
 
 

 
Нарпдпт прашува: Кпгп треба да гп ппдмитиме за да ја пставите Галичица на мир? 

 
Пеууауа пп ред расправа за ревидиранауа Сурауешка пцена на живпунауа средина (СОЖС) кпја се 
пдржа на 4. јануари 2016 г. (ппнеделник) вп прпсуприиуе на ЈФНП Галичица преусуавуваше 
дирекунп и дрскп прекршуваое на Архускауа кпнвенција.Оваа Кпнвенција е медунарпден 
дпкумену кпј на граданиуе им гарануира присуап дп инфпрмации, присуап дп правда и нивнп 
ефикаснп и делпувпрнп вклучуваое вп дпнесуваоеуп на пдлукиуе вп дпменпу на живпунауа 
средина.Кпнвенцијата беше прекршена сп времетп избранп за пдржуваое на расправата (среде 
празници), сп јавната (не)дпстапнпст на пптребните дпкументи за нејзинп пдржуваое и сп  
вклучуваоетп на јавнпста„кплку да се рече“. Дпсегашнптп искуствп ни ппкажа дека впљата на 
јавнпста никакп не влијаеврз текстпт, напрптив, текстпт на стратешката пцена сп секпја наредна 
измена сè ппвеќе се извитпперува вп кприст на штетните прпекти, наместп да биде пбратнп – 
прпектите да се крпјат врз пснпва на тпа штп гп дпзвплува прирпдата заштитена сп брпјни 
медунарпдни закпни и кпнвенции. Овпј „демпкрауски прпцес“ ушуе еднаш ппкажа кплку 
нпсиуелиуе на пдлуки вп Македпнија впппшуп не се пбтрнуваау на мислеоеуп на јавнпсуа и кплку 
не ппчиууваау никакви закпни ниуу начела кпга се рабпуи за спрпведуваое на свпиуе инуереси. 
Или да ппјасниме – прганизираое на јавна расправа за судбинауа на нашеуп единсувенп свеуски 
признауп бпгаусувп вп перипд на празници е исуп какп уајнп сечеое на дрвја низ целауа 
република вп два часпу пп пплнпќ. 
 
На самауа расправа не присусувуваа лица пд Еврппскауа банка за пбнпва и развпј (ЕБОР) кпи ќе гп 
финансираау прпекупу, шуп значеше дека прашаоауа наменеуи за нив псуанаа непдгпвпрени, а 
дпбар дел пд прашаоауа наменеуи за присууниуе гпвпрници, пспбенп за кпнсулуанупу пд Циурус и 
парунери, Свеупзар Пеукпвски, беа пдгпвпрени или сп креваое раменици или пдгпвпрпу значеше 
менуваое на уемауа и манипулираое сп јавнп дпсуапни ппдаупци.Би сакале да нагласиме и дека 
веќе пет месеци чекаме пдгпвпр пд институциите на пфицијалните кпментари кпи ги 
ппднеспвме пп претхпдните верзии пд СОЖС презентирани на претхпдните јавни расправи. 
 
Уексупу на ревидиранауа СОЖС спдржи ппвеќе небулпзи, меду кпи и ун. меупдплпгија сп off-set 
measures with no net loss(мерки за неуурализираое на шуеуниуе влијанија врз прирпдауа без неуп 
загуби) или вп превпд,флпрата и фауната штп ќе се уништат вп границите на Паркпт ќе се 
надпместат некаде надвпр пд негпвите граници каде билп на теритпријата на РМ. Вп СОЖС какп 
ппзиуивен пример за кпмпанија шуп ја има спрпведуванп пваа меупдплпгија е даденаРип Тинтп – 
кпрппрација пзлпгласена пп предизвикуваое екплпшки катастрпфи, услпви за рабптниците штп 
се граничат сп рппствп и спрабптка сп фашистички режими. 
Вп Паркпт се преппзнаени 140 ендемски живптински и растителни видпви.Имајќи предвид дека 
Македпнија нема никаквп искуствп сп мерки за неутрализираое на штетни влијанија врз 
прирпдата, да се пчекува дека ние ќе смислиме сппдветна метпдплпгија за неутрализираое 
штетни влијанија врз ендемски видпви е какп да пчекуваме врба да рпди грпзје. 
 
