ПЛАТФОРМА ЗА ЗЕЛЕН И СОВРЕМЕН ОХРИД

ОХРИД, ОКТОМВРИ 2017

Почитувани,
Со оглед на комплексноста на проблемите со
кои се соочува регионот и неопходноста од
итно преземање мерки за промена на начинот
на управување со истиот, во продолжение
приложуваме целосна листа барања и предлози
за унапредување на животот и животната
средина на жителите на Општина Охрид. Скоро
сите предлози, директно или индиректно се
однесуваат на животната средина и на начините
за одговорен развој на регионот. Свесни сме дека
некои од барањата не се во доменот на Локалната
самоуправа, но наведени се тука како предлог
Општината да интервенира кај централната
власт во насока на нивно исполнување или
подобрување на условите.
Доколку е потребно појаснување и подетални
информации, слободно обратете се.
Го охрабруваме новиот градоначалник на Охрид
за отворено и чесно раководење со општината
едиствено според принципот на одржлив развој.
Охрид ЅОЅ е секогаш достапен и отворен за
соработка.

Со почит,
Активисти на Граѓанската иницијатива Охрид ЅОЅ

ПРИРОДА И ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЗАШТИТА
1. Целосно исполнување на Одлуката 41 COM 7B.34 за Светското наследство на охридскиот регион
според Одлуката прифатена на 41 сесија на Комитетот за светско наследство (Краков, 2017), особено
точка 7 која бара целосна примена на деветнаесетте препораки од Заедничката мониторинг мисија од
2017 година.
2. Доставување барање до Владата за отфрлање/повлекување на измените на Планот за управување со
Национален Парк Галичица 2011-2020.
- Стоп за експресен пат Охрид – албанска граница.
- Стоп за ТРЗ Љубаништа 1, 2 и 3.
- Стоп за ски-центар на Галичица и придружните ресорти: Горно Пештани и Градиште.
3. Повлекување на Планот за изградба на Марина на потегот Канал Студенчишта кон Хотел Парк.
4. Мораториум за градење во град Охрид и крајбрежјето до целосна ревизија на донесените ДУПови.
5. Утврдување на уставноста на сите плански документи во однос на здрава животна средина како
гарантирано право на секој граѓанин.
6. Унапредување и штитење на животната средина и природата во согласност со легислативата за
животна средина, обезбедување услови за хумано живеење и работа на граѓаните, одржлив развој.
7. Иницирање номинација на Охридско Езеро и Студенчишко Блато за Рамсар локација кај Владата на
Република Македонија.
8. Итна одлука за отпочнување со ревитализација на Студенчишко Блато, по примерот на Волорека
(Дрилон) во Албанија, на другата страна од границата и тоа на минимум 63,97 ha според Интегрираната
студија за Студенчишко Блато од 2012 година. Зачувување на природната животна средина и
обезбедување на проектно решение од експерти со искуство во ревитализација за уредување на
просторот со изградба на дрвени патеки за набљудување на живиот свет и современ Центар за
посетители кој ќе служи и како едукативен/истражувачки центар. Изготвување нова студија за Блатото
која нема да го одложи неговото итно прогласување за Споменик на природата.
9. Иницирање посебен Закон за заштита на Охридското Езеро од типот на Национален парк или друга
категорија на заштита (како што е на пример Скадарско Езеро).
10. Иницирање на заштитени зони во Охридското Езеро втемелени на научни сознанија.
11. Назначување дополнителни сезонски заштитени зони во Езерото и крајбрежјето во текот на сезоните
на мрестење/гнездење особено на рибите/птиците и за други значајни видови.
12. Формирање на тело за заштита и мониторинг на црвеноклунестиот лебед (Cygnus olor).

13. Усвојување Стратегија за управување со УНЕСКО
регионот со РИГОРОЗНО придржување до забраната
за градење во заштитен појас од 50 метри од највисок
водостој на Охридското Езеро во последните 50 години.
14. Никакви отстапки за легализација на дивоградби во
заштитен појас од 50 метри од највисокиот водостој на
Охридското Езеро во последните 50 години.
15. Забрана за изградба на платформи во Езерото и
отстранување на постоечките на целото крајбрежје.
16. Приоритетно отстранување на СИТЕ платформи
изградени во изворите во Св. Наум како Зона на строга
заштита и бекатонското поплочување на плажата.
17. Мораториум на стопанскиот риболов односно прекин
на издавање под концесија на рибниот фонд на Охридско
Езеро.
18. Воспоставување строга контрола за спречување на
рибокрадството и воведување строги санкции.
19. Итно утврдување и задолжително следење на
бројната состојба, трендот и опасностите на пастрмката
според критериумите на Меѓународната унија за заштита
на природата (IUCN) и нејзино ажурирање на Црвената
листа. (Во 2006 г. статусот бил „недостиг на податоци“, а
во 1996 г. била означена како „ранлива“).
20. Забрана за внес на охридска пастрмка и белвица од
Република Албанија во текот на целата година и строго
санкционирање на прекршителите. Строга и редовна
контрола на угостителските објекти во сезоната на
забранет лов и санкционирање на продажбата.
21. Отпочнување активности за изградба на рибни
патеки на јагула или слични решенија за непречен излез
и влез на рибите во и од Охридско Езеро во соработка
со Република Албанија. За почеток бараме промена и
напуштање на начинот на порибување со подмладок
на Охридско Езеро со возрасни единки од 30 г. до 100
г. од различни вливови во Европа. Бараме порибување
исклучиво со стаклести јагули или јагули од наредна
возрасна фаза – Елсевиер и тоа исклучиво уловени во
матичниот влив на Охридско Езеро – река Бојана.
22. Ригорозен мониторинг на искористување на водата од
Охридско Езеро од страна на АД Електрани на Македонија.

