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Вовед 
  
Овој извештај за оценка на влијанието врз животната и социјалната средина го поддржува 
процесот на планирање и имплементација на проектот за развој на мала хидро електрична 
централа (МХЕЦ) “Крива река”. Планираната централата е лоцирана на територијата на 
Општината Крива Паланка во Република Македонија. 
 
Развивач на проектот и инвеститор е ПЦЦ НЕВ ХИДРО, чија намера е да внесе одредено 
количество на електрична енергија на Македонскиот енергетски пазар произведена од обновлив 
извор. Ова ќе обезбеди значајни придобивки во областa на заштитата на животната средина 
преку заштеда во форма на намалување на емисиите на стакленички и други гасови, кои се 
придружен производ од искористувањето на фосилни горива (јаглен, нафта, итн.).  
 
Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) е потенцијален финасиски партнер за 
имплементацијата на проектот 
 
Опис на проектот 
 
МХЕЦ „Крива Река“ ги вклучува следните објекти:  

• Зафат со таложник на водотекот Крива Река  
• Доводен цевовод (довод на вода од зафатот до машинската зграда)  
• Машинска зграда со одводна вада   

  
Покрај тоа, МХЕЦ ќе ја има следнава помошна инфраструктура:  

• Пристапни патишта  
• Далновод за приклучување на постојната електроенергетска мрежа.  

  
Основните параметри на МХЕЦ „Крива Река“ се прикажани на следната табела.  
  
Табела 0-1 – Основни параметри на малата хидроелектрична централа „Крива Река“  

Параметар  Вредност на параметарот  

• Сливно подрачје  A=78.6 km2  

• Средногодишен протек  Qav=1.26 m3/sec  

• Инсталиран протек  Qin= 2 m3/sec  

• Кота на зафат / прелив  763.85 m asl / 768.00 m н.в.  

• Кота на машинска зграда (турбина)  662.00 m н.в.  

     • Доводен цевовод (GRP цевки ø1,200mm)  L = 5,709.00 m  

• Бруто пад  Hgr = 106.00 m  

• Нето пад  Hnet = 96.78 m  

• Инсталирана моќност  Pin = 1,771 kW  

• Годишно производство  E = 8,269 MWh  

Предмет на анализи за оваа оценка на влијанието врз животната средина се објектите на МХЕЦ 
и пристапните патишта.  

Далноводот ќе биде предмет на посебна процедура за оцена на влијанието врз животната 
средина. 
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Ниво на детали 
 
Проектот беше развиен до ниво на концептуален (прелиминарен) дизајн, т.е. земајќи во предвид 
доволно детали за да се воспостави дека предложената МХЕЦ е технички физибилна и 
овозможува да се бидат оценети влијанијата врз животната средина. Финалниот дизајн, 
вклучувајќи и прецизна локација на секоја компонента на проектот ќе биде превземен откако 
главниот технички дизајн ќе биде развиен и пред отпочнување со изградба. 
 
Обврзувачките мерки за ублажување дефинирани во Елаборатот за животна средина  ќе бидат 
вклучени во процедурите за изградба и истите ќе бидат барани од изведувачите да ги следат за 
време на изградбата. Ова ќе треба да вклучи и обврски на понатамошна консултација со 
надлежните институции. 
 
 Клучни исходи за животната и социјалната средина 

 
 Табела 0-1 – Главни аспекти на животната и социо-економската средина преку ЕЗЖС-та 
Исходи за животната средина Исходи за социо-економската средина 
Визуелна појава Користење и стекнување на земја 
Квалитет на воздух Населби 
Хидрологија и квалитет на вода Здравје и безбедност 
Почви Отварање на работни места 
Биодиверзитет (флора и фауна, 
живеалишта) 

Влијанија на вознемирување 

Управување со отпад Културно наследство 
 
 
Населби 
 
Број на населби кои се лоцирани во пошироката околина на предложената МХЕЦ. Две населби се 
лоцирани во непосредна близина на инфраструктурата на МХЕЦ : Жидилово (популација од 302 
жители), по горен тек на река до предложениот зафат и северо-источно предградие на градот 
Крива Паланка, по долен тек на река до предложената машинска зграда (слика подолу).  
 
