Formular per paraqitje/dorëzim të komenteve dhe sugjerimeve për projektin
Formulari për paraqitjen e komenteve dhe sugjerimeve të projektit
"Zbritja Mavrovo Falas"
Ski Qendra Mavrovo nën "Projektin e Konkurrencës Lokale dhe Rajonale" të mbështetur nga BE, i
administruar nga Banka Botërore dhe i zbatuar nga Kabineti i Zëvendës Kryeministrave përgjegjës për
Economicështjet Ekonomike - KPPVP, Projekti i Infrastrukturës Investimi dhe Infrastruktura e Turizmit
destinacionet ”ka përgatitur një projekt“ Free Downtown Mavrovo ”është në potencialin e turizmit të
Qendrës Ski Mavrovo duke hapur një park biçikletë malor i cili në një vend do të plotësojë një gamë të
gjerë të nevojave. dhe alpinistët në destinacion.
Ski Qendra Mavrovo përgatiti një Plan të Menaxhimit të Mjedisit për projektin "Free Down Mavrovo"
në mënyrë që të identifikojë dhe vlerësojë me kohë ndikimet e mundshme mjedisore të aktiviteteve
të projektit. Plani gjithashtu përfshin masa për të parandaluar, minimizuar dhe zbutur ndikimet e
mundshme negative të aktiviteteve të projektit.
Një version elektronik i Planit të Menaxhimit të Mjedisit të Projektit është në dispozicion në:
Zyra e Projektit www.lrcp.mk
Resorti Ski Mavrovo http://skimavrovo.com/node/59
Një version i shtypur i Planit të Menaxhimit të Mjedisit është në dispozicion në:
1. Njësia për Zbatimin e Projektit (ECU)
Projekti i Konkurrencës Lokale dhe Rajonale (LRCA)
Adresa: Rr. Djuro Djakovic nr. 60/1, Shkup
Telefon: 02 32 53 818
Ekspert i mjedisit: Ljubomir Petkovski
E-mail: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk
2. Ski Qendra Mavrovo
Adresa: fshati Mavrovo
Telefon: 070204231
Personi përgjegjës: Ognjan Cigovski
Email: cigovski@bistra.com
Ju lutemi në rast se keni ndonjë koment/sugjerim ose plotësim për masat e propozuara nga
Lista për verifikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësor, të njëjtat paraqitni tek personat
përgjegjës të kësaj liste në një periudhë kohore prej 14 ditësh pas ditës së publikimit të Listës për
verfikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësor
(Data e publikimit:____________).
Ju lutemi që komentet Tuaja për përmirësim të Listës për verifikim të Planit për menaxhim me
ambientin jetësor për projektin Free Rife Mavrovo
” ti paraqisni apo dorëzoni në adresat e dhëna elektronike ose në zyrat e Ski Center Mavrovo
dhe/ose Projektit për konkurim lokal dhe rajonal.
Paraprakisht ju falenderojmë.

Референтен број: ______________________________
(се потполнува од страна на проектот)

1

Име и презиме*
Е-пошта:
Контакт информации*

______________________________
Телефон:
______________________________

Коментар:

Потпис

Дата

______________________

____________________

* Пополнување на полињата со лични податоци не е задолжително
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