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I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Име на компанијата 1
Правен статус
Сопственост на компанијата
Соптвеност на земјиштето
Адреса на локацијата
(и поштенска адреса,
доколку е различна од
погоре споменатата)
Број на вработени
Овластен претставник
Категорија на индустриски
активности кои се предмет
на барањето 2
Проектиран капацитет

АД за неметали “ОГРАЖДЕН” Струмица
Акционерско друштво
Приватна
Ј.П. за стопанисување со шуми Македонски Шуми
Скопје Подружница Ш.С. Беласица Струмица корисник АД за неметали “ОГРАЖДЕН” Струмица
Регионален пат Струмица - Валандово, место
Костурино, Мемешли
Ул. Маршал Тито бр. 239, Струмица
6
Аристит Маџунков
Прилог 2, Точка 3.2. Инсталации
дробење, мелење, сеење

за

ископ,

30t/h

I.1 Вид на барањето 3
Обележете го соодветниот дел
Нова инсталација
Постоечка инсталација



Значителна измена на постоечка инсталација
Престанок со работа
I.2

Орган надлежен за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола

Име на единицата на
локална самоуправа

Општина Струмица, Одделение за заштита на
животна средина

Адреса

Ул. Сандо Масев бр. 1, 2400 Струмица, Р. Македонија

Телефон

034 348 030

Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата
Да се внесеат шифрите на активностите во инсталацијата според Анекс 1 од
ИСКЗ уредбата (Сл. Весник 89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата
вклучува повеќе активности кои се предмет на ИСКЗ, треба да се означи шифрата
за секоја активност. Шифрите треба да бидат јасно оделени една од друга.
3
Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на
инсталацијата
1

2
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ОДГОВОР
Копија од регистрацијата на Инсталацијата во Централниот Регистар на Република
Македонија дадена е во Прилог I.1. Договор за концесија за експлоатација на
минералната суровина - калциум карбонат од лежиштето Мемешли е бр. 24-9168/1
од 06.11.2007 год.
Инсталацијата е лоцирана на падините на планината Беласица на одалеченост
околу 10km југозападно од градот Струмица и околу 10km североисточно од градот
Валандово, а најблиските населени места се селата Мемешли и Костурино кои се
наоѓаат на оддалеченост од околу 1km југоисточно и 2,5km северозападно.
Во Прилог I.2 дадени се местоположбата и границите на локацијата на
Инсталацијата.
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II ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ
Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за
намалувањето и третман на загадуавњето и искористување на отпадот, постапките
за работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или мапи,
(теренски планови и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа).
ОДГОВОР
Површината на експлоатационото поле на лежиштето изнесува 0,869km2 и го
зафаќа просторот ограничен со точките, дефинирани со координати како што се
дадени на топографската карта и катастарскиот план - прилог II.
Во непосредна близина, Инсталацијата граничи со слободна површина.
На Слика бр.II-1, дадена во ПРИЛОГ II, прикажана е местоположбата на
Инсталацијата со непосредната околина. Во истиот прилог даден е опис на
техничките активности на постројката, главните и помошните процеси кои се
одвиваат во Инсталацијата.

Технолаб, Скопје
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III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА
Приложете организациони шеми и други релевантни податоци. Особено да се
наведе лицето одговорно за прашањата од животната средина.
ОДГОВОР
Во Прилог III, дадена е Изјави за Политика за квалитет, Генерална изјава и
организационата структура на управување со Инсталацијата.
Лицето одговорно за прашањата од животната средина е Митко Горгиев.
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IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА
Приложете листа на суровините и горивата кои се користат, како производите и
меѓупроизводите.
Пополнете ја следната табела (додадете дополнителни редови по потреба)
Табела IV
Реф.
Број

Материјал /
Супстанција
4

CAS 5
Број

Категорија Моментално
на
складирана
опасност 6
количина
(тони)

Годишна
употреба
(тони)

RиS
фрази 7

ПОДАТОЦИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО
ПРИЛОГ IV

ОДГОВОР
Листата на суровини и помошни материјали, супстанции, препарати, горива и
енергии употребени и произведени во Инсталацијата дадена е во Прилог IV.
Табелата IV, е пополнета и дадена е во Прилог IV.

Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни
супстанции, дадете детали за секоја супстанција.
5
Chemical Abstracts Service
6
Закон за превоз на опасни материи (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, Сл. Весник на
Р.М. 12/93)
7
Според Анекс 2 од додатокот на упатството
4

Технолаб, Скопје

8

V ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД
Во долната табела вклучете го целиот отпад што се создава, прифаќа за повторно
искористување или третира во рамките на инсталацијата (додадете дополнителни
редови по потреба).
Табела V

Количина
Број од
Преработка/
Метод и
Реф.
Вид на
Европскиот Количина Годишна
одложување локација на
бр отпад/материјал каталог на по месец количина
одложување
отпад
(тони)
(тони)
ПОДАТОЦИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО
ПРИЛОГ V

ОДГОВОР
Информации за управувањето со отпадот создаден на локацијата, дадени се во
Прилог V.
Видот и количините на создадениот отпад, на месечно и годишно ниво, дадени се
во Табела V, во истиот прилог.
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VI ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА
Приложете листа на сите точкасти извори на емисии во атмосферата, вклучувајќи и
детали на котелот и неговите емисии.
Опишете ги сите извори на фугитивна емисија, како на пр. складирање на отворено.
Апликантот е потребно да посвети особено внимание на оние извори на емисија
кои содржат супстанции наведени во Анекс 2 од додатокот на Упатството.
Само за котли со моќност повеќе од 250kW (малите котли се исклучени):
Табела VI-1
Капацитет на котелот
Производство на пареа:
Термален влез:
Гориво за котелот
Тип: јаглен /нафта / гас / биомаса итн.
Максимален капацитет на согорување
Содржина на сулфур:
NOx
Маскимален волумен на емисија
Температура
Периоди на работа

kg/h
MW
kg/h
%

НЕМА ЕМИСИЈА

mg/Nm3
при (0oC. 3% O2 (Течност или гас),
6% O2 (Цврсто гориво)
Nm3/h
o
o
C(min)
C(max)
час/ден
Денови/годишно

За други големи извори на емисии во производството:
Табела VI-2

Намалување
Детали за емисијата
на
загадувањето
Висина
Проток
Тип на
Масен
Референца/бр.
на
на
филтер/
Супстанција/материјал проток
на оџак
оџак
воздух
циклон
[mg/Nm3]
3
[m]
[Nm /h]
/скрубер
Извор на
емисија

НЕМА ЕМИСИЈА
Нормалните услови за температура и притисок се: 0oC, 101.3 kPa
ОДГОВОР
Во Инсталацијата нема точкасти извори на емисии во атмосферата, ниту емисии
од котли. Заради тоа Табелите VI-1 и VI-2 , кои се однесуваат за емисии од
точкасти извори, не се пополнети.
Како резултат на процесните активности во инсталацијата доаѓа до појава на
фугитивна емисија на цврсти честички (прашина).
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Од страна на акредитирана лабораторија за еколошки испитувања “ТЕХНОЛАБ”
Скопје направени се мерења за утврдување на квалитетот на амбиентниот воздух
во околина на инсталацијата, а резултати од извршените снимања и анализи се
прикажани во Извештајот кој е даден во Прилог VI.
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VII ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА
Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат
супстанции наведени во Анекс 2 од Додатокот на Упатството.
Потребно е да се дадат детали за сите супстанциии присутни во сите емисии,
согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класифицкација на водите (Сл. Весник
18-99). Треба да се вклучат сите истекувања на површински води, зедно со водите
од дождови кои се испуштаат во површинските води.
Пополнете ја следната табела:
Табела VII-1
Параметар

Макс.
Име на
Просек на
супстанција
час
[mg/l]

Пред третирање
Макс.
Дневен
Вкупно
просек
kg/den
[mg/l]

Вкупно
kg/god.