 Слика 0-1 – Поширока област на проектот 
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Стекнување на земја 
 
Земјата потребна за предложениот МХЕЦ проект е земја со јавна (државна) сопственост како и 
земја со приватна сопственост. Целиот откупот на земја во врска со проектот ќе биде воден 
согласно соодветната Македонската легислатива и интерната најдобра пракса како и согласно 
барањата на ЕБОР. Исходите за целата земја која е потребно да се откупи, времено да се користи 
и надоместокот ќе бидат водени од развојот и имплементацијата на стекнување на земја и 
рамките и плановите за надоместок. По однос на надоместокот, никој нема да  претрпи економска 
загуба како резултат на проектот.  

 
 

Квалитет на воздух за време на изградба  
  
Во текот на изградбата на предложената МХЕЦ, ќе има подготвителни и градежни активности, 
при што сите имаат потенцијал да генерираат емисии во воздухот, вклучувајќи прашина и ситни 
цврсти честички (ПМ10-честички помали од 10 микрони во еден дијаметар). Главните извори 
на прашина и ПМ10 вклучуваат:   
  

• движење на градежните возила и другиот сообраќај поврзан со проектот по 
неасфалтирани патишта  

• ископување на почва, постапување со неа, складирање, напластување на истата 

• подготовка на локацијата и ревитализација по завршувањето 

• изградба на елементите на МХЕЦ  

• внатрешни и надворешни градежни работи на локацијата на проектот. 
  
Во зависност од брзината на ветерот и турбуленцијата во текот на градењето, постои 
веројатност дека најголемиот дел од прашината ќе се таложи во подрачјето непосредно околу 
изворот (до 200 m оддалеченост). Кога има видлива прашина за времена сувите периоди, ПЦЦ 
НЕВ ХИДРО ќе обезбеди изведувачот да аплицира вода во запрашените области и да користи 
други практики за да ја редуцира прашината. Ова ќе превенира поголеми влијанија од прашина 
и ПМ10. Влијанието на квалитетот на воздух од ПМ10 се очекува да биди многу минимално, 
локално и привремено.  
 
Нема да има влијание врз воздухот за време на работење на централата. 
 
Влијанија од бучава и сообраќај за време на Изградба  
  
Градежните работи, тешка машинерија и големи транспортни возила и зголемениот интензитет 
и обем на сообраќај ќе генерираат зголемено ниво на бучава и ќе влијаат врз нормалниот режим 
на сообраќај во областа на проектот. Овај вид на можни влијанија ќе бидат привремени и 
минимални. Изградбата ќе се врши преку ден, така што нема да има бучава во текот на ноќта. 
Дополнително, целата опрема ќе се одржува во добра состојба и  опремена со придушувачи 
или намалувач на врева секогаш кога е возможно. Вкупните влијанија од бучава за време на 
изградбата треба да бидат локализирани, со многу мала бучава со чујност преку 200 метри од 
градежната локација. Доколку се применат сите локациски специфични мерки за убажување, 
се предвидени беззначајни ефекти од бучавата. 
 
Во оваа фаза на проект не е јасно колкав број на возила ќе ги користат локалните патишта, но 
јасно е дека градежниот сообраќај за проектот ќе го зголеми сообраќајниот проток на 



Оцена на влијанието врз животната и социјалната средина – МХЕЦ „Крива Река“, Македонија  
 

5 

регионалната и особено на локалната патна мрежа, водејќи кон дополнителен притисок на 
капацитетот и површината на патот. Ефектите од градежниот сообраќај ќе предизвикаат 
зголемувања во однос на постојниот протек на сообраќај. ПЦЦ НЕВ ХИДРО ќе подготви план за 
управување со сообраќајот и ќе ги обучи сите возачи, а исто така ќе се консултира и со патните 
власти и локалните власти. Како резултат, ефектите врз локалниот сообраќај ќе бидат 
минимални до умерени, но внимателно контролирани, така што би требало да има лимитирани 
влијанија. Особено внимание ќе се посвети на контролата на сообраќај и поставувањето на 
предупредувачки знаци на места и патни делници каде геометројата на патот може 
потенцијално да предизвика проблеми со безбедноста.      
  

Квалитет на воздухот за време на работа  
  
За време на работењето нема да има директно влијание врз квалитетот на воздух. 

