува мониторинг на реализација на
активностите предвидени во Програмата за водоснабдување, собирање, одведување и
прочистување на урбани отпадни води за Агломерацијата Битола и сите значителни
идентификувани позитивни и негативни влијанија, кои би настанале од реализација на истата.
Планот за мониторинг дава можност за систематско набљудување над имплементацијата на
програмските содржини и испитување и оценување на состојбите во медиумите и областите од
животната средина и социо-економските аспекти.
Планот овозможува воспоставување на интерактивна врска помеѓу сите вклучени страни и
претставува основа за надлежните институции, да го контролираат процесот на спроведување
на законската регулатива и да донесуваат правилни одлуки. Основните придобивки од
мониторингот над имплементација на Планот се:


Потврдување дека договорените услови при одобрувањето на Планот се
соодветно спроведени;



Обезбедување податоци за понатамошно следење на состојбите/трендови во
животната средина;



Обезбедување поголем увид во промените на состојбите со медиумите во
животната средина на одредени локации;



Потврдување дека идентификуваните влијанија се под контрола и успешно се
намалени со примена на предвидените мерки за нивно намалување/ублажување;



Идентификување на непредвидени влијанија од имплементацијата на Програмата
и управување со истите.

Со цел да се изврши мониторинг на ефективноста на Програмата, потребно е следење на
поставените индикатори и нивниот развој, при што треба да се земат предвид и податоците за
тековната состојба на животната средина.
Со следењето на состојбата на животната средина ќе се потврди оправданоста и примената на
предложените мерки за ублажување и нивната функционалност, што претставува голема
придобивка во однос на заштитата на животната средина.
Следењето на состојбата на медиумите во конструктивната фаза, ќе се реализира низ
спроведување на посебните проектни активности, со дефинирани параметри за следење на
секој медиум и со дефинирана фреквенција за секоја проектна активност, поединечно.
Имплементацијата на Програмата, примената на предложените мерки за ублажување на
влијанија и нивната функционалност, оправданоста на целите на Програмата и на
стратегиската оцена на животната средина ќе се потврдат преку следење на следните
индикатори:
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Табела 19 План за мониторинг
Цели на СОЖС

Мониторинг

Подобрување на
условите за
живот кај
населението

-Следење на имплементацијата на активностите
предвидени во Програмата;
-Следење на имплементацијата на мерките за
заштита на животната средина предложени во
Програмата и Извештајот за СОЖС;

-Изградени системи за водоснабдување,
одведување и прочистување на отпадни води за
Агломерација Битола;
-Подобрен квалитет на медиумите и областите од
животната средина;

-Следење на исправноста на системите за
водоснабдување, собирање и третман на
отпадните води.

-Подобрен здравствен статус на населението во
споредба со статистичките податоци пред фазата
на имплементација на активностите од Програмата;

-Следење на состојбата на медиумите во
животната средина;

-Не се евидентирани ризици по здравјето на
населението;

-Следење на здравствената состојба на
населението;

-Не се евидентирани заболувања, како резултат на
нарушен квалитет на животната средина
предизвикани од активностите предвидени во
Програмата;

-Следење на демографската состојба;
-Следење на (не)вработеноста;

Подобрување на
квалитетот на
воздухот и
намалување на
емисиите на
стакленички
гасови

СОЖС Индикатори

-Следење на буџетот и приходите на локално
ниво и во комуналните претпријатија.

-Стапка на вработување;

-Следење на имплементацијата на активностите
предвидени во Програмата;

-Изградени системи за водоснабдување,
одведување и прочистување на отпадни води за
Агломерација Битола;

-Следење на имплементацијата на мерките за
заштита на животната средина предложени во
Програмата и Извештајот за СОЖС;
-Следење на квалитетот на воздухот во општина
Битола;
-Следење на оперативните активности на
пречистителната станица и примената на мерки
за намалување на емисиите во воздух;
-Следење на количините на урбани отпадни

-Буџет и приходи на локално ниво и во комуналните
претпријатија.

-Количина на прочистена отпадна вода;

Извори на верификација
-Локална самоуправа на општина
Битола;
-Министерство за животна средина
и просторно планирање;
-Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство;
-Министерство за здравство;
-Министерство за транспорт и
врски;
-Агенција за вработување на
Република Македонија/Завод за
вработување;
-Јавно комунално претпријатие;
-Дирекција за заштита и спасување;
-Државен завод за статистика;
-Извештаи, проектни/плански
документи, дозволи, одобренија,
мислења и сл.
-Министерство за животна средина
и просторно планирање;
-Министерство за транспорт и
врски;

-Квалитетот на пречистените отпадни води е во
согласност со националните стандарди за квалитет
на третирана отпадна вода;

-Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство;

-Број на поплаки од граѓани добиени поради
непријатна миризба;

-Министерство за здравство;

-Третман на емисиите во пречистителната станица
и постигнување на граничните вредности за

-Министерство за економија;
-Локална самоуправа на општина
Битола;
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Цели на СОЖС

Мониторинг
води кои се прочистуваат и нивниот квалитет на
испуст;

NIRAS/JOD/JBB

СОЖС Индикатори

Извори на верификација

емисиите во воздух;

-Дирекција за заштита и спасување;

-Број на евидентирани дефекти и хаварии;

-Извештаи, проектни/плански
документи, дозволи, одобренија,
мислења и сл.

-Изградени системи за водоснабдување,
одведување и прочистување на отпадни води за
Агломерација Битола;

-Министерство за животна средина
и просторно планирање;

-Мониторинг на емисиите од пречистителната
станица.
-Следење на одржувањето на канализационата
мрежа.
Заштита и
унапредување на
квалитетот на
водата и
почвите

-Следење на имплементацијата на активностите
предвидени во Програмата;
-Следење на имплементацијата на мерките за
заштита на животната средина предложени во
Програмата и Извештајот за СОЖС;

-Број на приклучоци на водоводна и канализациона
мрежа.

