Важни пдлуки за управуваоетп сп НП Галичица се нпсат за време на празници
Би сакале да ја известиме јавнпста дека јавна расправа за предлпг-измените на планпт за
управуваое сп наципналнипт парк Галичица за перипд 2011-2020 е закажана за 4ти јануари.
Ова се кпси сп сите ппстпечки дпмашни и медунарпдни прпписи за УРЕДНО кпнсултираое на
јавнпста кпга станува збпр за дпбра пд јавен интерес.
Драги градани, на прагпт сме да изгубиме три наципнални прирпдни бпгатства сп еден замав.
Нпвите измени вп Планпт за управуваое сп Наципналнипт Парк Галичица ппдразбираат
птстрануваое на дпсегашнипт степен на заштита на најранливите ппдрачја на пваа планина сп цел
изградба на Ски-центар, експресен пат и туристичкп-развпјни зпни на брегпт на Охридскптп Езерп.
Овие пгрпмни градежни зафати вп срцетп на Галичица се закануваат да гп уништат уникатнипт
бипдиверзитет на Галичица, а дпмашни и странски експерти вп ппвеќе наврати пптврдија дека
уништуваоетп на планината би значелп и бавнп уништуваое на Преспанскптп и Охридскптп Езерп
– две пд три прирпдни езера вп Р.Македпнија.
И за се пва се пдлучува без да се земе вп предвид мислеоетп на граданите! Би сакале да
пптсетиме дека граданската иницијатива Охрид SOS заеднп сп ппвеќе градански прганизации зема
учествп на јавната расправа кпја се пддржа на 11.09.2015 вп прпстприите на ЈУНП Галичица, а на
28.09.2015 испративме и свпи кпментари кпн ревидираната стратегиска пценка на живптната
средина за предлпг- измените вп Планпт за управуваое сп Наципналнипт Парк Галичица. Дп
денес, 30 Декември 2015, ние немаме дпбиенп никакпв пдгпвпр пд надлежните институции.
Па сакаме јавнп да прашаме дали мпжнпста за кпментари пд страна на граданите е самп сурпва
шега на наша сметка? Дали некпј впппштп ги чита пвие кпментари? Или пдлуките се пднапред
дпнесени без знаеое на јавнпста и вп интерес на приватни интереси?!
Бараме итнп ппместуваое на временската рамка за кпнсултации сп јавнпста, при штп предлагаме
истата да трае вп перипд пд 11.01.2016 дп 11.02.2016 гпдина. Вп пвпј случај се избегнува
ппклппуваое на перипд на кпнсултации сп нпвпгпдишните и бпжиќните празници. Бараме вп
најбрз мпжен рпк да ни се испрати пдгпвпр на кпментарите испратени дп ЈУНП Галичица на
28.09.2015.
Ваквите бараоа се заснпвани на Архуската кпнвенција - медунарпден дпкумент сп кпј на јавнпста
и се пвпзмпжува пристап дп инфпрмации, учествп вп нпсеоетп пдлуки и пристап дп правда вп
пбласта на живптната средина. Таа е ратификувана вп спбраниетп на Македпнија вп 1999 гпдина.
Кпнвенцијата вели дека засегнатата јавнпст мпра да биде инфпрмирана сп јавнп известуваое или
ппединечнп, на ппчетпкпт пд прпцедурата на пдлучуваоетп пп прашаоата на пплетп на
живптната средина и, на адекватен, навремен и ефикасен начин.
Сп игнприраое на нашите кпментари и бараоа и пбјавуваое на перипд на кпнсултации и
пдржуваое јавна расправа за време на нпвпгпдишни и бпжиќни празници државните институции

директнп и јавнп ги прекршуваат пдредбите на пвпј медунарпден дпкумент кпј се пбврзале да гп
ппчитуваат вп мпментпт на ратификација.
Ппради свпјата исклучителна биплпшка разнпвиднпст сп медунарпднп значеое вп 2014 г. НП
Галичица стана дел пд Светската мрежа на прекугранични бипсферни резервати на УНЕСКО, еден
пд 31 такви бипсферни резервати вп светпт.
Галичица е ппврзана сп двете езера преку ппдземни извпри. Нејзинптп уништуваое ќе значи
уништуваое на двете езера – Преспанскп и Дпјранскп. За крај би сакале да гп изнесеме
мислеоетп на д-р Бернд Вагнер пд Универзитетпт вп Келн, чпвекпт кпј најтемелнп ги истражуваше
длабпчините на Охридскптп Езерп и прв дпјде дп заклучпкпт дека тпкму пва е најстарптп езерп на
Еврппскипт кпнтинент и кпј ппстпјанп ни пишува за бплката кпга гледа какп се уништува.
„Охридскптo Езерп е еднп пд најразнпвидните езера вп светпт, и најистакнатп пд сите стари
Еврппски езера. Се карактеризира сп најгплем брпј ендемични видпви пп ппвршина пд билп кпе
старп езерп вп светпт. Уништуваоетп на брегпвите на езерптп и ппјаспт трска сп градежни зафати
и згплемена инфраструктура, какп и ппраст на туризмпт ќе предизвика уништуваое на ппгплеми
делпви пд живеалиштата на уникатната фауна на Охридскптп Езерп.“
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