Макс.
просек на
час
[mg/l]

После третирање
Макс.
Дневен
Вкупно Вкупно
просек
kg/den kg/god.
[mg/l]

Идентитет на
реципиентот
[6N; 6E] 8

НЕМА ЕМИСИЈА

ОДГОВОР
Во инсталацијата не се генерираат технолошки отпадни води.
Отпадните води од санитарниот чвор се собираат во водонепропустлива септичка
јама која се празни со цистерни на комуналните претпријатија.

8

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем
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VIII ЕМИСИИ ВО ПОЧВА
Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки
материи во подземните води и на површината на почвата.
Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и
подземните води, за историско или моментално загадување на самата локација или
подземно загадување.
ОДГОВОР
Од инсталацијата нема емисија на загадувачки супстанции во почвата. Работните
активности се изведуваат на тампонирана површина, а и отпадните материи
соодветно се складираат (со што е избегнат директен контакт со почвата и
подземните води), што значи дека не се емитираат загадувачки материи во
почвата.

Технолаб, Скопје
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IX ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ
Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во
следната табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата
(земјоделски и неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште
(ефлуент, мил, пепел), како и предложените количества, периоди и начини на
примена (пр. цевно испуштање, резервоари).
Табела IX
Идентитет на површината
Вкупна површина (ha)
Корисна површина (ha)
Култура
Побарувачка на Фосфор (kg P/ha)
Количество на мил расфрлена на
самата фарма (m3/ha)
Проценето количесто Фосфор во милта
расфрлена на фармата (kg P/ha)
Волумен што треба да се аплицира
(m3/ha)
Аплициран фосфор (kg P/ha)

НЕМА ЕМИСИЈА

Вк. количество внесена мил (m3)
ОДГОВОР
Од Инсталацијата не се генерира отпад од земјоделски активности или за
земјоделски намени. Поради тоа Табелата IX не е пополнета.
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X БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ
Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на
локацијата (во согласност со локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ /
само преку ден / повремено).
Табела X-1

Интензитет на
Периоди на емисија
бучава
(број на часови
Извор/уред
dB на
предпладне./
означена
попладне)
одалеченост
ПОДАТОЦИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО
ПРИЛОГ X
Обележете ги референтните точки на локациската мапа и на опкружувањето.
Извор на
емисија
Референца
/ бр

Опрема
Референца
/бр.

За амбиентални нивоа на бучава:
Табела X-2

Национален
Нивоа на звучен притисок
координатен
[dB]
систем
L(A)eq
L(A)10
L(A)90
(5N, 5E)
Граници на локацијата
Локација 1:
Локација 2:
Локација 3:
Локација 4:
Осетливи Локации
ПОДАТОЦИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО ПРИЛОГ X
Локација 5:
Локација 6:
Референтни
точки:

Наведете ги изворите на вибрации и на нејонизирачко зрачење (топлина или
светлина)
ОДГОВОР
Од страна на акредитирана лабораторија за еколошки испитувања “ТЕХНОЛАБ”
Скопје направени се мерења на бучава во околина на инсталацијата, а резултати
од извршените снимања и анализи се прикажани во Извештајот кој е даден во
Прилог VI.
Детали за изворите на бучава создадена во Инсталацијата, како и податоци за
измерените вредности на интензитетот на бучавата од изворите и на границите од
Инсталацијата, дадени се во Прилогот X. Табелите X-1 и X-2, се пополнети и
дадени во истиот прилог.
Нема извори на вибрации кои влијаат на животнта средина. Во Инсталацијата нема
извори на нејонизирачки зрачења.