-Следење на начинот на користење на водните
ресурси и нивните количини;

-Тренд на намалување/минимизирање на загубите
во водоводната мрежа;

-Следење на начинот на третман на отпадните
води;

-Квалитетот на отпадните води на излез од
пречистителната станица е во согласност со
законските барања за квалитет на урбани отпадни
води;

-Следење на квалитетот на третираните отпадни
води пред испуштање во реципиент;
-Следење на физико хемиските параметри на
реките,пред испуст и после испуст на отпадните
води од пречистителната станица;
-Следење на состојбата и квалитетот на
почвата;
-Следење на начинот на користење на милта и
управувањето со разни фракции отпад;

-Квалитет (физички, хемиски и микробиолошки
карактеристики) на водата во реките;
-Издадени дозволи за испуштање на отпадните
води во водно тело, од страна на МЖСПП;

-Министерство за транспорт и
врски;
-Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство;
-Министерство за здравство;
-Локална самоуправа на општина
Битола;
-Јавно комунално претпријатие;
-Дирекција за заштита и спасување;
-Извештаи, проектни/плански
документи, дозволи, одобренија,
мислења и сл.

-Квалитет на генерираната мил и дозвола за нејзино
повторно искористување;
-Број на евидентирани дефекти и хаварии.

-Следење на здравствената состојба на
населението;
-Следење на исправноста на системите за
водоснабдување, собирање и третман на
отпадните води.
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Цели на СОЖС

Мониторинг

Заштита и
подобрување на
биолошката
разновидност и
природното
наследство

-Следење на имплементацијата на активностите
предвидени во Програмата;
-Следење на имплементацијата на мерките за
заштита на животната средина предложени во
Програмата и Извештајот за СОЖС;

СОЖС Индикатори
-Изградени системи за водоснабдување,
одведување и прочистување на отпадни води за
Агломерација Битола;

Извори на верификација
- Локална самоуправа на општина
Битола;
- Министерство за животна
средина и просторно планирање;

-Мониторинг на нивото на бучава во идната
пречистителна станица;

- Квалитетот на отпадните води на излез од
пречистителната станица е во согласност со
законските барања за квалитет на урбани отпадни
води;

-Следење на квалитетот на третираните отпадни
води пред испуштање во реципиент;

-Квалитет (физички, хемиски и микробиолошки
карактеристики) на водата во реките;

- Дирекција за заштита и
спасување;

-Следење на физико хемиските параметри на
реките,пред испуст и после испуст на отпадните
води од пречистителната станица;

-Ниво на бучава во рамките на дозволените
гранични вредности;

- Извештаи, проектни/плански
документи, дозволи, одобренија,
мислења и сл.

-Следење на исправноста на системите за
водоснабдување, собирање и третман на
отпадните води.
Заштита и
унапредување на
пределот и
неговите
карактеристики
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-Следење на имплементацијата на активностите
предвидени во Програмата;
-Следење на имплементацијата на мерките за
заштита на животната средина предложени во
Програмата и Извештајот за СОЖС;

-Број на популации во реките, споредено со
статистичките податоци пред имплементација на
Програмата;

- Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство;
- Јавно комунално претпријатие;

-Број на евидентирани дефекти и хаварии.
-Површина на зафатено земјоделско земјиште;
-Степен на спроведени мерки за заштита на
пределот.

-Министерство за животна средина
и просторно планирање;
-Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство;
-Локална самоуправа на општина
Битола.

-Следење на начинот на користење на милта и
управувањето со разни фракции отпад;
-Следење на исправноста на системите за
водоснабдување, собирање и третман на
отпадните води.
Заштита на
материјалните
добра

-Следење на имплементацијата на содржините
предвидени во Планот, примената на мерките
за избегнување на конфликтите со постојните
инфраструктурни објекти и мрежи (постојани или
идни планирани);
-Следење на имплементацијата на мерките за

-Издадени мислења од надлежни институции со кои
се потврдува дека предвидените програмски
содржини не се во конфликт со постојните и идните
инфраструктурни мрежи и објекти;

- Локална самоуправа на општина
Битола;

- Изградени системи за водоснабдување,
одведување и прочистување на отпадни води за

- Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство со

- Министерство за животна
средина и просторно планирање;
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Цели на СОЖС

Мониторинг
заштита на животната средина предложени во
Програмата и Извештајот за СОЖС;
-Следење на начинот на водоснабдување,
собирање,одведување и третман на отпадните
води;
-Следење на начинот на користење на милта и
управувањето со разни фракции отпад;
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СОЖС Индикатори
Агломерација Битола;

Извори на верификација
подрачните единици;

-Водоснабдувањето, собирањето, одведувањето и
третманот на отпадните води се врши во согласност
законските прописи;

- Министерство за транспорт и
врски;

-Повторно искористување на милта;

- ЕВН,Мепсо, Македонски
телекомуникации;

-Не се евидентирани појави на несреќи и хаварии

- Министерство за економија;

- Министерство за здравство;

-Следење на исправноста на системите за
водоснабдување, собирање и третман на
отпадните води.

- Јавно комунално претпријатие и
овластени собирачи на отпад;
- Дирекција за заштита и
спасување;
- Извештаи, проектни/плански
документи, дозволи, одобренија,
мислења и сл.

Заштита на
културното
наследство

-Следење на имплементацијата на активностите
предвидени во Програмата;

-Број на поднесоци за оштетени културни, историски
места или локации

-Следење на имплементацијата на мерките за
заштита на животната средина предложени во
Програмата и Извештајот за СОЖС;

-Степен на спроведени мерки за заштита на
културното наследство

-Мониторинг на мерките кои се применуваат за
заштита на културното наследство

-Министерство за култура;
-Управа за заштита на културното
наследство;
-Музеи и институции за зачувување
на културното наследство;
-Локална самоуправа на општина
Битола.
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11. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
11.1. Заклучоци


За потребите на Република Македонија, која како национален приоритет ја има
поставено реконструкцијата и модернизацијата на инфраструктурата на својата
територија во секторот води, подготвена е Програма за водоснабдување, одведување,
собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерацијата Битола.



Програмата е изработена во рамките на Проектот: Изработка на студии (ФС, ОВЖС,
ЕИ), проектна документација и тендерска документација за собирање и третман на
отпадните води на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и Тетово.



Проектот е финансиран преку Инструментот за претпристапна помош (IPA), регулирано
со Одлука на Советот на Европа бр.1085/2006 од 17.07.2006.



Програмата локациски ги опфаќа следните населени места: градот Битола, Горно
Оризари, Долно Оризари, Кравари, Карамани, Брусник, Буково и Лавци.



