
 

 

 

 

Покана за консултативна работилница со 
засегнатите страни по 

Нацрт Планот за управување со Споменик на 
природата Охридско Езеро 

 
Почитувани, 

 
Со задоволство Ве покануваме на консултативната работилница со засегнатите страни по Нацрт 

планот за управување         со Споменик на природата Охридско Езеро. 

 

Со цел да се подготви квалитетен и применлив документ, во рамките на проектот ГЕФ/УНЕП 

СТАР 5, на 16 ноември 2021 година (вторник) со почеток во 13:00 часот ќе се одржи 

консултативна работилница кон засегнатите страни на Нацрт планот за управување со 

Охридското Езеро преку електронската комуникациска платформа ЗУМ. Настанот има за цел 

да ги добие забелешките и коментарите на засегнатата јавност пред да влезе во формална 

постапка. 

За да учествувате на настанот потребно е да ја имате инсталирано апликацијата ЗУМ (на 

вашиот компјутер или мобилен телефон). Алтернативно, можете да се приклучите со 

користење на ЗУМ во прелистувач, користејќи го следниот линк: 

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/86422471133  

Meeting ID: 864 2247 1133 

За да присуствувате, ве молиме поврзете се неколку минути пред почетокот на настанот. 

Работен јазик за време на настанот ќе биде англискиот, но ќе биде обезбеден превод на          

македонски и албански јазик. 

Нацрт-планот за управување со Споменик на природата Охридско Езеро можете да го              
погледнете превземајќи го од следниот линк: 

 
https://iucnhq-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/nikodinovica_iucn_org/EWQ1yLzT2VFOhysHeHi1yr8BLYAaNSX901-

BddXrSSOk2g 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/86422471133
https://iucnhq-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/nikodinovica_iucn_org/EWQ1yLzT2VFOhysHeHi1yr8BLYAaNSX901-BddXrSSOk2g
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Вашите коментари на нацрт-документот се добредојдени на следните адреси: 

nanevkliment@hotmail.com, daniel.bogner@gmail.com. За испраќање на коментари  и 

забелешки Ве молиме користете го форматот прикачен на овој меил. 

Нацрт-планот за управување ќе биде достапен за коментари до 19ти ноември, 2021  

година. Нацрт-планот ќе биде ревидиран по анализата на добиените коментари од 

засегнатите страни. 

Откако актот за повторно прогласување ќе биде усвоен од Собранието, Телото за 

управување со Охридското Езеро ќе иницира правна постапка за усвојување на Планот за 

управување со Охридското Езеро во соработка со МЖСПП, вклучувајќи официјален процес 

на Јавна консултација со јавноста и формално побарани мислења од сите засегнати страни. 

 

 
Ви благодариме за вашиот интерес и придонес. 
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АГЕНДА 
 

Консултативна работилница со 
засегнатите страни по 

 

Нацрт Планот за управување со Споменик на природата Охридско Езеро. 
 
 

 
Вторник, 16 Ноември 2021 

ЗУМ 

Модерација: Андреј Совинц 

Регионален потпретседател на IUCN WCPA за Европа 

12.45 - 13.00  Учесниците се поврзуваат на Зум 

13.00 - 13.15 Воведно обраќање 
 

- Претставник на Министерство за животна средина и просторно 

планирање (да се потврди) 

- Градоначалниците на Општините Охрид, Струга и Дебрца 

Г-дин Кирил Пецаков, Г-дин Рамиз Мерко, Г-дин Зоран Ногачески 

- Г-ѓа Соња Геберт, програмски менаџер, канцеларија на УНЕП во 
Виена 

 

- Г-дин Борис Ерг, директор на регионалната канцеларија на IUCN за 

Источна Европа и Централна Азија (ECARO) 

  

13.15 - 13.35 Презентација на Нацрт Планот за управување 

- Г-дин Даниел Богнер, Клучен експерт за управување со заштитени 
подрачја; 

  

13.35 - 14.30 Дискусија 

14.30 - 14.40 Заклучоци 

 