23. Враќање на река Сатеска во старото корито. Дополнително, може да се координира
ревитализација на дел од Струшкото Блато покрај нејзиниот тек за прочистување на водите и
намалување на седименти во акумулациите.
24. Иницирање на План за финансиска самоодржливост на НП Галичица во согласност со
принципите на одржлив и паметен развој, ставање на располагање на Општината за успешно
остварување на целите.
25. Каналот Студенчишта кој служи како паркинг за пловни објекти е загаден, со чести помори
на риба. Да се воведе наплата за користење на просторот и средствата да се инвестираат за
зачувување на животната средина.
26. Конзервација на останатите чинари.
27. Усвојување Стратегија за развој на туризмот на охридскиот регион според принципите на
одржлив и паметен развој кои нема да ја компромитираат заштитата на животната средина.
28. Целосно напуштање на принципите на масовен туризам како можност за развој. Таквиот вид на
туризам е надминат, неодржлив, со краткотрајна и ограничена добивка. Тој би имал несогледливи и
ненадоместливо штетни последици врз основните ресурси на кои потенцијалот за развој на Охрид
се темели, а Охрид во контекст на таквиот туризам станува неконкурентен и неговата вистинска
вредност и посебност е потценета.

ЗАШТИТА НА ВОДИТЕ
1. Приоритетно обезбедување средства за целосна санација
на целокупниот колекторски систем, цевководот, пумпните
и прочистителните станици според направената студија на
ЏИКА (JICA) и доизградба на истиот на целата територија на
Општината.
До тогаш:
A. Реорганизација на МЈП Проаква за запирање
на неефикасното раководење со поставување стручни и
професионални лица на раководни позиции, воспоставување
строги механизми на контрола (како на операциите така и на
одржувањето), редовно поднесување извештаи до Општината
и решавање на проблемот со превработеноста. Постојани
технички обуки на персоналот кој е вклучен во работата на
колекторскиот систем.
Б. Итна санација на критичните точки каде што
постојано се евидентираат излевања, како на пример
Подмолје, Лагадин, Потпеш итн. Проценката е дека излевањата
во Подмолје се случуваат во околу 100 (врнежливи) денови во
годината и одат директно во Езерото.
В. Мешањето на канализацијата во колекторскиот
систем со други дотоци на вода предизвикува значителен и
неочекуван наплив на (сега веќе) отпадна вода што води до
тоа пумпите да мора да работат нон-стоп и создаваат огромни
оперативни трошоци, особено за електрична енергија.
Трошоците се одразуваат и преку непотребно искористување
на опремата и предвремено целосно трошење. Тоа уште
повеќе го зголемува ризикот од излевање и акумулира огромни
трошоци поради што и финансиското работење на МЈП
Проаква е очајно.
Г. Решавање на проблемот со „бајпасот“ кај пумпната
станица кај Коселска река при што водата наместо да се
испумпува кон станицата во Подмолје, оди директно во
Езерото.
Д. Воведување контрола на поврзувањата со системот
и преземање мерки за т.н. диви поврзувања (санкционирање,
плаќање повисока цена за легално поврзување и сл.)

2. Мораториум на идна комерцијална урбанизација додека не се обезбеди целосно функционален
колекторски систем.
3. Изградба на современи пречистителни станици од Пештани до македонско – албанска граница:
Градиште, Трпејца, Љубаништа, Автокамп Љубаништа, Свети Наум по стандарди соодветни на
квалитетот на природната средина. Собирање и сепарација на отпадот од канализацијата и носење
до пречистителната станица во Враништа, наместо мешање и испуштање на истиот во Езерото.
4. Утврдување на штетното влијание на пловните објекти и редовни контроли на големите пловни
возила. Итно отстранување на сите пловни објекти за кои ќе се утврди дека имааат големо штетно
влијание врз Охридското Езеро.

