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Формулар за доставување на коментари и сугестии за  под-проектот 
“Развој на туризмот во Мавровската долина” 

Општината Маврово и Ростуше како носител на под-проектот и партнерот во под-
проектот ЈУ Национален Парк “Маврово” во рамките на „Проектот за локална и 
регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка 
и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски 
Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и 
поврзувања во дестинациите“ го изготви под-проект “Развој на туризмот во 
Мавровската долина ” со цел развој на туристичкиот потенцијал на општината Маврово 
и Ростуше и Националниот парк “Mаврово”  преку отварање на три излетнички локации, 
уредување на велосипедски и планинарски патеки, уредување на патеката која води до 
познатиот водопад Дуф кај с. Ростуше, и поставување на набљудувачници за диви 
животни со што ќе се збогати туристичката понуда во овој регион. 

Општината Маврово и Ростуше и партнерот во под-проектот ЈУ Национален Парк 
“Маврово” во рамките на апликацијата, подготвија План за управување со животната 
средина и социјални аспекти за под- проектот “Развој на туризмот во Мавровската 
долина” со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз 
животната средина од погоре наведените проектни активности. Планот содржи и мерки 
за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од 
реализација на предвидените проектни активности.  
 
Електронската верзија од Планот за управување со животна средина и социјални 
аспекти за проектот е достапна на: 

Проектна канцеларија  www.lrcp.mk 
Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: www.tourismmacedonia.gov.mk  

Печатена верзија од Планот за управување со животна средина и социјални аспекти е 
достапна на следните локации: 

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП) 
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) 
Адреса:  Ул. Мирослав Крлежа бр. 60/1, Скопје 
Телефон: 02 32 53 818  
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски     
E-маил: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk 

2. Општина Маврово и Ростуше 
Адреса: с. Ростуше 1254,  Маврово и Ростуше 

      Телефон: 042/478- 815; 042/478- 814 
      Одговорно лице: Медат Куртовски  
       Е-маил: medat.kurtovski@gmail.com 
3. Јавна Установа Нaционален Парк “Маврово” 

Адреса: с Маврови Анови 1256 – Маврово и Ростуше 
Телефон: 042/ 489 019; 042/ 489 425 
Одговорно Лице: Самир Ајдини 
Е-маил: samir.ajdini1@gmail.com 
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Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на 
предложените мерки од Планот за управување со животната средина и социјални 
аспекти доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 
дена по денот на објавување на Список за проверка на Планот за управување со 
животната средина  
(дата на објава:____________).  
Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Планот за управување со животната 
средина и социјални аспекти за под-проектот “Развој на туризмот во Мавровската 
долина” да ги доставите на наведените е-маил адреси или во  Проектот за локална и 
регионална конкурентност. 

Однапред Ви благодариме 
 
 
Референтен број: ______________________________ 
(се потполнува од страна на проектот) 
 
Име и презиме* 
 

 

Контакт Информации* 
 
 

Е-mail: 
 
______________________________ 
 
Телефон: 
 
______________________________ 
 

Коментар: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потпис 
 

 
______________________ 

Дата 
 
 
____________________ 

* Пополнување на полињата со лични податоци не е задолжително 
 