Технолаб, Скопје
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XI ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ
Опишете го мониторингот и процесот на земање на примероци и предложете
начини на мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава.
Пополнете ја следната табела:
Табела XI
Параметар

Фрекфенција на
мониторинг

Метод на земање на
примероци

Метод на
анализа/техника

ПОДАТОЦИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО
ПРИЛОГ XI

ОДГОВОР
Во Прилог VI.2. каде е даден Лабораторискиот Извештај од извршените снимања и
анализи од лабораторијата за еколошки испитувања “ТЕХНОЛАБ” доо Скопје, на
сликите во прилогот на извештајот претставени се местата на мониторинг на
квалитетот на амбиентниот воздух и емисиите на бучава. Во Прилогот XI дадени
се сите други придружни информации.
Табелите XI-1 и XI-2 се пополнети и дадени се во Прилог XI.

Технолаб, Скопје
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XII

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Операторите кои поднесуваат барање за дозвола за усогласување со оперативен
план приложуваат предлог-оперативен план според чл. 134 од законот за животна
средина (Сл. В. РМ 53/05).
ОДГОВОР
Оперативниот план е даден во Прилог XII.

Технолаб, Скопје
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XIII

СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

Опиши ги постоечките или предложените мерки, вклучувајќи ги процедурите за итни
случаи, со цел намалување на влијанието врз животната средина од емисиите
настанати при несреќи или истекување.
Исто така наведете ги превземените мерки за одговор во итни случаи надвор од
нормалното работно време, т.е. ноќно време, викенди и празници.
Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи
пуштање на опремата во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини.
ОДГОВОР
Во Прилог XIII, даден е опис на мерките и процедурите за итни случаи настанати
заради несреќи или хаварии, како и превентивните мерки за нивно спречување.

Технолаб, Скопје
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XIV РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ
СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ
Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието
врз животната средина по делумен или целосен престанок на активноста,
вклучувајќи отстранување на сите штетни супстанции.
ОДГОВОР
Престанок на работа на целата Инсталација не се планира во блиска иднина.
Во Прилогот XIV дадени се сите други придружни информации.

Технолаб, Скопје
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XV РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ
На ова место треба да се вметне преглед на целокупното барање без техничките
детали. Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни влијанија врз
животната средина поврзани со изведувањето на активноста/активностите, да ги
опише постоечките или предложени мерки за намалување на влијанијата. Овој опис
исто така треба да ги посочи и нормалните оперативни часови и денови во
неделата на посочената активност.
ОДГОВОР
Резимето без технички детали е дадено во ПРИЛОГ XV.

Технолаб, Скопје
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XVI ИЗЈАВА
Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност
со одредбите на Законот за животна средина (Сл.весник бр.53/05) и регулативите
направени за таа цел.
Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и
комплетни.
Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и
просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на
негови делови за потребите на друго лице.
Потпишано од : АД за неметали “ОГРАЖДЕН” Струмица
(во името на организацијата)
Датум : ____.____. 2013 год.
Име на потписникот : Аристит Маџунков
Позиција во организацијата : Генерален директор

Технолаб, Скопје
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ПРИЛОГ I
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
 Прилог I.1. РЕШЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ВО ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР
НА РМ
 Прилог I.2. МАПА НА ЛОКАЦИЈАТА СО ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА И
ГРАНИЦИ НА ИНСТАЛАЦИЈАТА
 Прилог I.3. КОПИИ ОД ИМОТЕН ЛИСТ
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ПРИЛОГ I-1 РЕШЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ВО ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РМ