ТРЕТМАН НА ОТПАД
1. Воспоставување систем за собирање, селекција и третман на отпад за рециклажа, со тоа што
сепарацијата ќе се прави уште во домаќинствата.
2. Поставување контејнери за рециклирање отпад и воведување соработка со фирми кои
рециклираат отпад. Едукација на локалното население за селектирање отпад во своите домови
и фрлање во соодветните контејнери. Контејнерите да не се на главните улици и редовно да се
празнат особено на лето. Службите да се поажурни, ако треба со вработување дополнителен
персонал и набавка на механизација.
3. Изградба на објект за компостирање, по примерот на Ресен, со вклучување на органски отпад
и од домаќинствата. Да се постават посебни контејнери за ваквиот отпад, а тој да се дели уште во
домаќинствата. Органскиот отпад (лушпи од овошје и зеленчук, јајца, расипани плодови, лисја,
отстранети растенија од бавчите) може да послужи како ѓубриво, доколку соодветно се одложи и
компостира, со други материјали (како земја, хартија, гранки).
4. Изградба на современа регионална депонија надвор од сливното подрачје на Охридско Езеро од
каде селектираниот отпад ќе се рециклира.
5. Затворање и соодветно чистење на сите нелегални депонии (како Мауцкер, онаа кај управната
зграда на ЈУНП Галичица, на пример).
6. Назначување центар за одлагање на неискористените хемиски препарати наместо
неконтролирано да се исураат во почвата или водите. Истиот би се користел и за одлагање на
хемикалии од домаќинствата.

ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ
1. Да се зголемат парковските површини според светски стандарди. Да се садат дрвја, да се пошумуваат
опожарени локации, да се врши редовна проверка на состојбата на дрвјата низ урбаните средини и да
се врши соодветно и навремено кастрење.
Напомена: под паркови се подразбираат зелени површини, а не фонтани и поплочени бетонски површини.

2. Одржување на СИТЕ парковски површини и обнова на малите запуштени тревни површини низ
градот, во сите населби.
3. Третман на дрвјата по принципот: сечење како последна опција. Тоа значи забрана за сечење дрвја,
освен ако е навистина исушено, труло, или постои опасност за паѓање што ќе утврди стручна комисија,
на отворен и транспарентен начин. Секоја таква одлука да се објави на веб-страницата на Општината
и на самото дрво најмалку 5 работни дена пред преземањето на активноста. Откако дрвото ќе биде
исечено, да се стави ознака со објаснување за причините, име на надлежната институција и телефонски
број. Заболените дрвја прво да се подвргнат на лекување.
4. Воведување на принципот: Замена на секое исечено дрво со засадување на 50 – 100 нови садници
или за секоја година старост на пресеченото дрво, садење по едно едногодишно.
5. Набавка на машини за преместување дрвја. Доколку некое дрво треба да се отстрани, а истото е
здраво, тоа да не се сече туку дислоцира.
6. Обврзување во секој нацрт за изградба на колективен станбен или комерцијален објект да биде
предвидено засадување дрвја по принципот „Прво засади, после гради“.
7. Поставување зелени покриви и урбани градини (кои ќе ги одржуваат лица од социјално загрозени
категории како работен ангажман и делумно ќе ги користат за своја и за прехрана на своите семејства).

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА
ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО

СРЕДИНА

И

1. Да се воведе системот на Сино знаменце (Blue Flag) за
плажите. Секоја плажа која ќе добие сино знаменце, да биде
ослободена од плаќање на концесија и извесна сума пари за
стимулација за следната година. Доколку следната година не
ги исполни условите за Сино знаменце, концесионерот го
губи правото да ја добие плажата на управување во следните
3 години. За стимул може да се воведе и бесплатна промоција
на дадената плажа на веб-страницата на Општина Охрид
како еколошки одговорен бизнис.
2. Забрана за продажба на пластичен прибор за еднократна
употреба (лажички, виљушки, ножеви, чинии, чаши) по
примерот на светски метрополи покрај вода.
3. Целосна забрана за употреба на пластични чаши, сламки
и лажички во угостителските објекти.
4. Обврзување на маркетите пластичните кеси да ги
продаваат по цена од 10 денари за да се надмине навиката од
нивна употреба.
5. Да се работи на отфрлање и на пластични шишиња од
територијата на Општина Охрид. До воспоставување на тоа,
производителите на алкохолни и безалкохолни производи
да се обврзани пред секој маркет, во парковите, да постават
специјални корпи за пластични шишиња кои ќе се празнат
заедно со останатиот рециклажен отпад. Во спротивно
да бидат обврзани да плаќаат значителен надомест во
општинскиот буџет кој би бил наменет за комунални потреби.
Забелешка: пластичните кеси кои во моментов се дистрибуираат
како биоразградливи всушност не се еколошки бидејќи се
разградуваат само под одредени атмосферски услови, а штетните
влијанија не се занемарливи. Имено потврдено е дека се директно
поврзани со еутрофикација на водите.

6. Маркетите кои би нуделе хартиени кеси како замена за
пластичните да бидат задолжени истите да бидат изработени
од рециклирана хартија.