Главните недостатоци на водоводната мрежа во Агломерацијата Битола се старите
цевки кои предизвикуваат дефекти во дистрибутивната мрежа, а исто така
придонесуваат за загуба на вода за пиење. Цевките во водоводната дистрибутивна
мрежа се изработени од челик, полиетилен, азбестен цемент, поливинил. Околу 55 km
од цевките се азбестни и истите треба да се заменат.



Покриеноста со канализациона мрежа во градот Битола изнесува 84% во должина од
180 km, додека во целата општина изнесува 81% (населени места Кравари, Горно
Оризари и Долно Оризари – 80 %).



Отпадните води од населените места Лавци, Брусник, Буково и Карамани се собираат
во септички јами или директно се испуштаат во најблиските водотеци.



Канализационата мрежа во Битола ја сочинуваат 13 главни колектори со должина од
приближно 21 km, кои се поврзани со секундарните колектори. Колекторите главно се
изработени од бетон, армиран бетон или азбестен цемент со дијаметар од 500-1,500
mm. Отпадните води од колекторите преку 10 испусти главно се испуштаат во реката
Драгор и Петтиот Канал.



Главен проблем во однос на канализационата мрежа во Битола е комбинираниот
систем за собирање на отпадни и атмосферски води, што претставува голем проблем
во зимскиот период при што доаѓа до прелевање на водите од шахтите.



Во моментов не постои систем за третман на отпадните води во општина Битола.
Урбаните и индустриските отпадни води директно се испуштаат во Петти Канал и
реката Драгор, кои се притоки на Црна Река.



Програмата вклучува развојни цели за подобрување на постојната водоводна
инфраструктура и ефикасно користење на водата, намалување на загубите на вода во
водоснабдителниот систем (до 25%), намалување на број на дефекти на
водоснабдителните системи, намалена појава на поплави, зголемена ефикасност и
функционалност на системите за водоснабдување, подобрена услуга до населението и
наплата по социјално прифатлива цена.



Со Програмата се предвидува зголемување на бројот на население кое е приклучено
на канализациона мрежа (во 2013 покриеност до 95%, во 2021 покриеност до 97%, во
2039 покриеност до 99%), намалување на бројот на дефекти на канализациони системи,
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одвојување на фекалната од атмосферската вода во засебни системи, намалена појава
на поплави, зголемена ефикасност и функционалност на системите за одведување на
отпадни води зголемување на бројот на домаќинства кои се приклучени на
канализациониот систем, намалување на истекувања и инфилтрација од
канализациониот систем и објектите, рехабилитација на делови од постојниот
канализационен систем, спречување на надминувањата на праговите на загадување со
отпадни води испуштени во канализационите системи, третман на отпадните води во
пречистителна станица.


Со цел да се постигнат целите на Програмата за пречистување на урбаните отпадни
води во Агломерацијата, Советот на општина Битола донесе Одлука идната
пречистителна станица за третман на урбаните отпадни води (да се постави на КП бр.
25, КО Битола 5, северно од Битола на растојание од околу 2 km од центарот на
Градот. Предвидената локација се наоѓа во близина на новите гробишта, меѓу селата
Долно и Горно Оризари. Оваа парцела зафаќа површината од 51 ha. Растојанието до
најблиските населени места е околу 0,6 km, со што би се спречило ширење на
непријатна миризба при неповолни метеоролошки услови.



Просторот предвиден за изградба на пречистителната станица покрива површина од
приближно 10 ha. Најблизок реципиент до предвидената локација е реката Драгор.



Пречистителната станица за третман на отпадните води е предвидена за 100.911
еквивалент жители.



Се предвидува отпадните води после третман во пречистителната станица да ги
задоволуваат следните параметри дефинирани во согласност со Директивата за
третман на урбани отпадни води 81/271/EEC: БПК=25mg/l, ХПК= 125 mg/l O2 и
суспендирани материи 35mg/l.



За постигнување на овие параметри се предвидува примарен и секундарен третман на
отпадните води во пречистителната станица и третман на генерираната мил.



Врз основа на анализата на алтернативите, за пречистување на отпадните води во
Програмата се препорачува процесот на „активна мил“, вклучувајќи и целосно
отстранување на јаглерод (декарбонизација), како што е дефинирано во Директивата за
квалитет урбани отпадни води. Потребно е да се предвиди и можност за целосна
денитрификација и дефосфоризација на отпадните води и создадената мил.



Предложените алтернативи за третман на отпадните води и тињата се избрани за
понатамошна евалуација во Физибилити Студијата, зависно од состојбата на водите
што ќе се примаат, а при тоа, да бидат исполнети и стандардите за квалитет на
ефлуентот.

11.2. Препораки


Информирање на локалното население за активностите за водоснабдување, собирање
и третман на отпадните води предвидени во Програмата;



Засегнатото население преку претставници на граѓани и засегнатите страни да бидат
активно вклучени во процесот на донесување одлуки за имплементација на
предвидените активности во Програмата;



Обезбедувањето на здрава вода за пиење на населението и управувањето со отпадни
води да се врши во согласност со Законот за снабдување со вода за пиење и
одведување на урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија“ бр.
68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 18/11, 54/11, 163/13, 10/15, 147/15);
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Во фазата на проектирање на идната пречистителна станица и дефинирање на
поставување на објектите во парцелата да се да се земе предвид ружата на ветрови, со
цел да се избегне дистрибуцијата на мирис до населените места;



При избор на процес за третман на отпадните води и генерираната мил да се даде
предност на процесите при кои најмалку се генерира мирис;



При извор на финално решение за процесот на третман на отпадните води да се земат
предвид барањата за квалитет на урбани отпадни води пред испуштање во реципиент,
дефинирани во Директивата за квалитет урбани отпадни води, Рамковната Директива
за води, како и во националното законодавство;



Соодветно димензионирање на пречистителната станица, со цел да се избегнат
можните хаварии во случај на појава на вишок вода, а исто така да се намалат
оперативните трошоци;



Доколку постои можност, техничка и финансиска, се препорачува пречистителната
станица да вклучи третман за целосна денитрификација и дефосфоризација на
отпадните води и создадената мил;



Во фазата на проектирање на идната пречистителна станица и дефинирање на
објектите во парцелата, се препорачува да се применат современи урбанистички
решенија кои ќе придонесат за намалување на влијанијата врз пределот и визуелните
аспекти;