Во поширок контекст, искористувањето на хидро потенцијалот колку што дозволува изворот на 
енергија ги редуцира емитувањето на ситни цврсти честички и емисија на гасови и придонесува 
согласно со борбата насочена кон ублажување на ефектите од промена на клима, како најголем 
предизвик за животната средина соочен од глобалната интернационална заедница денес. Еден 
GWh произведена електрична енергија од МХЕЦ ќе овозможи намалување на емисијата на CO2 
еквивалетна на 480 тони. Имајќи го во предвид годишното производство на МХЕЦ Крива река од 
8,269 MWh, намалувањето на количеството на емисија на гасови на ситни тврди честички на 
годишно ниво ќе изнесува 3,969 тони.  

Квлалитет на вода и почва  
  
Главени потенцијални влијанија на водите и почвите за време на изградбата се поврзани со 
потенцијален ризик од загадување од истекување на гориво и масло поради движењето на 
градежните возила и работењето, како и ерозија и седиментација, испуштање на отпадни води 
и неадекватно управување со отпадот. Не се очекува значајно влијание на подземните води 
бидејќи градежните работи вклучуваат плитки ископувања. Проектот ќе ги користи најдобрите 
градежни техники за да избегни штета на водата и почвите. Вознемирувањето на водата и 
земјата ќе бидат сведени на минимум. Опрема за чистење од потекување ќе биде обезбедена на 
сите локации на градба каде што се користат гориво, масло или други хемикалии или отпаден 
материјал.     
  
Работењето на МХЕЦ може да резултира со минорни потенцијални влијанија на квалитетот на 
водите особено во врска со активностите за одржување и контрола на инфраструктура и опрема.  

  
Вегетација, Флора и Фауна 
  
Генерално, градежните активности на предложената МХЕЦ може да влијаат на биолошката 
разновидност на различни начини, но примарните влијанија би биле загуба на вегетација и 
вознемирување на дивеч и времена миграција поради бучавата и присуството на работници и 
механизација. Птици и друга фауна може да се очекува да го напуштат местото на живеење за 
време на изградбата и да се вратат кога вознемирувањето е завршено. Овие влијанија би биле 
со ниска магнитуда, би биле од краткорочна природа и од минорно значење. Мерките за добра 
градежна пракса ќе бидат имплементирани да се ублажат потенцијалните влијанија. 
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Минимална стапка на проток во Крива река како биолошки минимум ќе биди обезбедена во 
засегнатиот дел од реката за да се одржат биотите во реката и да се овозможи запазување на  
природниот баланс на водно население. Дополнително, рибна патека ќе биде проектирана и 
изградена на структурата на зафатот со цел да се избегне било какво нарушување на 
миграцијата на рибите кое можи да резултира со одделување на популацијата и намалување 
на виталноста и бројноста на рибите. 

 

Управување со отпад 

 

Главниот извор на отпад ќе бидат самите градежни активности, и отпадот генериран од 
работната сила. Фракциите на отпад што ќе се создаваат како резултат на градежните 
активности се поврзани со видовите на материјали и опремата што ќе се користат во текот на 
изведувањето на различните фази на изградбата (земјени и бетонски работи, електро-
машински работи, инсталациони работи, завршни работи, итн.). Овие отпади ќе вклучуваат 
вишок камења и почва ископани кај темелите, отпад од пакувањето на опремата од 
добавувачите, мали количини на отпадно масло и боја, отпад од градежните кампови и 
локациите каде што се работи и санитарниот отпад од работниците. Сите отпадици ќе бидат 
управувани согласно Македонските закони. Сите видови на отпад освен вишокот на камен и 
почва ќе бидат отстранети од градежните локации од лиценцирани постапувачи и ќе се 
третитаат или одлагаат соодветно. Отпадокот кој може да се рециклира ќе биде рециклиран 
кога е тоа возможно. 

За време на своето работење, предложената МХЕЦ ќе создава отпад создаден како резултат на 
активностите на ПЦЦ НЕВ ХИДРО поврзани со одржувањето и контролата на инсталацијата. 
Вообичаените видови на цврст отпад кој ќе биде создаден во оперативната фаза на проектот 
вклучува потрошни материјали, резервни делови и опрема вон употреба. 

Плановите за управување со отпад ќе бидат подготвени и имплементирани да обезбедат сите 
отпади во тек на градба и оперативна фаза да бидат соодветно менаџирани. Овие планови ќе 
опишат како секој вид на отпад ќе биде управуван, и ќе се бара користење на лиценцирани и 
овластени компании да го отстранат отпадот и да го дислоцираат од тоа соодветно. 