Технолаб, Скопје

23

Технолаб, Скопје

24

Технолаб, Скопје

25

Технолаб, Скопје

26

ПРИЛОГ I.2. МАПА НА ЛОКАЦИЈАТА СО ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА И ГРАНИЦИ
НА ИНСТАЛАЦИЈАТА

Површински коп
и сепарација Хамзали

Слика I-1: Местоположба на Инсталацијата

Слика I-2: Географска положба на Експлоатационото лежиште
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Слика I-3: Топографска карта
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Слика I-4: Топографска карта со координати на експлоатационо поле
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ПРИЛОГ I.3. КОПИИ ОД ИМОТЕН ЛИСТ
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ПРИЛОГ II
ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ
 Прилог II.1. ДИСПОЗИЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ И ОПРЕМАТА
 Прилог II.2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОСТРОЈКАТА
ПРЕОЦЕСНИТЕ АКТИВНОСТИ
 Прилог II.3. ТЕХНОЛОШКА ШЕМА
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ПРИЛОГ II.1. ДИСПОЗИЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ И ОПРЕМАТА

Слика II-1: Инсталацијата со непосредната околина
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Слика II-2: Диспозиција на објектите и опремата
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ПРИЛОГ II.2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОСТРОЈКАТА И ПРЕОЦЕСНИТЕ
АКТИВНОСТИ
Технички карактеристики на опремата:
Мобилна механизација за експлоатација на минерална суровина калциум карбонат
1. Утоварна машина багер - Липкер 922 - капацитет на корпа 0,80m3
2. Камион кипер - Камаз 65201 - капацитет на корпа 12,00m3
3. Камион кипер - Камаз 6520 - капацитет на корпа 8,00m3
4. Утоварна машина утоварач - УЛТ 220 - капацитет на корпа 2,00m3
5. Булдожер - ТГ - 140
Фиксна опрема за дробење и сепарирање на минералната суровина калциум
карбонат
1. Усипен кош
2. Дозирна маса
3. Вибро маса
4. Ударна дробилица
5. Тракасти транспортери бр. 7
6. Дробилица чекичар
7. Примарно сито
8. Секундарно сито
Процесни активности
Експлоатацијата се врши со површинско откопување во етажи според рударски
проект.
По откривање на површинскиот хумусен слој следуваат дупчачко - минерски работи.
Минираниот материјал со утоварна машина - багер се товари во камион кипер, при
што на самиот коп се врши селекција на минираната маса за каква намена ќе се
користи, дали за тампонски материјал, фракции за производство на бетони или за
потребите во индустријата и сточарството.
Материјалот се транспортира до постројката за дробење и сепарирање на
минералната суровина према потребите, која се наоѓа во непосредна близина на
површинскиот коп. Истиот се истура во приемниот бункер кој има решетка
400х400mm, од каде со дозатор се уфрла во примарна дробилица - ударна.
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Здробениот материјал се складира на меѓудепонија, јаловината истовремено се
одвојува на посебна депонија.
Од меѓудепонијата материјалот се носи на примарно сито каде се одвојува или
преминува од 0-31,5mm на секундарното сито, а над 31,5mm оди во дробилица чекичар и пак се враќа на примарното сито.
Од секундарното сито материјалот се пресејува односно селектира во 4 фракции: 04mm, 4-8mm, 8-16mm и 16-31,5mm.
Преработениот материјал со потребната големина и чистота се товари со утоварна
машина - утоварач во камиони кипери и се транспортира до бараната дестинација.
Сепарацијата има можност за одвојување на една фракција од 0-60mm која се
користи за тампонски слој во градежништвото.
Слики од површинскиот коп, сепарацијата и дел од мобилната опрема се прикажани
во продолжение.

Технолаб, Скопје
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Слика II - 3 до 12: Површински коп, сепарација и дел од мобилната оипрема
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ПРИЛОГ II.3. ТЕХНОЛОШКА ШЕМА