При подготовка на планска и проектната документација да се земат предвид позициите
на постојните инфраструктурни мрежи и објекти, да се обезбедат мислења од
надлежните институции и да се предвидат мерки за нивна заштита, со цел да се
избегнат евентуалните оштетувања на материјалните добра;



Во фазата на изработка на планска и проектна документација да се обезбеди мислење
од Министерството за култура, Управа за заштита на културното наследство, за
евентуално присуство на културно наследство на локациите каде ќе се имплементираат
предвидените активности од Програмата, со цел да се осигура дека активностите ќе се
изведуваат на локации каде не е евидентирано културно наследство или доколку е
присутно да се преземат соодветни мерки за заштита;



Доколку генерираната мил се користи како енергенс или ѓубриво во земјоделство,
Операторот на пречистителната станица треба да спроведе постапка за добивање
дозвола за повторно искористување на милта, во согласност со законските прописи;



Отпадната мил да се третира до степен што ќе овозможи истата повторно да се
искористува како енергенс или ѓубриво во земјоделството, со цел да се намалат
количините на отпад кој треба да се депонира на депонијата Мегленци.
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НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ

12.1. Вовед
За потребите на Република Македонија, која како национален приоритет ја има поставено
реконструкцијата и модернизацијата на инфраструктурата на својата територија во секторот
води, подготвена е Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на
урбани отпадни води за Агломерација Битола.
Програмата е изработена во рамките на Проектот: Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ),
проектна документација и тендерска документација за собирање и третман на отпадните води
на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и Тетово.
Проектот е финансиран преку Инструментот за претпристапна помош (IPA), регулирано со
Одлука на Советот на Европа бр.1085/2006 од 17.07.2006.
Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни
води за Агломерација Битола локациски ги опфаќа следните населени места: градот Битола,
Горно Оризари, Долно Оризари, Кравари, Карамани, Брусник, Буково и Лавци.

12.2. Улога на Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС) во процесот на
планирање
Стратегиската оцена на животната средина (СОЖС) е систематски процес за оценување на
влијанијата врз животната средина од предложени планови, програми и стратегии, со цел
истите да бидат разгледани и да се предвидат и преземат превентивни мерки за обезбедување
заштита на животната средина уште во најраниот процес на планирање или донесување на
одлуки на стратешко ниво.
Постапката за спроведување на стратегиска оцена на животната средина е дефинирана во
член 65, поглавје X од Законот за животната средина („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15,
129/15, 192/15, 39/16), при што стратегиска оцена се спроведува на плански документи кои се
подготвуваат во областа на земјоделството, шумарството, рибарството, енергетиката,
индустријата,
рударството,
транспортот,
регионалниот
развој,
телекомуникациите,
управувањето со отпадот, управувањето со водите, туризмот, просторното и урбанистичкото
планирање и користење на земјиштето, на Националниот акционен план за животната средина
и на локалните акциони планови за животната средина, како и врз сите стратегиски, плански и
програмски документи со кои се планира изведување на проекти за кои се врши оцена на
влијанието од проектот врз животната средина.
Како дел од постапката за спроведување на стратегиска оцена на животната средина од
имплементација на Програмата, Градоначалникот на општина Битола донесе Одлука за
спроведување на стратегиска оцена на животната средина за Програмата за водоснабдување,
одведување, собирање и пречистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола, врз
основа на претходно подготвен Формулар.
Подготвената Одлука за спроведување на постапката за СОЖС и Формуларите, документот за
корелација на целите на Програмата со целите на националните/регионалните и локалните
стратешки, плански/програмски документи беа објавени на веб страната на општина Битола и
беа јавно достапни за увид во период од 15 дена.
Потребата од започнување на постапка за стратегиска оцена на животната средина во текот на
постапката за изработка и донесување на предметната Програма беше потврдена од страна на
Министерство за животна средина и просторно планирање, преку издадено Мислење за
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прифаќање на Одлуката за спроведување на стратегиска оцена (бр.15-8229/2 од 28.10.2015
година).

12.3. Краток преглед на содржината на Програмата, нејзините главни цели и
нивна корелација со други планови и програми/плански документи
Во Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни
води за Агломерација Битола се содржани поглавја опишани во продолжение.


Вовед во Програмата

Во ова поглавје е даден приказ на законските обврски и цели врз кои се темели изработката на
Програмата. Исто така се дефинирани стратешките цели и приодот за развој на Програмата.


Опис на постојната состојба

Во ова поглавје е даден приказ на постојната состојба на медиумите и областите од животната
средина во Битола, а исто така е анализирана социо-економските состојба.
Исто така во ова поглавје е даден приказ на постојниот начин на обезбедување вода за пиење
и инфраструктурата на водоводната мрежа во Агломерацијата Битола, како и постојната
канализациона мрежа.
Главните недостатоци на водоводната мрежа се цевките кои се стари и предизвикуваат
дефекти во дистрибутивната мрежа, за што потврдува и податокот дека во период од 2010 до
2013 се пријавени 3.246 дефекти на водоводните цевки. Ова исто така придонесува за загуба
на вода за пиење.
Цевките во водоводната дистрибутивна мрежа се изработени од челик, полиетилен, азбестен
цемент, поливинил.
Примарната водоводна мрежа во Битола изнесува 17.1 km од кои 15.6 km се од челични
цевководи и 1.5 km се од префабрикуван челик. Дистрибутивната мрежа ја сочинуваат
цевководи со должина од 274.5 km, почнувајќи со дијаметар од 50 mm до 800 mm.
Канализационата мрежа во Битола ја сочинуваат 13 главни колектори со должина од
приближно 21 km, кои се поврзани со секундарните колектори. Колекторите главно се
изработени од бетон, армиран бетон или азбестен цемент со дијаметар од 500-1,500 mm.
Отпадните води од колекторите преку 10 испусти главно се испуштаат во реката Драгор и
Петтиот Канал.
Главен проблем во однос на канализационата мрежа во Битола е комбинираниот систем за
собирање на отпадни и атмосферски води што претставува голем проблем во зимскиот период
при што доаѓа до прелевање на водите од шахтите. Исто така проблеми се идентификувани и
кај испустите во реката Драгор.
Во моментов не постои систем за третман на отпадните води во општина Битола. Урбаните и
индустриските отпадни води директно се испуштаат во Петти Канал и реката Драгор, кои се
притоки на Црна Река.
Со цел да се постигнат целите на Програмата за пречистување на урбаните отпадни води во
Агломерацијата, Советот на општина Битола донесе Одлука идната пречистителна станица за
третман на урбаните отпадни води (да се постави на КП бр. 25, КО Битола 5, северно од
Битола на растојание од околу 2 km од центарот на Градот. Предвидената локација се наоѓа во
близина на новите гробишта, меѓу селата Долно и Горно Оризари. Оваа парцела зафаќа
површината од 51 ha. Растојанието до најблиските населени места е околу 0,6 km, со што би се
спречило ширење на непријатна миризба при неповолни метеоролошки услови.
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Просторот предвиден за изградба на пречистителната станица покрива површина од
приближно 10 ha. Најблизок реципиент до предвидената локација е реката Драгор.


