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Јавна расправа
за Студијата за оцена на влијанието врз животната средина за
Интегриран систем за управување со цврст отпад (ИСУЦО)
во Југозападниот регион
за Општините Охрид, Струга, Вевчани, Дебар и Центар Жупа
(Охрид, 19.07.2017)

ПОКАНА
Почитувани,
Во име на Министерството за животна средина и просторно планирање ве покануваме да
присуствувате на Јавна расправа во однос на Студијата за оцена на влијанието врз животната
средина (ОВЖС) за Југозападниот регион, која што беше подготвена во рамките на Проектот
„Подготовка на потребни документи за воспоставување на интегриран и финансиски
самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и
Скопски регион EuropeAid/136347/IH/SER/MK“, инициран од Министерството за животна
средина и просторно планирање во рамките на ИПА, доделен од Секторот за централно
финансирање и склучување на договори (ЦФСД) при Министерството за финансии и
спроведен од страна на ENVIROPLAN S.A. и неговите конзорциумски партнери, LOUIS BERGER –
BiPRO GmbH – EPEM S.A. – SLR Consulting Limited.
Јавна расправа за студијата ОВЖС за Општините Охрид, Струга, Вевчани, Дебар и Центар Жупа
(Југозападен регион) ќе се одржи во среда, 19 јули 2017 година во 10:00 часот.
Јавната расправа ќе се одржи во Општинската сала во Општина Охрид на следната адреса: Ул.
Димитар Влахов бр. 57, 6000 Охрид.
Подолу е Агендата за целиот настан и темите на кои што ќе се дискутира.
Бидејќи студијата ОВЖС се однесува на Интегриран систем за управување со цврст отпад врз
основа на соодветната Физибилити студија (ФС), во рамките на истиот настан, ќе биде претставен
пред јавноста главниот резултат на ФС.

Вашето учество и присуство ќе бидат од големо значење како можност за размена на мислења
и искуства во однос на интегрираното управување со отпад (ИСЦУО) што ќе биде спроведено во
вашиот регион.

Со почит,

Христос Цомпанидис
Тим лидер на проектот
Проектот го спроведува ENVIROPLAN S.A. со своите конзорциумски партнери
Kонтакт на проектот: Канцеларија на проектот
Адреса: Сава Ковачевиќ 1/2–18, 1000 Скопје
Тел: +389 2 277 3487
Факс: +389 2 277 3497

Овој проект е финансиран од Европската Унија
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АГЕНДА
Датум: 19 јули 2017 г.
Време: 10:00 – 13:00

Место: Општинска сала во Општина Охрид
Јавна расправа за ОВЖС за ИСЦУО
Тема

Говорник

I. Регистрација и кафе (09:30 – 10:00)
II. Вовед (10:00 – 10:05)
Добредојде и воведен говор

Претставник од МЖСПП

III. Претставување на ОВЖС (10:05 – 10:50)

Презентација на Студијата за оцена на влијанието врз
животната средина во Југозападниот регион

Христос Цомпанидис
Тим лидер на проектот
Тимот на проектот

IV. Претставување на ФС (10:50 – 11:20)

Претставување на Физибилити студијата за Интегриран
систем за управување со цврст отпад во Југозападниот
регион

Христос Цомпанидис
Тим лидер на проектот
Елени Иеремиади
Експерт за ФС и управување со
отпад

V. Дискусија со чинителите (11:20 – 12:30)
VI. Ручек (12:30 – 13:00)

Проектот го спроведува ENVIROPLAN S.A. со своите конзорциумски партнери
Kонтакт на проектот: Канцеларија на проектот
Адреса: Сава Ковачевиќ 1/2–18, 1000 Скопје
Тел: +389 2 277 3487
Факс: +389 2 277 3497

Овој проект е финансиран од Европската Унија