„Охрид нема сурауегија за ууризам, на кпја пснпва упгаш се прави прпеку сппред мпделпу на 
маспвен ууризам? Дали градеоеуп на паупу ќе ппвлече дппплниуелна шуеуна инфрасурукуура и ќе 



пувпри Пандприна кууија за Наципналнипу парк? Какп е мпжнп ЕБОР какп финансиер на прпекупу 
да најмува кпнсулуануска куќа за да ја израбпуи СОЖС без упа да преусуавува кпнфлику на 
инуереси? Зпшуп вп СОЖС не е земенп предвид кумулауивнпуп влијание врз двеуе езера и 
ерпзијауа на земјишуеуп вп населениуе месуа вп близина на лпкацииуе предвидени за 
реализација на прпекуиуе?“ и „Кпгп треба да гп ппдмитиме за да ја пставите Галичица на 
мир?“беа самп дел пд прашаоауа кпи јавнпсуа ги ппсуави за време на расправауа.„Сп еден вакпв 
мегалпмански прпект за узурпираое, асфалтираое и бетпнираое вп Наципналнипт парк, 
прирпднп бпгатствп заштитенп ппд УНЕСКО вп мпмент кпга велпсипедскипт и планинскипт 
туризам бележат пгрпмен ппраст вп ппследните три гпдини, неппвратнп ќе се пдвратат 
туристите и ќе нè избришат пд пптенцијална дестинација за ваквите типпви на туризам. Клубпт 
би пстанал без финансии за пснпвнп функципнираое пднпснп пплека, нп сигурнп ќе замре“, 
изревплтиранп реагираше Јпван Јпванпски пд велпсипедскипт клуб „Екп-Дрпм“, петкратен 
балкански шампипн вп велпсипедизам сп шестп местп на Младинската Олимпијада вп Кина. 
 
Искусувпуп пд ппследниуе две гпдини и нашеуп секпјдневнп присусувп на Галичица ппкажуваау 
дека уеренпу на урасауа за експреснипу пау ппдплг перипд се ппдгпувува сп сечеое на шумауа. И 
самиуе пдгпвпрни пд НП Галичица на јавнауа расправа ппуврдија дека НП се финансира пд сечеое 
на шума шуп дпведува дп заклучпкпу дека ппследниуе две-ури гпдини врабпуениуе вп НП 
Галичица земаау плауа пд прпбиваое на урасауа на кпјашуп уреба да се гради експреснипу пау. Сп 
ппследнпуп наше архивираое на уерен на делпви пд урасауа предвидена за експреснипу пау 
кпнсуауиравме сурашни прпмени вп спсупјбауа на шумауа вп паркпу. Од прилпжениуе фпупграфии 
мпже да се види пгрпмна ппвршина сп расфрлени парцели сп гплпсек шуп не е свпјсувенп за 
наципнален парк.На јавната расправа институциите изјавија дека експреснипт пат е вп напредна 
фаза пд реализација иакп самата дпкументација за негпвп легалнп градеое е нецелпсна. 
Ппусеууваме, пд Охрид дп Св. Суефан веќе ппсупи авуппау, уака шуп кпја е лпгикауа уука да се 
гради нпва делница сп ппниска кауегприја? Експреснипу пау е дплг 25 килпмеури сп самп два 
вешуачки премина за живпуинскипу свеу кпј за единсувен извпр на впда гп има езерпуп и самп ури 
премина за лпкалнпуп население и уурисуиуе-вљубеници вп планинауа шуп ќе значи 
пграничуваое и пуежнуваое на нивниуе секпјдневни живпуни ппуреби и акуивнпсуи бидејќи ќе 
биде дпзвпленп движеое исклучивп на мпупрни впзила, а ќе биде забранеуп движеое на 
пешаци, велпсипеди и земјпделска механизација. Експреснипт пат никакп нема да значи 
растпваруваое на сппбраќајпт бидејќи ваквата категприја на пат не дпзвплува ппврзуваое сп 
лпкалните патишта дп населените места, ниту, пак, ќе придпнесе за развпј на туризмпт,тпкму пд 
истата причина. Овпј пау сп еден замав ќе ги ппнишуи дплгпгпдишниуе наппри на уурисуичкиуе 
класуери и уур-пперауприуе за in-coming (дпјдпвен)ууризам да ги развиваау и прпмпвираау 
акуивнипу и авануурисуичкипу ууризам вп пвпј регипн кпи веќе гпдини наназад се главен мпуив на 
суранскиуе уурисуи да се враќаау вп Охрид. Освен упа, акуивнипу ууризам кпј е заснпван врз 
кулуурнпуп и прирпднпуп бпгаусувп и урадиципналнауа гпсуппримливпсу, придпнесува кпн 
зачувуваое на прирпдауа бидејќи е пдржлив, а исупвременп гп суава Охрид на мапауа на градпви 
сп памеуен развпј.Мнпгу важнп е штп Охрид вп мај 2016 гпдина е пдбран пд сите градпви вп 
светпт да биде дпмаќин на првипт еврппски Самит за авантуристички туризам. 
 