Проекција за социо - економскиот развој, проекција за количини на отпадни води

Ова поглавје на Програмата содржи податоци за социо економскиот развој на Општината,
идната побарувачка на вода за домаќинствата, индустријата и сл. како и предвидување за
количините на отпадна вода која ќе се генерира во периодот до 2039 година, оптоварувањето
на водите кои треба да се третираат во идната пречистителна станица, стапката на
инфилтрација, количините на атмосферски води, како и параметрите со кои се предвидува да
се испуштаат отпадните води после третманот во пречистителната станица.
Пречистителната станица за третман на отпадните води е предвидена за 100.911 еквивалент
жители. Се предвидува отпадните води после третман во пречистителната станица да ги
задоволуваат следните параметри дефинирани во согласност со Директивата за третман на
урбани отпадни води 81/271/EEC: БПК=25mg/l, ХПК= 125 mg/l O2 и суспендирани материи
35mg/l.
За постигнување на овие параметри се предвидува примарен и секундарен третман на
отпадните води во пречистителната станица и третман на генерираната мил. Постои можност
за идно проширување на пречистителната станица со терцијален третман, како резултат на
назначување на реките Драгор и Црна Река како чувствителни водно тела, во согласност со
Директивата за урбани отпадни води.


Развојни цели за водоснабдување, одведување на отпадни води и прочистување
на отпадни води

Во ова поглавје се претставени развојните цели за водоснабдување, одведување и
прочистување на отпадните води.
Програмата вклучува развојни цели за подобрување на постојната водоводна инфраструктура
и ефикасно користење на водата, намалување на загубите на вода во водоснабдителниот
систем (до 25%), намалување на број на дефекти на водоснабдителните системи, намалена
појава на поплави, зголемена ефикасност и функционалност на системите за водоснабдување,
подобрена услуга до населението и наплата по социјално прифатлива цена.
Со Програмата се предвидува зголемување на бројот на население кое е приклучено на
канализациона мрежа (во 2013 покриеност до 95%, во 2021 покриеност до 97%, во 2039
покриеност до 99%), намалување на број на дефекти на канализациони системи, одвојување на
фекалната од атмосферската вода во засебни системи, намалена појава на поплави,
зголемена ефикасност и функционалност на системите за одведување на отпадни води
зголемување на бројот на домаќинства кои се приклучени на канализациониот систем,
намалување на истекувања и инфилтрација од канализациониот систем и објектите,
рехабилитација на делови од постојниот канализационен систем, спречување на
надминувањата на праговите на загадување со отпадни води испуштени во канализационите
системи, третман на отпадните води во пречистителна станица.


Анализа на алтернативи

Во ова поглавје од Програмата разгледувани се алтернативни локации за поставување на
идната пречистителна станица, алтернативи за процесот на третман на отпадните води, како и
алтернативи за третман на генерираната мил. Исто така се анализирани алтернативи во однос
на водоснабдување и управување со отпадни води и третман на отпадни води.
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Акционен План за спроведување на проекти

Во програмата развиен е акционен план за спроведување на мерки од страна на општина
Битола, ЈКП „Нискоградба” и ЈКП „Стрежево”, МЖСПП и консултантите на различни нивоа при
подготовка и спроведување на поединечните проекти кои произлегуваат од Програмата за
водоснабдување, одведување на отпадни води и прочистување на отпадни води за
Агломерацијата Битола.


Стратегија за инвестирање

Врз основа на оцената на различни технички алтернативи и цената на чинење на неопходните
мерки за постигнување на целите на Програмата, подготвена е инвестициона програма за
развој на мрежата за водоснабдување, одведување на отпадни води и прочистување на
отпадни води во Агломерација Битола. Проценето е дека целата инвестиција за предвидените
активности ќе чини 93 927,125 евра во период од 2015-2039.
Главна цел на Програмата
Главната цел на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на
урбаните отпадни води за Агломерација Битола, е да постави основа за изработка на
инвестициони мерки за подобрување на водоснабдителниот и канализациониот систем во
општина Битола и истата претставува главен инструмент за долгорочно стратешко планирање
за да се задоволат идните потреби за снабдување со вода и третман на отпадните води на
територијата на Градот и неколку населени места. Овој документ е значаен за социо-економски
развој на Битола и заштита на животната средина (површинските и подземните води) во
регионот.
Корелација на целите на планскиот документ со други релевантни планови,
програми/плански документи
Во Програмата се дефинирани развојни цели за водоснабдувањето, собирањето,
одведувањето и прелистувањето на отпадните води. Исто така се предвидени активности за
нивно постигнување.
Меѓусебната компатибилност на целите на планскиот документ е идентификувана користејќи
Матрица на компатибилност, како алатка, при подготовка на Извештајот за Стратегиска оцена
на влијание на планскиот документ врз животната средина.
Во Извештајот за СОЖС даден е преглед на целите на други релевантни национални плански
документи, во корелација со целите и мерките кои ги предвидува Програмата

12.4. Релевантни аспекти за моменталната состојба во животната средина
Во ова поглавје во Извештајот е даден приказ на релевантните аспекти на моменталната
состојба на животната средина од аспект на демографска состојба, здравје на население,
климатски карактеристики и квалитет на воздухот, состојба со климатските промени, состојба
со бучавата, водите (хидрологија, квалитет на водите, управување со водните ресурси),
почвата и користење на земјиштето, биолошка разновидност, природно и културно наследство,
состојба со материјалните добра (управување со отпад, водоснабдување, управување со
отпадни води, снабдување со енергија).