Слика II - 13: Технолошка шема
Технолаб, Скопје
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ПРИЛОГ III
УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА
 Прилог III.1. ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ
 Прилог III.2. ГЕНЕРАЛНА ИЗЈАВА
 Прилог III.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
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ПРИЛОГ III.1. ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ
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ПРИЛОГ III.2. ГЕНЕРАЛНА ИЗЈАВА
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ПРИЛОГ III.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
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ПРИЛОГ IV
СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА
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ПРИЛОГ IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ
ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА
Суровини и помошни материјали и енергии употребени или произведени во
инсталацијата:
 калциум карбонат
 индустриски експлозив
 нафта и
 електрична енергија
Експлозив
Експлоатационото лежиште се минира со индустриски експлозив кој во мали
количини према потребите се чува во магацин изграден согласно барањата на
стандардите и за кој се исдадени посебни дозволи.
Нафта
За работа на механизацијата се користи дизел гориво.
На локацијата нема резервоар за складирање на гориво. Истото се носи од
Струмица према потребите.
Електрична енергија
Снабдувањето со електрична енергија е од сопствена трафостаница лоцирана во
близина на постројката.
Табела IV.1. Листа на суровини и помошни материјали, супстанции, препарати,
горива и енергии
Моментално
Годишна
Материјал/
CAS
Категорија
RиS
складирана
Реф.бр.
употреба
Супстанција
број
на опасност
фрази
количина
1.

Калциум
карбонат

2.

Индустриски
експлозив

3.

Нафта

4.

Електрична
енергија
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47134-1
Не е
во
Анекс
IV

/

2.300t

25.000t

/

Класа 1 А,
експлозивни
материи

Амонит 143kg
Амонекс 476kg

0,33kg на
1t матер.

R10

нема

16,868t

R10;R65
S43;S61
и S62

/

41.074kWh

/

6474280-9

Класа 3,
запаливи
течности

/

/
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Сертификати за производите.
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ПРИЛОГ V
ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД
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ПРИЛОГ V УПРАВУВАЊЕ СО ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА
Во текот на редовното работење на инсталацијата се создава следниот вид на
отпад:
 цврст отпад, отпад од ископување - јаловина
 мешан комунален отпад
При работа на инсталацијата не се создава течен отпад.
Јаловината која се создава во технолошкиот процес претставува хумусна
мешавина и истата се складира на посебно место на локацијата - јаловиште.
Мешаниот комунален отпад се собира во канти за комунален отпад и се носи на
депонија.
Видот и количината на отпад кој се генерира од инсталацијата е даден во Табела
V.1.
Табела V.1. Вид и количина на отпад
Број од
Количина
Вид на
Европски
отпад/
Реф.бр.
каталог на Количина Годишна
материјал
отпад
по месец количина
Отпад од
1.
ископување - 01 01
315,00t
3.800,00t
Јаловина
Комунален
2.
20 03 01
0,10t
1,20t
отпад
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Преработка
одложување