 

Безбедност при работа 

 

 Заштита на вработените се прифаќа како клучен приоритет во изградбата и работењето на 
предложената МХЕЦ. Мерките треба да бидат потенцирани во условите за заштитата на 
вработените за време на изградбата и работењето на проектот вклучувајќи: само квалификуван 
персонал кој превзема задачи релевантни на нивните одговорности, обезбедување на 
одговарачка опрема за заштита на вработените, нема да се превземаат активности во лоши 
временски услови, обезбедување на санитарни услуги и социјална удобност на локацијата, 
проценка и идентификување на ризик. Овие мерки, заедно со обврската за усогласување со 
Македонските закони за заштита и безбедност ќе обезбедат основа врз која ќе се базира 
благосостојбата на вработените и здравјето и безбедноста на работниците. 

Работните услови и работните приколки ќе бидат поставени во согласност со релевантната 
Македонска трудова легислатива. Сите договорни страни ќе бидат одговорни за Професионален 
план/планови за здравје и безбедност кој/и ќе му обезбеди/ат на работниците безбедна и 
здрава работна средина. ПЦЦ Нев Хидро ќе ги разгледа и одобри овие планови и ќе биде 
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одговорно за надгледување/контрола на изведбата на договорните страни. Сите работници ќе 
бидат обучени на соодветни правила и процедури за безбедност. 

 

Општинска безбедност   

 

Изградбата може да го вознемири локалното население за време на изградбата бидејќи ќе има 
дополнителен сообраќај до и од градежните локации. Дополнително, може да има бучава за 
време на денот од опремата и машинеријата и можно некоја прашина за време на сувите 
периоди. Сите овие влијанија ќе бидат контролирани најмногу што е можно преку процедури 
за заштита на јавното здравје и безбедност, па влијанијата на луѓето треба да бидат релативно 
минорни. Овие процедури меѓу другото ќе вклучуваат безбедносни аспекти, правила за 
однесувањето на работниците кога соработуваат со локалните жители, потреба од јавни 
известувања пред изградбата и транспортни работи, правила за заштита од пожар, итн. 

 

Културно наследство 

 

Нема археолошки локации и области на културно наследство идентификувани на регионот на 
проектот кој ќе претставува лимитирачки фактор во имплементацијата на проектот. Сите 
вработени на договорните страни ќе бидат обучени да ги прекинат сите активности ако било 
какви артифакти или други вредни историски или пра-историски предмети бидат пронајдени. 
Ако ова се случи, изградбата нема да почни повторно се додека не биде одобрено од  надлежна 
јавна институција за заштита на културно наследство. ПЦЦ НЕВ ХИДРО ќе развие и 
имплементира процедура за случајно наоѓање и обезбеди сите договорни страни и други 
релевантни страни да се обучат за негова примена. 

 

Управување со животната средина  

 

Многу акции беа опишани во елаборатот за животна средина со цел да се избегнат, намалат, 
или контролираат потенцијалните влијанија врз луѓето и природата, а најважните се сумирани 
во ова не-техничко резиме. Сите овие акции се вклучени во Планот за управување и 
контролирање на животната и социјалната средина кој е составен дел на елаборатот за животна 
средина. Планот содржи сет од мерки за ублажување и контрола, критериуми за нивно успешно 
имплементирање и институционални мерки кои треба да се превземат за време на 
имплементацијата на проектот за да се елиминираат негативните влијанија врз животната и 
социјалната средина, да се неутрализираат нив или да се редуцираат нив до прифатливи нивоа. 
Планот ќе биде имплементиран за време на изградбата и работењето/одржувањето на 
предложената МХЕЦ. 

 

Ќе биде задача на избраните договорни изведувачи да понатаму ги развијат и имплементираат 
во детали исходите означени во планот за управување и контролирање на животната и 
социјалната средина, во зависност од прогресот на планирањето на проектот, до изградба 
(воспоставување на градежни зони, привремени алати за работна сила, детали за складирање 
на градежни и други материјали, пристапни патишта за транспорт, управување со отпад и 
исходите со управување со водите, итн.). Дефинираните барања за заштита на животната 
средина ќе бидат обврзувачки дел во договорните услови за договорениот изведувач кој исто 
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така ќе биде обврзан да ги усвои и следи сите добри пракси за управување и животна средина 
за време на градежните активности и одржува минимум возможно влијание врз вегетацијата, 
почвата, земјата и копнените води, воздух, див свет и област, вклучувајќи го влијанието врз  
ненаселените места и локалните заедници. 