12.5. Карактеристики на животната средина во подрачјата кои би биле
значително засегнати и состојба без имплементација на Програмата
Во ова поглавје во Извештајот е даден приказ на состојбите, трендовите и заканите врз
населението и здравјето на населението, воздухот, климатските промени, води, почви,
биолошката разновидност, културно наследство, материјални добра предизвикани од
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моменталниот систем за водоснабдување и одведување на отпадни води за Битола, како и
состојба без имплементација на Програмата.
Без имплементација на Програмата ќе продолжат следните трендови и закани кои влијаат врз
здравјето на населението и медиумите од животната средина:


Неефикасно користење на водните ресурси и недостаток од квалитетна вода за пиење;



Закани по здравјето на населението како резултат од несоодветна водоводна мрежа
(изградена од материјали кои претставуваат ризик по здравјето на луѓето);



Закани по здравјето на населението како резултат на несоодветно собирање на
отпадните води и испуштање во реципиент без претходен третман;



Користењето на загадени води за наводнување, како и одгледување на земјоделски
култури на почви чиј квалитет е нарушен како резултат на несоодветно управување со
отпадните води и сл.



Продолжување на трендовите на нарушување на квалитативните и квантитативните
карактеристики на површинските и подземните води и нивното влијание врз
биолошката разноводност и почвата;



Отпадните води ќе претставуваат извор на емисии кои го нарушуваат квалитетот на
амбиентниот воздух и даваат придонес кон климатските промени, а истовремено
предизвикуваат негативни влијанија врз здравјето на населението и сл.

12.6. Области кои се од посебно значење за животната средина, од аспект на
заштита на дивите птици и хабитатите
Како област од особено значење за животната средина од аспект на заштита на дивите птици и
хабитати во Агломерацијата Битола е Националниот Парк Пелистер и низината Пелагонија.
Истите претставуваат дел од Националната Емералд Мрежа. Исто така низината Пелагонија
претставува Значајно подрачје за птици. Предвидените активности Програмата ќе се
изведуваат надвор од НП Пелистер и низината Пелагонија

12.7. Цели за заштита на животната средина утврдени на национално и
меѓународно ниво
Целите за заштита на животната средина се дефинирани во согласност со националната и
меѓународната легислатива и истите се земени предвид при изработка на Извештајот за
стратегиска оцена, а опфатени се и број други стратешки, плански и програмски документи.


Цели на Стратегиската оцена на животната средина

Целите на заштита на животната средина се изразени преку целите на стратегиската оцена на
животната средина. Целите на стратегиската оцена на животната средина се: заштита и
унапредување на биолошката разновидност, унапредување на животните услови на
населението, заштита и унапредување на состојбата со водите, заштита и подобрување на
квалитетот на почвата, подобрување на квалитетот на воздухот и намалување на емисиите на
стакленички гасови, заштита на материјалните добра, заштита и унапредување на културното
наследство.
Покрај главните цели на СОЖС во Извештајот се прикажани и специфичните цели на СОЖС,
поврзаноста на целите на СОЖС со целите и насоките на Програмата и индикатори со кои ќе
се потврди дека се постигнати целите на СОЖС.
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12.8. Анализа на алтернативи
Досегашниот начин на водоснабдување, собирање и одведување на отпадните води
алтернативно е разгледуван како нулта алтернатива, односно алтернатива која значи да се
спроведуваат активностите предвидени во програмата.
Доколку не се имплементираат активностите предвидени во Програмата кои ќе придонесат за
решавање на сегашните проблеми со кои се соочува локалното население во однос на
водоснабдителниот систем, ќе продолжат заканите и ризиците по човековото здравје, како и
врз квалитетот на животната средина.
Исто така без имплементација на Програмата ќе продолжат трендовите во начинот на
одведување на отпадните води што придонесува за нарушување на здравјето на населението,
нарушување на квалитетот на површинските и подземните води, почвата, воздухот,
биолошката разновидност и сл.
Со цел да се добие јасна претстава за идните придобивки од имплементацијата на
активностите од Програмата, направена е компаративна споредба на постојниот начин на
водоснабдување и управување со отпадните води со активностите предвидени во Програмата
за секоја област и населено место.
Алтернативата која предвидува имплементацијата на Програмата е поприфатливо решение од
алтернативата да не се спроведува истата, бидејќи имплементацијата на Програмата ќе
придонесе за решавање на постојните проблеми поврзани со начинот на водоснабдување и
управување со отпадните води. Имплементацијата на Програмата не само што ќе ги реши
комуналните проблеми, туку ќе придонесе за намалување на влијанијата врз животната
средина и здравјето на населението.
Во Програмата се разгледувани алтернативни локации за изградба на пречистителната
станица, алтернативи за водоснабдителната и канализационата мрежа, третман на отпадните
води и третман на генерираната мил.


Алтернативни локации за изградба на пречистителна станица

Во програмата се разгледувани три алтернативни локации за поставување на идната
пречистителна станица:


Алтернатива 1 - Источно од Битола, на патот кон село Логоварди, близу до градот;



Алтернатива 2 - Северно од Битола, близу до гробиштата, помеѓу селата Долно и Горно
Оризари, на КП 25, КО Битола 5;



Алтернатива 3 - Источно од Битола, близу до село Логоварди на КП 855/1 и 193.

Анализата на алтернативите се базира на предности и недостатоци на локациите во однос на
сопственоста на земјиштето, близината на населени места, близина на реципиент,
инфраструктурно поврзување и сл. Врз основа на овие анализи Алтернативата 2 e издвоена
како најсоодветна локација за изградба на идната пречистителна станица.


Водоснабдување и канализација

За решавање на проблемите поврзани со водоснабдувањето и собирањето на отпадните води
во Агломерацијата Битола разгледувани се алтернативни решенија со кои ќе се подобри
квалитетот на услугите за водоснабдување и одведувањето на отпадните води со
канализационен систем, односно изградба на нови мрежи и реконструкција на постојната
мрежа и објектите.
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За третман на отпадните води, покрај останатите, разгледувани се и издвоени следните
алтернативи:


Алтернатива 1 – Постројка за активна мил со примарни прочистувачи со анаеробна
стабилизација во дигестор за стабилизација.



Алтернатива 2 – Постројка за активна мил со аеробна стабилизација на милта во
посебен резервоар.



Алтернатива 3 – Проширена постројка за активна мил (аеробна стабилизација на милта
во активационен резервоар за мил).