Десурукуивнипу прпеку предлпжен и налпжен на НП Галичица пд сурана на владауа на РМ 
ппдразбира, меду другпуп, и ски-кпмплекс на ппуегпу пд Пешуани дп Бугарска Чука. Прпекупу за 
ски-кпмплекспу сп вкупна дплжина пд 14 км и 8 суази пд пп некплку супуини меури изгледа 
баналнп вп сппредба сп скијачкиуе ценури низ републикава.За да се изведе скијалишуеуп 
ппуребнп е пгрпмна кпличина вешуачки снег, за кпј нема лпциранп извпр на впда. За задржуваое 
на упј вешуачки снег ппуребни се уемперауури пд -5 дп -2 суепени кпи на Галичица ги има самп 



некплку дена вп гпдинауа.Парадпксалнипт ски-кпмплекс е една апсурдна идеја бидејќи тлптп на 
планината е таквп штп ја впива впдата и пд таа причина на Галичица нема снег.  
 
Јавнпста е еднпгласна вп изјавата дека надлежните и нпсителите на пдлуките вп Наципналнипт 
парк ја злпупптребуваат свпјата функција и рабптат непдгпвпрнп и непрпфесипналнп вп 
спрптивнпст сп закпнпт за пснпваое на Наципналнипт парк Галичица. Самипу закпн 
налпжува:спздаваое услпви за развпј на ууризмпу вп спгласнпсу сп принциппу на пдржлив развпј; 
пдржливп кприсуеое на прирпднпуп бпгаусувп вп инуерес на сегашнипу и иднипу развпј, без 
пшуеууваое на делпвиуе на прирпдауа и сп шуп ппмали нарушуваоа на прирпднауа 
рамнпуежа;ппууикнуваое на научнп-исуражувачкауа рабпуа вп пбласуа на зашуиуауа на прирпдауа 
вп Наципналнипу парк;спречуваое на шуеуни акуивнпсуи пд физички и правни лица и други 
нарушуваоа вп Наципналнипу парк, пднпснп пбезбедуваое максималнп ппвплни услпви за 
зашуиуа и развпј на прирпдауа. Уште ппстрашнп пд севп пва е ппзитивнптп мислеое на 
Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое вп кпе се вели дека немаат 
никакви забелешки на текстпт на СОЖС и пптпплнп се спгласуваат сп сè штп стпи таму. Дпписпу 
пд Минисуерсувпуп гп има на следнава врска. 
 
Гпренаведениуе изјави се сумирани пд граданскауа иницијауива Охрид ТОТ, уурисуичкипу класуер 
ЕДЕН, меснауа заедница Лагадин, велпсипедскипу клуб Екп-Дрпм, здружениеуп за зашуиуа на 
живпуниуе и живпунауа средина „ЕДЕН“,алпинисуичкипу клуб „Пауагпнија“ и велпсипедскипу клуб 
„Зш Упчак“. Нагласуваме дека ќе ги искпристиме сите распплпжливи средства за да гп запреме 
пва лудилп штп се заканува дплгпрпчнп, систематски и неппвратнп да гп уништи единственптп 
светски признатп бпгатствп штп сме имале среќа да се најде на пваа педа земја наречена 
Македпнија. 
 
Да се каже дека се нема избпр е самп мизерен изгпвпр – избпр секпгаш има, единственипт 
прпблем е штп да се застане на страната на правдата не е секпгаш лесен избпр. 
 
Сп ппчиу, 
Граданска иницијауива Охрид ТОТ 
Уурисуички класуер „ЕДЕН“ 
Месна заедница Лагадин 
Велпсипедски клуб „Екп-Дрпм“ 
Здружение за зашуиуа на живпуниуе и живпунауа средина „ЕДЕН“ 
Алпинисуички клуб „Пауагпнија“ 
Велпсипедски клуб „Зш Упчак“ 
Ценуар за исуражуваое и инфпрмираое за живпунауа средина "Екп-свесу" 
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