Управување со животната средина за време на оперативната фаза на предложената МХЕЦ 
генерално ќе се состои од контролирање на ефикасноста на мерките инкорпорирани за време 
на проектирањето и контролирање на изведбата во работењето. Управувањето со работењето 
и контролата ќе бидат организирани и водени од ПЦЦ НЕВ Хидро. 

 

Заклучок 

 

МХЕЦ „Крива Река“ претставува важна енергетска иницијатива и заложба за искористување на 
потенцијалот на обновливите извори на енергија во Република Македонија.  
  
Наодите на оцената на животната средина укажуваат дека целта на проектот за идентификување 
на технички издржано и економски остварливо решение, кое на балансот предизвикува најмало 
вознемирување на животната средина и на луѓето кои живеат и работат во негова околина е 
исполнета.   
  
Имајќи ги предвид резултатите од оваа оцена на животната среидна и принципите на 
одржливиот развој, изградбата и работата на малата хидроелектрична централа „Крива Река“ е 
оправдана, бидејќи:  

 Исходите за животната средина поврзани со сите фази на животниот циклус на 

МХЕЦ се целосно идентификувани и земени во предвид.  

 Оцената на влијанијата врз животната средина е заснована на најдобрите 

достапни информации и разгледување на кумулативните влијанија.  

 Идентификуваните можни влијанија можат да се елиминираат, да се намалат 
или да се надоместат, па според тоа предложената МХЕЦ не претставува закана 
за сериозна или непоправлива штета на животната средина.  

 Предложената МХЕЦ „Крива Река“ нема да предизвика значителни влијанија на 

биодиверзитетот и еколошкиот интегритет на подрачјето.  

  
Влијанијата врз животната и социјалната средина поврзани со предложениоот проект се 
идентификувани и обработени во оцената на животната и социјалната средина, во согласност со 
барањата на Македонската регулатива за заштита на животната средина и најдобрите 
меѓународни практики.  
  
ПЦЦ НЕВ ХИДРО ќе ги спроведе предложените мерки за намалување на влијанијата врз 
животната средина, со цел да се обезбеди дека ефектите се одржуваат на прифатливи нивоа во 
текот на животниот циклус на МХЕЦ „Крива Река“.  
  
Во текот на изработката на Елаборатот за заштита на животната средина, не беа утврдени 
значителни негативни влијанија на животната средина и на здравјето на луѓето. 
Идентификуваните влијанија се стандардни и можат да се избегнат или да се намалат преку 
спроведување на соодветни мерки и контроли.  
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        Анекс 1 – Диспозиција на објекти на МХЕЦ 123 Крива река 
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  Анекс 2 – Контрола на животната и социјалната средина 
Табела 0-2 – Контрола на животната и социјалната средина пред и во тек на градба 

Фаза на 

проектот 

 

индикатор  /  параметар  на  животната  и 

социјалната средина 

Фрекфренција 
Начин / вид на 

мониторинг 
Одговорност  Фаза  Причина 

             

П
р
ед

 и
зг
р
ад

б
а 
/ 
И
зг
р
ад

б
а 

Квалитет на воздух 

Мониторинг  на  емисијата  на  прашина  од 

градежни активности 
Дневно  Визуелно 

Изведувач / 

ПЦЦ НЕВ ХИДРО 

Изградба  (суви  и 

ветровити 

периоди) 

Одржување  на  квалитетот  на 

воздухот 

Води и почви           

Инспекција  на  контролни  мерки  во  врска  со 

ерозија и седиментација. 