7. Изградба и управување со современ стационар за бездомни животни со ефикасна контрола и
регистар. Задолжително вработување на барем еден од постоечките волонтери во оваа област.
Целосна примена на Законот за заштита на животните. Ефикасен и транспарентен ветеринарен
инспекторат.
8. Воведување стандард за бучава и санкционирање за оние кои нема да го почитуваат.
А. Доследно спроведување на Законот за прогласување на старотo градско јадро на Охрид
за културно наследство од особено значење. Угостителските објекти лоцирани од Плоштад кон
Варош, Месокастро и воопшто стариот дел на градот да ја почитуваат специфичната конфигурација
на теренот и музиката (односно звукот) или бучавата да се редуцира максимално.
Б. Бучавата од угостителските објекти после мостот кај Студенчишта да се регулира и да се
изнајдат решенија за апсорбирање на звукот. Тоа важи и за големите концерти и музички настани.
9. Подобрување на вело-инфраструктурата низ целата територија на општината.
10. Поттикнување на велосипедизмот и употреба на јавниот превоз.
11. Ефикасно чистење и миење на сите позначајни улици во градот.
12. Испитување на евентуалните штетни ефекти врз живиот свет и луѓето од прскањето против
комарци.

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

1. Мораториум на градба во старото
градско јадро до основање на Комисија за
управување со УНЕСКО регионот.
2. Редовно одржување и конзервација
на сите објекти од монументалната
архитектура
кои
се
наоѓаат
на
територијата на УНЕСКО регионот.
Покрај
средновековната,
да
се
заштити и промовира вернакуларната,
преродбенската и модерната архитектура
која е препуштена на пропаѓање.
3. Итна изработка на проект за
конзервација
/
реставрација
на
преостанатите примероци на стара
градска станбена архитектура во старото
градско јадро како прва фаза, а потоа и по
крајбрежјето и во другите маала.
4. Редовна контрола на состојбата на сите
позначајни споменици на културата од
страна на Завод и Музеј во соработка со
комисијата (штом се основа).
5. Реконструкција на летната сцена кај Св.
Софија. Поголема контрола на нејзината
употреба како аудиториум - концертна
сала. Изградба на Музеј - центар за
посетители посветен на Св. Софија
и нејзината значајна реставрација во
педесеттите години на минатиот век. За
ова може да се искористат постоечките
макети, стари плакати од југословенската
изложба и други материјали кои сега се
зафрлени по депоа.
6. Да се отвори западниот влез на Св.
Софија, нартексот да не биде повеќе
складиште за скршени столици и прашина
и да се отстрани трафиката за продажба
на карти.

7. Да се означат спомениците на културата и да се
зголеми бројот на улични патокази до нив. Да се
печатат мапи, итинерари на движење низ стариот
град и слично кои ќе се даваат бесплатно во
туристичкиот инфо-центар и ќе бидат овозможени
на мобилна апликација. Ова може да биде
финансирано од приватниот сектор.
8. Да се осветлат остатоците од ѕидините од долна
порта до челна порта, а потоа и нагоре кон Дебој
со што ќе станат видливи, а не удавени во нови
градби.
9. Субвенционирање на замена на бела пвц
дограма со дрвена или барем кафеава во старото
јадро.
10. Да се вратат старата калдрма и делканиот
камен во чаршијата.
11. Да се сруши новоградбата на Плаошник.
12. Да се пеатонализира старото градско јадро
во целост со паркирање кај Горна Порта. Влез
на надворешни возила да се регулира во строго
одредени термини и пристап само од горната
страна. Забраната да не важи за локалните жители.

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Изработка на едукативни материјали за природните богатства на регионот и нивно објавување на
веб-страницата на Општината за слободна употреба без ограничување.
2. Осмислување тематска настава во природа во соработка со регионални институции (ХБЗ, ЈУНП
Галичица, Музеј „Д-р Никола Незлобински“ и др.), државни институции и поединци како би се
унапредило знаењето на младите за природните исклучителности на регионот и потребата од
заштита на природата. Ова воедно подразбира и соодветна обука на наставниот кадар. Исто така,
едукација на најмладите за значењето и на културното наследство и потребата од негово одржување
и конзервација. Дополнителна едукација и за типовите наследство, бидејќи се добива впечаток
дека старата градска архитектура, како и модерната, на пример, не се доживуваат како наследство и
редовно се деградираат.
3. Спроведување кампањи за едуцирање на населението за функционирањето на колекторскиот
систем и неговата важност за зачувување на квалитетот на водата и заштитата на животната средина.
Децата од училиштата да се носат во посета на пумпните и прочистителните станици и да се одржуваат
интерактивни предавања во просториите на МЈП Проаква или на други локации.
4. Осмислување континуирани кампањи за рециклирање во сите училишта, градинки како децата од
најмала возраст би створиле навики. Да се информираат за штетноста на пластиката за животната
средина, корисноста и неопходноста на рециклирањето.
5. Формирање школа за пливање финансирана од Општина Охрид, секое дете од нашата општина да
научи да плива од најрана возраст. Додека не се изгради затворениот базен овие активности да се
одвиваат на отворениот базен (во лето). Во градот има соодветен воспитен кадар кој би можел да ја
води школата. Сите деца, после тоа, откако ќе научат да пливаат, да имаат бесплатен влез на базен, кој
ќе биде субвенциониран од општината или од Агенцијата за млади и спорт. Дополнително, најдобрите
поединци, кои ќе бидат забележани од страна на тренерите да се изберат во пливачка екипа.
6. Учениците од руралните средини и населби во Општината да се носат на настани, на претстави, да
контактираат со своите врсници од градот, да им се овозможат истите услови. Општината да изнајде
начин за субвенциониран превоз доколку посетуваат воншколски активности во градот (како музичко
училиште, спортски активности, модерни танци и други).

АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ

1. На почеток на мандатот на градоначалникот јавно, со документи, да се прикаже колкав е долгот на општината.
Може да се постави броило во зградата или на веб-страницата на Општината каде во секое време ќе може да
се види сумата на долгот.
2. Приоритетна посветеност на градот, Езерото и сите граѓани, не само на големите бизнис сопственици како
што беше праксата до сега.
3. Воспоставување солидна е-локална власт (детали во точките подолу).
4. Целосна финансиска транспарентност за работењето на Општината. Објавување на месечни и годишни
податоци кои ќе бидат достапни за јавност преку веб-страницата на Општината и подложни на проверка
(подетално: што се направило, зошто, колку се потрошило, извори на финасирање, патни трошоци итн.) Сите
повици за понуди да бидат задолжително објавени на веб-страницата, како и образложенијата за изборот на
соодветен партнер. Да бидат јавно достапни договорите кои Општината ги склучила со трети лица по сите
основи.
5. Унапредување на комуникација со јавност и доследно спроведување на Архуската конвенција.
6. Задолжително објавување на веб-страницата на СИТЕ документи, извештаи, планови, програми, стратегии,
мерења од областа на животната средина, буџети, целосна документација за секој ДУП и други документи од
областа на урбанистичко и просторно планирање. Ретроградно и курентно.
7. Задолжителни јавни консултации со жителите на Општина Охрид за сите предлог проекти уште при самото
конципирање и понатака низ сите развојни фази како би се слушнало и прифатило секое издржано и добро
мислење како коректив во насока на управување на регионот. Секој предлог проект да биде објавен на вебстраницата на Општината во задоволителен и јасно одреден временски период (во зависност од проектот) како
јавноста би била навремено информирана. Задолжително одговарање на барањата на граѓаните за подетални
информации според правото за пристап до информации од јавен карактер.
8. Неселективна и недискриминирачка соработка со стручната и научна јавност за сите проблеми со
заштитата на природните вредности на регионот, Галичица и Езерото и културното наследство во градот.
Партиципацијата да биде волунтарна, а не по избор на Општината.
9. Добро организирање и функционирање и професионално работење на инспекциските служби.
Воспоставување електронски систем за инспекциски активности. Пристап на јавноста онлајн до сите
документи за извршени инспекции, од општината, ДИЖС, со целосна информација за датумот, времето на
инспекција, објектот, што точно се извршило при инспекцијата, мерења, наодот, име и презиме на инспекторот
и сл.
10. Воспоставување систем на пријавување, контрола и санкционирање на раководни лица и службеници
кои нема да одговорат на обрската за комуникација со јавноста и професионално извршување на работните
обврски.
11. Во управни одбори да се поставуваат стручни луѓе, поточно да можат да членуваат само лица кои имаат
соодветна стручна подготовка за дадената институција.
12. Да се оптимизира бројот на вработени во јавни претпријатија со нивна прераспределба.
13. Соодветно зголемување на локалниот автобуски превоз во лето. Задолжително истакнување на
распоредот на возење на македонски и англиски јазик, како и мапа на автобуските постојки на секоја постојка
и на веб-страницата на Општината.
14. Решавање на сообраќајниот метеж особено во лето.
15. Регулирање и контрола на такси превозот и воведување санкции за непочитување. Генералиите на такси
возачот да бидат истакнати на видно место.
16. Униформирање и легитимирање на возачите на кајчиња.

УРБАНИЗАМ

1. Итно отстранување на нелегално изградениот хотел во Лагадин и
претворање на површината во јавен парк со клупи од рециклирано
дрво.
2. Стопирање на практиката за легализација на бесправно
изградени станбени објекти во заштитената зона од 50 метри од
брегот при највисок водостој на Охридското Езеро во последните
50 години.
3. Ревидирање на одлуката за легализација на бесправно
изградените објекти за домување во заштитената зона од 50 метри,
кои сега се користат за комерцијални цели и превенција од ваква
злоупотреба на законите во иднина.
4. Мораториум за градење големи станбени блокови и мораториум
за издавање на нови дозволи за градба во старото градско јадро
и вдолж линијата покрај брегот. Илјадници станови во градот се
празни (безмалку цели згради има ненаселени, или со по неколку
станови), а се узурпира ново земјиште. Секторот за урбанизам да
почне да наликува на некогашниот Завод за урбанизам, каде врвни
архитекти плански го развивале градот.
5. Поставување план и стратегија за градба која ќе биде дел од
сеопфатната Стратегија за управување со УНЕСКО регионот.
6. Постепено претворање на сите постојни објекти во енергетскиефикасни градби.
7. Плажите да се вратат на народот и да се спроведува законот
според кој тие се јавен простор. Во моментот тие се во најголем дел
(кој секоја година е сè поголем) зафатени со пластични лежалки,
пластични маси, пластични платформи, со шанкови, неретко
покриени со бетон и бекатон, а само незначителен дел е оставен во
природна состојба. Интересите на граѓаните и правото да се ужива
плажата без надоместок треба да бидат загарантирани.
8. Ревидирање на сите т.н. времени објекти на фирмите концесионери на плажите кои со надоградба секоја година веќе
прераснаа во трајни објекти, затворени објекти од цврста градба.
9. Ревидирање на регулативата за издавање на плажите под
концесија и носење одлука за работното време.
10. Да се реши проблемот на паркирање со подземни гаражи
наместо со катни бидејќи тие објекти нема пејзажно да се вклопат
во просторот на Охрид, а ќе жртвуваат локации во централното
подрачје и ќе доведат до преурбанизација.