Врз основа на анализата на алтернативите, за пречистување на отпадните води во
Програмата се препорачува процесот на „активна мил“, вклучувајќи и целосно
отстранување на јаглерод (декарбонизација), како што е дефинирано во Директивата за
квалитет урбани отпадни води. Потребно е да се предвиди и можност за целосна
денитрификација и дефосфоризација на отпадните води и создадената мил.
Заклучок: Предложените алтернативи разработени на ниво на Програма за која се изработува
овој Извештај се прифатливи алтернативи од аспект на заштита на животната средина. Истите
ќе бидат предмет на дополнителна и подетална анализа на ниво на плански и проектни
документи од понизок ранг.

12.9. Можни значајни влијанија врз животната средина и мерки за намалување
Изградбата на системите за водоснабдување и собирање и третман на отпадните води
претставува примарна цел на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и
прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола што ќе ги задоволи идните
потреби (за 25-годишен период) за снабдување со вода и третман на отпадните води на
територијата на Градот и населените места опфатени со Агломерацијата.
Спроведувањето на активностите предвидени со Програмата ќе овозможи ефикасно користење
на ресурсите, намалување на бројот на дефекти во водоснабдителниот и канализациониот
систем, одвојување на фекалната и атмосферската канализација, намалување на појава на
поплави, подобрување на квалитетот на површинските и подземни води, почвата, подобрување
на здравствената состојба на населението.
Имплементацијата на предвидените активности во Програмата ќе придонесе за подобрување
на инфраструктурната/комунална опременост на Општината, подобрување на квалитетот на
живот, отворање можности за вработување и сл.
И покрај фактот имплементацијата на предвидените активности во Програмата ќе придонесе за
значителни позитивни влијанија од аспект на заштита на животната средина, здравјето на
населението и социоекономски придобивки за Агломерацијата Битола, сепак не треба да се
занемари фактот дека имплементацијата на предвидените активности во градежната фаза и
оперирањето на идните системи може да предизвикаат негативни влијанија врз животната
средина, населението и здравјето на населението на ниво на конкретна локација и нејзиното
опкружување.
Интензитетот на овие влијанија ќе зависи од сопственоста на земјиштето, чувствителноста на
локациите, начинот на изведба на активностите и начинот на оперирање и одржување на
системите, интензитетот на емисиите, тарифите за комунални услуги и сл.
Можните влијанија врз животната средина, здравјето на населението и социјалните влијанија
треба да бидат основа и да дадат насоки за подетална анализа на ниво на документација од
понизок ранг од Програмата.
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Влијанијата врз специфичните медиуми од животната средина, здравјето на населението и
социјалните влијанија ќе бидат елиминирани или ефективно намалени, доколку при
имплементација на активностите предвидени во Програмата бидат земени предвид мерките за
намалување на влијанијата дефинирани во Програмата, во Извештајот за стратегиска оцена на
животната средина, како и мерките кои ќе произлезат на ниво на физибилити студија,
планска/проектна документација, студиите за ОВЖЗ и елаборатите за заштита на животната
средина.

12.10. План за мониторинг врз имплементација на планот од аспект на животна
средина
Стратегиската оцена на животната средина вклучува мониторинг на реализација на
Програмата и сите значителни идентификувани позитивни и негативни влијанија, кои би
настанале од реализација на истата.
Планот за мониторинг на животната средина дава можност за систематско набљудување,
испитување и оценување на состојбите во медиумите и областите од животната средина и
социо-економските аспекти.
Планот овозможува воспоставување на интерактивна врска помеѓу сите вклучени страни и
претставува основа за надлежните институции, да го контролираат процесот на спроведување
на законската регулатива и да донесуваат правилни одлуки.

12.11. Заклучоци и препораки
Заклучоци


За потребите на Република Македонија, која како национален приоритет ја има
поставено реконструкцијата и модернизацијата на инфраструктурата на својата
територија во секторот води, подготвена е Програма за водоснабдување, одведување,
собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерацијата Битола.



Програмата е изработена во рамките на Проектот: Изработка на студии (ФС, ОВЖС,
ЕИ), проектна документација и тендерска документација за собирање и третман на
отпадните води на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и Тетово.



Проектот е финансиран преку Инструментот за претпристапна помош (IPA), регулирано
со Одлука на Советот на Европа бр.1085/2006 од 17.07.2006.



Програмата локациски ги опфаќа следните населени места: градот Битола, Горно
Оризари, Долно Оризари, Кравари, Карамани, Брусник, Буково и Лавци.



Главните недостатоци на водоводната мрежа во Агломерацијата Битола се старите
цевки кои предизвикуваат дефекти во дистрибутивната мрежа, а исто така
придонесуваат за загуба на вода за пиење. Цевките во водоводната дистрибутивна
мрежа се изработени од челик, полиетилен, азбестен цемент, поливинил. Околу 55 km
од цевките се азбестни и истите треба да се заменат.



Покриеноста со канализациона мрежа во градот Битола изнесува 84% во должина од
180 km, додека во целата општина изнесува 81% (населени места Кравари, Горно
Оризари и Долно Оризари – 80 %).



Отпадните води од населените места Лавци, Брусник, Буково и Карамани се собираат
во септички јами или директно се испуштаат во најблиските водотеци.



Канализационата мрежа во Битола ја сочинуваат 13 главни колектори со должина од
приближно 21 km, кои се поврзани со секундарните колектори. Колекторите главно се
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изработени од бетон, армиран бетон или азбестен цемент со дијаметар од 500-1,500
mm. Отпадните води од колекторите преку 10 испусти главно се испуштаат во реката
Драгор и Петтиот Канал.


Главен проблем во однос на канализационата мрежа во Битола е комбинираниот
систем за собирање на отпадни и атмосферски води, што претставува голем проблем
во зимскиот период при што доаѓа до прелевање на водите од шахтите.



Во моментов не постои систем за третман на отпадните води во општина Битола.
Урбаните и индустриските отпадни води директно се испуштаат во Петти Канал и
реката Драгор, кои се притоки на Црна Река.



Програмата вклучува развојни цели за подобрување на постојната водоводна
инфраструктура и ефикасно користење на водата, намалување на загубите на вода во
водоснабдителниот систем (до 25%), намалување на број на дефекти на
водоснабдителните системи, намалена појава на поплави, зголемена ефикасност и
функционалност на системите за водоснабдување, подобрена услуга до населението и
наплата по социјално прифатлива цена.