Неделни  редовни 

проверки и после дожд 
Визуелно 

Изведувач / 

ПЦЦ НЕВ ХИДРО 

Изградба 
Проверка на ефективноста на 

мерките 

Мониторинг и земање проби после евентуални 

истекувања. 
Инцидентно 

Визуелно  /  земање 

проби и лабораторија 
Изградба 

Контрола  на  потенцијалното 

загадување 

Инспекција на мобилните тоалети.  Неделно  Визуелно  Изградба  Одржување на локацијата 

Градежна бучава 

Имплементација  на  режим  на  користење  на 

транспортна и градежна опрема. 
Ако е треба 

Опрема за мерење на 

бучава  

Изведувач / 

ПЦЦ НЕВ ХИДРО 
Изградба 

Заштита  од  бучава  во 

животната средина 

Биолошки диверзитет 

Мониторинг  на  предложените  мерки  за 

избегнување и ублажување на влијанија. 
Континуирано 

Визуелно /  

Стручни совети  Изведувач / 

ПЦЦ НЕВ ХИДРО 

Изградба 
Заштита  на  биолошкиот 

диверзитет 

Проектирање  и  изградба  на  рибна  патека  на 

зафатот 
Континуирано 

Техничка  ревизија  / 

визуелно 

Пред  и  за  време 

на изградбата 
Заштита на рибната фауна 

Управување со отпад (План за управување со отпад) 

 Инспекција на садовите за собирање на 
отпад (редоност на празнење). 

  Инспекција на градежните зони (контрола 
врз незаконското депонирање на отпад). 

 Мониторинг на процедурите поврзани со 
можно рециклирање / системите за 
распоредување. 

Во согласност со планот за 

управување со отпад 
Визуелно 

Изведувач / 

ПЦЦ НЕВ ХИДРО 
Изградба  Одржување на локацијата 

Транспорт и сообраќај (План за управување со сообраќај) 

Мониторинг на придржувањето кон планот за 

транспорт и сообраќај. 
Континуирано  Визуелно 

Изведувач / 

ПЦЦ НЕВ ХИДРО 

Изградба 
Обезбедување на безбедност 

на локацијата на градба 

Мониторинг во тек на градба за контрола дали 

патиштата  се  одржуваат  соодветно  и  во 

безбедна состојба. 

Неделно  Визуелно  Изградба 

Обезбедување  на  здрава  и 

безбедна  градилишна 

локација 

Културно наследство 

Заштота на археолошко наследство во случај на 

случајно пронаоѓање. 
По потреба  Визуелно 

Изведувач / 

ПЦЦ НЕВ ХИДРО 
Изградба 

Заштита  на  културно 

наследство 
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  Табела 0-3 – Мониторинг на животната средина во текот на оперативната фаза  

Фаза на 
проектот 

Индикатор/параметар на животната и 
социјалната средина Фрекфренција 

Начин/вид на 
мониторинг Одговорност Фаза Причина 

Ра
бо
те
њ
е 

Води и почви 

Мониторинг и земање проби по 
евентуални истекувања Периодично 

Визуелно/земање 
проби и 
лабораторија 

ПЦЦ НЕВ ХИДРО / 
Надворешни 
консултанти 

Работење 
Заштита на водите и 
почвите 

Бучава при работа 

Машинска зграда 
 

Ако треба 
(ако е пријавена 
аудио бучава) 

Опрема за 
мерење на 
бучава 

ПЦЦ НЕВ ХИДРО / 
Надворешни 
консултанти 

Работење 
Заштита од бучава во 
животната средина 

Биодиверзитет 
 Мониторинг на ефективноста на 
рибната патека на зафатот. 

 Мониторинг на одржувањето на 
утврдениот минимален проток на 
водата во Крива река. 

Сезонски 

Стручен совет / 
Мониторинг на 
протек на вода во 
водотекот 

ПЦЦ НЕВ ХИДРО / 
(Управа за животна 
средина – MСЖСПП и 
Хидрометеоролошка 
служба - МЗШВС) 

Работење 
Заштита на рибната 
фауна во водотекот 

Предел и визуелни ефекти 
Инспекција на пристапни патишта за да 
се избегне појава на ерозија што може 
да предизвика визуелни нарушувања. 

Периодично Визуелно 
ПЦЦ НЕВ ХИДРО (Тим 
за одржување) Работење 

Заштита на визуелни 
знаменитости 

Управување со отпад (План за управување со отпад) 
 Селекција / рециклирање на отпад 
од МХЕЦ – стари елементи и 
материјали. 

 Сепарација и отстранување на 
опасни фракции на отпадот.  

Во согласност со 
планот за 
управување со 
отпад 

Визуелно 
ПЦЦ НЕВ ХИДРО (Тим 
за одржување) Работење 

Одржување на 
проектното подрачје 

 