11. Предвидување паркинг околу секој објект. За таа цел, за инвеститор да добие градежна дозвола
за колективен станбен објект, да мора да внесе паркинг простор за секој стан. Секој инвеститор кој
добил дозвола за изградба на колективен станбен објект, а не се придржал до планот и не обезбедил
паркинг место за секој стан, да не може да продава станови сè додека не ги исполни условите
наведени во проектот.
12. Да се спроведува претходно донесена одлука на Советот на Општината за престанок на градба
во јули и август.
13. Конечно завршување на започнатите објекти: автобуска станица, покриен базен и покриен пазар.
14. Изградба и соодветно одржување на јавно WC во Охрид.
15. Ревизија на управувањето со централниот плоштад и тротоарите кои се јавни површини а се
узурпираат од угостителските објекти.
16. Прилагодување на тротоарите за лицата со специјални потреби, за колички за бебе, за велосипеди
или колички за пренос на роба. На многу места нема понирање на тротоарот до линија на коловоз,
тротоарите се превисоки. Истото да се обезбеди во сите јавни објекти, училишта, угостителски
објекти.
17. Санација на СИТЕ тротоари. Враќање на тротоарите на пешаците, а велосипедските патеки на
велосипедистите. Изградба или реконструкција на тротоар од ЕМУЦ па сè до излезот од с. Косел.
На оваа толку фреквентна делница на многу места и нема тротоар, или е претесен, па пешаците и
велосипедистите се во постојана опасност. Тука се случиле многу сообраќајни несреќи каде жртви
биле токму пешаци и велосипедисти.
18. Отстранување на сите диви објекти за дневна угостителска дејност.
19. Дислокација на летната понуда од скари на кило, тезги за дреболии, рингишпили, коњи, бокс
апарати, стрелање и други од кејот на контролирана и соодветно проектирана локација. (предлог:
после хотелот „Гарден“).
20. Отстранување на несвојствени елементи: тенди, светлечки реклами и унификација на урбана
опрема. Во ова спаѓа и унифицирање и соодветен дизајн на урбани тезги за ракотворби, стари книги,
плочи, сувенири што би го замениле хаосот кај Летница.
21. Забрана за забавни активности со животни (фотографирање со змии, тропски птици, накитени
коњи, кучиња итн.) како сосема несоодветни со принципите за благосостојба на животните и
современото цивилизирано живеење.

ВОДОСНАБДУВАЊЕ
1. Подеднаква изградба на патна, водоводна и канализациска инфраструктура во сите делови
(населби) на градот.
2. Решавање на проблемот со водоснабдување на Подмолје и Оровник, кои секое лето се соочуваат
со проблеми.
3. Солидно решавање на водоснабдувањето на високите зони во градот особено во лето.