Со Програмата се предвидува зголемување на бројот на население кое е приклучено
на канализациона мрежа (во 2013 покриеност до 95%, во 2021 покриеност до 97%, во
2039 покриеност до 99%), намалување на бројот на дефекти на канализациони системи,
одвојување на фекалната од атмосферската вода во засебни системи, намалена појава
на поплави, зголемена ефикасност и функционалност на системите за одведување на
отпадни води зголемување на бројот на домаќинства кои се приклучени на
канализациониот систем, намалување на истекувања и инфилтрација од
канализациониот систем и објектите, рехабилитација на делови од постојниот
канализационен систем, спречување на надминувањата на праговите на загадување со
отпадни води испуштени во канализационите системи, третман на отпадните води во
пречистителна станица.



Со цел да се постигнат целите на Програмата за пречистување на урбаните отпадни
води во Агломерацијата, Советот на општина Битола донесе Одлука идната
пречистителна станица за третман на урбаните отпадни води (да се постави на КП бр.
25, КО Битола 5, северно од Битола на растојание од околу 2 km од центарот на
Градот. Предвидената локација се наоѓа во близина на новите гробишта, меѓу селата
Долно и Горно Оризари. Оваа парцела зафаќа површината од 51 ha. Растојанието до
најблиските населени места е околу 0,6 km, со што би се спречило ширење на
непријатна миризба при неповолни метеоролошки услови.



Просторот предвиден за изградба на пречистителната станица покрива површина од
приближно 10 ha. Најблизок реципиент до предвидената локација е реката Драгор.



Пречистителната станица за третман на отпадните води е предвидена за 100.911
еквивалент жители.



Се предвидува отпадните води после третман во пречистителната станица да ги
задоволуваат следните параметри дефинирани во согласност со Директивата за
третман на урбани отпадни води 81/271/EEC: БПК=25mg/l, ХПК= 125 mg/l O2 и
суспендирани материи 35mg/l.



За постигнување на овие параметри се предвидува примарен и секундарен третман на
отпадните води во пречистителната станица и третман на генерираната мил.
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Врз основа на анализата на алтернативите, за пречистување на отпадните води во
Програмата се препорачува процесот на „активна мил“, вклучувајќи и целосно
отстранување на јаглерод (декарбонизација), како што е дефинирано во Директивата за
квалитет урбани отпадни води. Потребно е да се предвиди и можност за целосна
денитрификација и дефосфоризација на отпадните води и создадената мил.



Предложените алтернативи за третман на отпадните води и тињата се избрани за
понатамошна евалуација во Физибилити Студијата, зависно од состојбата на водите
што ќе се примаат, а при тоа, да бидат исполнети и стандардите за квалитет на
ефлуентот.
Препораки



Информирање на локалното население за активностите за водоснабдување, собирање
и третман на отпадните води предвидени во Програмата;



Засегнатото население преку претставници на граѓани и засегнатите страни да бидат
активно вклучени во процесот на донесување одлуки за имплементација на
предвидените активности во Програмата;



Обезбедувањето на здрава вода за пиење на населението и управувањето со отпадни
води да се врши во согласност со Законот за снабдување со вода за пиење и
одведување на урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија“ бр.
68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 18/11, 54/11, 163/13, 10/15, 147/15);



Во фазата на проектирање на идната пречистителна станица и дефинирање на
поставување на објектите во парцелата да се да се земе предвид ружата на ветрови, со
цел да се избегне дистрибуцијата на мирис до населените места;



При избор на процес за третман на отпадните води и генерираната мил да се даде
предност на процесите при кои најмалку се генерира мирис;



При извор на финално решение за процесот на третман на отпадните води да се земат
предвид барањата за квалитет на урбани отпадни води пред испуштање во реципиент,
дефинирани во Директивата за квалитет урбани отпадни води, Рамковната Директива
за води, како и во националното законодавство;



Соодветно димензионирање на пречистителната станица, со цел да се избегнат
можните хаварии во случај на појава на вишок вода, а исто така да се намалат
оперативните трошоци;



Доколку постои можност, техничка и финансиска, се препорачува пречистителната
станица да вклучи третман за целосна денитрификација и дефосфоризација на
отпадните води и создадената мил;



Во фазата на проектирање на идната пречистителна станица и дефинирање на
објектите во парцелата, се препорачува да се применат современи урбанистички
решенија кои ќе придонесат за намалување на влијанијата врз пределот и визуелните
аспекти;



При подготовка на планска и проектната документација да се земат предвид позициите
на постојните инфраструктурни мрежи и објекти, да се обезбедат мислења од
надлежните институции и да се предвидат мерки за нивна заштита, со цел да се
избегнат евентуалните оштетувања на материјалните добра;



Во фазата на изработка на планска и проектна документација да се обезбеди мислење
од Министерството за култура, Управа за заштита на културното наследство, за
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евентуално присуство на културно наследство на локациите каде ќе се имплементираат
предвидените активности од Програмата, со цел да се осигура дека активностите ќе се
изведуваат на локации каде не е евидентирано културно наследство или доколку е
присутно да се преземат соодветни мерки за заштита;


Доколку генерираната мил се користи како енергенс или ѓубриво во земјоделство,
Операторот на пречистителната станица треба да спроведе постапка за добивање
дозвола за повторно искористување на милта, во согласност со законските прописи;



Отпадната мил да се третира до степен што ќе овозможи истата повторно да се
искористува како енергенс или ѓубриво во земјоделството, со цел да се намалат
количините на отпад кој треба да се депонира на депонијата Мегленци.
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План за управување со Национален парк Пелистер



Просторен план на Република Македонија (2002-2020)
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Директива за СОЖС (2001/42/EC);



Имплементација на Директивата 2001/42/EC за оцена на влијанијата на одредени
планови и програми врз животната средина (ЕУ Упатства);



Податоци од Државниот завод за статистика;



СОЖС искуство на Велика Британија, Ирска и Малта;



Домашни и меѓународни правни документи, стратегии, планови, програми;



Други достапни практики и искуства.
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14. ПРИЛОЗИ
Прилог 1 Одлука за спроведување на Стратегиска оцена
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Прилог 2 Мислење за спроведување на СОЖС
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