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1. Најитно донесување Стратегија за туризам која ќе се темели на принципите за одржлив и паметен
развој на Охрид. Развивање на активен туризам: планинарење и прошетки низ планина, возење
велосипед на планина, параглајдинг, качување по карпи, нуркање; рурален туризам; научен туризам;
едукативен туризам; еко-туризам: набљудување птици, гео-туризам итн.).
2. Обуки, работилници и обезбедување средства за млади луѓе за отварање мали бизниси во насока
на развивање на видовите на туризам споменати погоре, како мерка за спречување на нивното
отселување.
3. Да се воспостави координиран систем за поврзување на претприемачите од разни области во
функција на развој на руралниот, еко и активниот туризам, занаетчиството итн. и воспоставување
соодветна логистика за олеснување на можноста за развој на одржливи бизниси. Истите да бидат
вклучени во туристичките рути (без приоритетен третман на никого освен според принципот на
пазарните потреби). Приоритет да им се даде на оние чија туристичка понуда се темели на промоција
на автентичноста на регионот и негово зачувување. Поддршка и активно вклучување на Општината во
поттикнување активности за развој на активен и други видови неинвазивен туризам.
4. Публикување на мапата на патеки за планинарење изработена од ЈУНП Галичица во електронска
форма со ГПС податоци за важни планински коти.
5. Разработување на информативното биро за посетителите кај поштата.
6. Стимулирање на традиционалното занаетчиство, изработка на оригинални сувенири и промоција во
соработка со туристички агенции. На тој начин ќе се направи имиџ на градот кој би бил препознатлив
и привлечен за странски туристи.
7. Воведување на систем за награда и вреднување на бизнисите кои придонесуваат повеќе за
локалната економија и заедницата и работат еколошки и социјално одговорно. Да се инсистира
маркетите и локалните угостители да купуваат локални производи за да се стимулира локалната
економија. За стимулација може да се воведе бодовен систем (кој нема да биде одреден според
квантитет на набавка за да не би се повластиле поголемите) според кој локалните угостители ќе
се натпреваруваат за статус на најлокален угостител (титулата да се избере преку конкурс за рана
промоција). За дополнителна стимулација може бодувањето да ја одредува нивната местоположба
на промотивната веб-страница на Охрид или на страницата на Општина Охрид. Овој систем може да
се прошири со бодување за третман на отпад; енергетска заштита; користење обновливи извори на
енерија; придонес кон екологијата итн.
8. Вистинска валоризација на брендот на УНЕСКО како еден од клучните пропозиции за продажба и
тоа за отворање нови пазарни сегменти; на веб-страниците, промотивните материјали како онлајн така
и офлајн; банери на видни места, јавниот транспорт, такси превозните средства со соодветни пораки
(а, не само исказ „Охрид, град на УНЕСКО“);искористување на брендот на УНЕСКО за поединечна
промоција на знаменитости и регионално диференцирање.
9. Избор на слоган за охридскиот регион на неколку сезони за кој ќе се осмисли и дизајнерско решение.
Конкурсите да бидат анонимни, да се овозможи аплицирање онлајн и изборот да го врши стручен тим
и јавноста. Целиот процес како и образложението за избраните слоган и дизајн да биде објавено на
општинската веб-страница.

10. Стратешко таргетирање на пазарни сегменти на општествено одговорни посетители за кои
екологијата и природните вредности се важен предуслов за избор на туристичка дестинација. Тоа
се посетители кои се грижат за заштитата и унапредувањето на природните вредности, ендемските
видови, чиста природа, повторна употреба на ресурсите, здрава, органска храна, локално производство,
автентична култура и амбиент итн. Туристичките производи од овој вид имаат многу поголема
додадена вредност и постигнуваат повисока пазарна цена, градат посилна врска на посетителите со
дестинацијата и гарантираат идна добивка.
11. Валоризација на исклучителните природни вредности на НП Галичица во туристичката промоција.
12. Привлекување странски инвестиции со давање приоритет на услугите од помалку загадувачките
индустрии кои ќе бидат обврзани да работат на унапредување на природата и животната средина.
Охрабрување на оние кои ќе воведат нови технологии, еколошки процеси на работа и сл.
13. Стимулирање на органското производство.
14. Таргетирање на научните можности за истражување на Езерото и НП Галичица на светско ниво
со комерцијален потенцијал кој ќе изгради механизам за финансирање на нивната заштита. Научни
области со голем потенцијал: биомимикрија, медицина, фармација, еволуционистика, палеонтологија
итн. Општината би имала економска корист од самите истражувања, поттикнување на понатамошни,
монетаризација на примената на научните сознанија.
15. Искористување на истражувањата од ХБЗ и други национални установи и организации како би се
отворила нова туристичка понуда за развој на туризмот насочена кон љубителите на природата.
16. Обезбедување евтино или бесплатно сместување за постдипломски студенти/истражувачи
од земјата и странство од научни субдисциплини поврзани со Езерото и планината Галичица и
поттикнување на истражувањата. Овие луѓе веројатно би добиле позитивен впечаток од Охрид и
Македонија, би воспоставиле истражувачка мрежа со локалните и научници од светот која би ја
искористиле во подоцнежната кариера што повратно би значело уште поголеми истражувања и
економски придобивки од истите. Едновремено самите истражувачи градат цврста врска со местото и
стануваат промотори на Охрид и регионот.
17. Поттикнување на претприемништвото во областа на третман на отпад како и кооперативно
здружување за воспоставување на интегриран систем.
18. Субвенционирање на мали бизниси кои за основен материјал ќе користат рециклирани материјали.
19. Субвенционирање на употребата на соларни бротчиња и замена на постоечките.
20. Собирање статистички податоци кои ќе обезбедат подетални сознанија за трендовите, структурата
и преференците на посетителите како основа за успешноста на стратегиите и идно планирање.
Задолжително објавување на постоечките и идни статистички податоци на веб-страницата на
Општината.
21. Во врска со точка 20, соработка и поттикнување на истражувања на Факултетот за туризам и
угостителство кои се однесуваат на охридскиот регион и/или Македонија.

ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИ ТЕХНОЛОГИИ
1. Враќање во функција на електронските информативни екрани, кои биле иновација на локални млади луѓе.
Да ги има повеќе низ градот и редовно да се одржуваат.
2. Изработка на модерна интернет страница и пропаганден материјал за Охрид или изработка на посебна
страница на веб-страницата на Општината на неколку странски јазици. Страницата треба да опфаќа детали
за природните и културните богатства, мапи и ГПС локации за истите, корисни информации.
Исто така, на неа може да се претстави регионот во сите годишни времиња и да се истакнат предностите на
сите, така што ќе се побуди интерес за посета на регионот надвор од летната сезона. Имено, оваа страница
треба да го претстави охридскиот регион во согласност со гореспоменатите форми на одржлив туризамкои
треба интензивно да се развиваат.
3. Изработка на мобилна апликација за обезбедување на сите информации од културно и природно
наследство, сместувачка и угостителска понуда со фаворизирање на оние кои најмногу се придржуваат до
принципите на одржливо работење (најмалку негативно влијаат на животната средина), транспорт, возни
редови, телефонски броеви итн. Рана компилација на сите културни манифестации особено во летниот
период со информации за цени, продажба, врски кон организаторите и сл. На ова може да се надоградуваат
забавни игри кои ќе го носат духот на градот.
Оваа апликација може да се изработи во соработка со Универзитетот за информатички науки „Св. Апостол
Павле“ како локален продукт, а студентите да се мотивираат со соодветни награди (кои не нужно би биле
финансиски) да ја надоградуваат истата.
4. Примена на паметни технологии кои ќе овозможат креирање база на податоци со собирање на квалитетни
информации за посетителите како основа за подобрување на понудата и креирање на идни планови. На
пример, воведување на магнетни картици за посетители кои би служеле како платежни картици во јавниот
превоз, но и основа за добивање попусти во локалните локали, маркетите, сместувачките објекти. На нив
би имало QR код за поврзување со горенаведената веб-страница. Истите би биле дизајнирани од локални
дизајнери и би имале улога на сувенир.
5. Поставување на соодветна електронска сигнализација со QR кодови на значајни локации и сите споменици
на културата.
6. Подобрување на веб-страницата на фестивалот „Охридско лето“ со навремено објавување на детална
програма, минати програми и учесници на неколку странски јазици и лесно овозможување онлајн продажба
на билети (во моментов англиската страница на фестивалот води до македонската страница за продажба
на билети). Отфрлање на хартиените програми, а достапност на истите на интернет и како PDF. Може да се
размисли и за развивање и на мобилна апликација.
7. Пред извесно време се појавија неколку промотивни видеа од посетители, кои го илустрираа
алтернативниот туризам, активниот туризам, а беа презентирани од страна на општината. Да продолжи
овој тренд на поддршка на ваквите форми на туризам кои се во согласност со природата, а не ја менуваат
конфигурацијата на теренот, не бараат бетонирање, инвестиции, туристички развојни зони, туку го користат
она изворното, од природа, од луѓе, локални традиции и сл. Овие посетители постојано ги истакнуваат
убавините на Охрид, на своите интернет страници, блогови, во познатите списанија, страници на
организациите за патувања, светските јавни сервиси и медиуми. Познато е дека овој вид на промоција (word
of mouth) има најголем маркетинг ефект.

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНАТА КУЛТУРА
1. Културата во Охрид е деградирана,
маргинализирана, несфатена, освен неколку
манифестации лете, нема ништо друго. Охрид
никогаш не бил прогласен за град на културата. Да
се форсира културата, уметноста, преку фондови,
програми за поддршка, спонзорства од бизнис
заедницата, конзуларните претставништва во
градот, туроператорите итн. Децата од најмала
возраст да се запознаваат со литературата,
театарот, филмот, уметноста. Наместо лесковачка
скара и увоз на цела „естрада“ од север –
актуализирање на домашната култура.
2. Заслужните граѓани на Охрид да добијат
поголема почит, со именување на улици,
или по примерот на Велика Британија, да се
постават табли на кои ќе стои дека тука е роден,
престојувал или работел некој наш сограѓанин,
кој го задолжил градот со нешто. Ова ќе му даде
дополнителен момент на градот, домашните и
странските гости ќе се информираат, дека пр. Ејуп
Сабри Беј ја изградил зградата на Гимназијата,
дека д-р Каваева ја основала Маларична, Синиша
Станковиќ го формирал Хидробиолошки Завод,
Атина Бојаџи го препливала Ла Манш, Благој
Кичеец го раководел првиот градски театар
итн., а со тоа ќе се даде поавтентичен белег на
туристичката понуда.
3. Отворање на неколку катчиња за уметници /
сликари (пр. „Охридски Монмартр“), продавачи
на стари книги, стари весници, антиквитети.
(Поради високата кирија за простор, продавачите
на стари книги се редуцирани на еден или двајца.)
4. Правење добар распоред на манифестациите
без преклопување на времето на одржување.

Користени се фотографии од членови и
поддржувачи на иницијативата, локални
информативни портали и илустрации кои
се во рамките на јавниот домен. Сите права
на авторите се задржани. Оваа електронска
публикација нема комерцијална намена.