Метод и
локација на
одлагање

Одложување На локацијата
се собира во
канти

Депонија
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ПРИЛОГ VI
ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА
 Прилог VI.1. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА
 Прилог VI.2. ЛАБОРАТОРИСКИ ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНИ СНИМАЊА И
АНАЛИЗИ
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ПРИЛОГ VI.1. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА
Во инсталацијата нема емисии во воздухот од точкасти извори. Исто така нема
котли со согорувачки процес. Поради тоа табелите VI.1. и VI.2. се непополнети.
Во инсталацијата има појава на фугитивна емисија на цврсти честички (прашина).
Главниот извор на прашина се јавува во процесот на дупчење, минирање,
внатрешен транспорт како и дробењето на материјалот и под влијание на ветерот.
Потребно е да се нагласи дека поради малиот број на мобилна механизација,
емисијата на загадувачки супстанции во воздухот како резултат на согорувањето на
горивото во овие возила е занемарливо мала.
Во текот на изработката на оваа Апликација, од страна на лабораторијата за
еколошки испитувања “ТЕХНОЛАБ” доо Скопје направени се снимања и анализи на
квалитетот на амбиентниот воздух во околината на експлоатационото лежиште и
изготвен е Лабораториски Извештај кој е даден во продолжение на прилогот.
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ПРИЛОГ VI.2. ЛАБОРАТОРИСКИ ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНИ СНИМАЊА И
АНАЛИЗИ
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ПРИЛОГ VII
ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКА ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА
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ПРИЛОГ VII ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКА ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА
Вода за санитарни потреби и за одржување на хигиена на вработените се
обезбедува од резервоар за вода.
Во производниот процес не се користи вода поради што нема емисија на
технолошки отпадни води.
Отпадните води од санитарниот чвор се собираат во водонепропусна септичка јама
од каде се празнат со цистерни на комуналните претпријатија.
Поради тоа што нема емисија на технолошки отпадни води, Табелата VII ќе остане
непополнета.
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ПРИЛОГ X
БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ
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ПРИЛОГ X БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ
Во инсталацијата има појава на емисија на бучава. Таа е резултат на работењето на
стационарната опрема (дробилична постројка, транспортни ленти) и мобилната
механизација која работи на локацијата.
За потребите на ова барање од страна на акредитираната лабораторија за
еколошки испитувања на “ТЕХНОЛАБ” доо Скопје, извршени се мерења на нивото
на бучава која се создава во инсталацијата. За резултатите од мерењата и
извршените анализи изработен е Лабораториски Извештај кој е прикажан во
ПРИЛОГ VI.2.
На сликата X-1 прикажани се мерните места каде е мерена бучава на референтни
растојанија од изворите и во околината на инсталацијата.

Слика X-1: Мерни места каде се извршени мерења на бучава
Резултати од извршените мерења се прикажани во тебелите X-1 и X-2.
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Табела X-1 Резултати од извршено мерење на бучава во близина на извори
Интензитет
Извор на
на бучава
Периоди на емисија
Опрема
емисија
Извор/уред
dB на
(број на часови
Реф./бр.
Референца/ бр
означена
предпладне./ попладне)
одалеченост
N1 - 3m од
дробилична
Cirruss
4часа/ден
90,35
сепарација
постројка
CR 161 C
(претпладне/попладне)
За амбиентални нивоа на бучава:
Табела X-2 Резултати од извршено мерење на бучава во непосредна околина
Национален
Нивоа на звучен притисок
координатен
[dB]
Референтни точки:
систем
L(A)eq
L(A)10
L(A)90
(5N, 5E)
Граници на локацијата
N 41,34386
63,20
Локација 1: AN1
/
/
E 22,62626
N 41,34320
66,60
/
/
Локација 2: AN2
E 22,62546
N 41,34143
63,15
/
/
Локација 3: AN3
E 22,62844
Осетливи Локации
Локација 4:

/

/

/

/

Локација 5:

/

/

/

/

Локација 6:

/

/

/

/

Локација 7:

/

/

/

/

Врз основа на резултатите од извршените мерења може да се заклучи дека
бучавата што се генерира од инсталацијата нема влијание врз животната средина.
При процесот на минирање може да дојде до појава на вибрации кои се со мал
интензитет и истите не влијаат на животната средина.
На инсталацијата нема извори на нејонизирачко зрачење.
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ПРИЛОГ XI
ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ
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ПРИЛОГ XI ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ
Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух
Во ПРИЛОГ VI.2. во кој е даден Лабораторискиот Извештај од извршените снимања
и анализи, на сликата во прилог 1 е прикажанa точкaтa за мониторинг на квалитетот
на амбиентниот воздух.
Се предлага периодично следење на квалитетот на амбиентниот воздух,
прикажано во Табела XI-1.
Табела XI-1: Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух
Фрекфенција на
Метод на земање на
Метод на
Параметар
мониторинг
примероци
анализа/техника
Периодично од
Цврсти
страна на
честички МКС EN 12341:2007 МКС EN 12341:2007
акредитирана
фракција ЦЧ10
лабораторија
Мониторинг на емисии на бучава и интензитет на бучава на граници на локација
Во ПРИЛОГ VI.2. во кој е даден Лабораторискиот Извештај од извршените снимања
и анализи, на сликата во прилог 2 се прикажани точките за мониторинг на нивото на
бучава на референтните растојанија во близина на изворите и во околината на
инсталацијата.
Се предлага периодично следење на нивото на бучава, Табела XI-2.
Табела XI-2: Мониторинг на емисии на бучава и мерења на ниво на бучава
Фрекфенција
Метод на земање
Метод на
Параметар
на
на примероци
анализа/техника
мониторинг
Периодично
од страна на
Интензитет на бучава
ISO 1996-2:2010
ISO 1996-2:2010
акредитирана
лабораторија
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ПРИЛОГ XII
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
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ПРИЛОГ XII
Планираните активности од страна на операторот се приложени во предлог
оперативен план, Табела XII-1.
Табела XII-1: Рекултивација на земјиштето
Опис:
Предвидена е соодветна методологија за рекултивација на завземеното
земјиште. Со континуирано изведување на планираната рекултивација
согласно проектите, се создаваат услови за минимизирање на девастацијата на
земјиштето.
Со проектите предвидено е по завршувањето на експлоатацијата на секоја
работна етажа да се изврши насипување со хумусен слој, а потоа и нивно
затревување односно пошумување.
На тој начин може да се постигне конфигурација на теренот што е максимално
блиска со конфигурацијата на теренот пред почетокот на откопувањето.
Предвидена дата на почеток на реализација:
По завршување на експлоатација на лежиштето
Предвидена дата на завршување на активноста:
/
Вредност на емисиите до и за време на реализацијата:
/
Вредности на емисиите по реализацијата на активноста (Услови):
/
Влијание врз ефикасноста (Промени во потрошувачката на енергија, вода и
суровини):
Нема
Мониторинг:
Параметар
Медиум
Метода
Зачестеност
Извештаи од мониторинг (Опишете ја содржината на извештајот и
предложете фреквенција на известување):
/
Вредност на инвестицијата:
/
Преглед на реализација на активностите од оперативниот план и финансирањето.
Ред.бр.
1.
Вкупно

Активност
Рекултивација
на земјиштето
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2013
/
/

Финансирање по години во EUR
2014
2015
2016

Вкупно

/

/

/

/

/

/

/

/
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ПРИЛОГ XIII
СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ
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ПРИЛОГ XIII СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ
Во периодот на експлоатација на дробиличната постројка, можни се нарушувања на
нејзината редовна работа поради дефекти.
Опасности од појава на акцидентни случаи и хаварии се постојано присутни, а за
кои се свесни сите вработени во инсталацијата. Поради тоа, вниманието е насочено
кон преземање на превентивни мерки за спречување на можните опасности.
Во делот на превентивните мерки, најнапред се постапува според барањата за
квалитетно и совесно работење, како прв предуслов за спречување на несаканите
состојби.
Општи ризици:
 ризик од неисправна електрична инсталација
 ризик од појава на внатрешни и надворешни пожари
 ризик од елементарни непогоди (гром, земјотрес, поплави)
За да се спречат евентуалните несакани последици потребно е да постојат
одредени мерки за заштита:
 Против пожарни апарати, како и резервоар со вода за вакви потреби
 Посебни упатства каде ќе бидат внесени заштитни безбедносни мерки при
работа со експлозивни средства и минирање и мерки за заштита и безбедно
ракување со средствата за работа
Во рамките на оперативните мерки, инсталацијата е опремена со мобилни
противпожарни апарати, при што нивната исправност редовно се контролира според
важечките прописи.
За обезбедување на објектите на локацијата постои стражарска служба.
Со експлозивните направи управуваат само стручни лица, а при транспортирање
на експлозивните материјали и при минирањето редовно се известува МВР и се
превземаат соодветни заштитни мерки.
На локацијата има соодветна сигнализација за алармирање како при минирањето
така и при настанати дефекти или хаварии.
Доколку се врши точење на гориво во мобилната механизација тие активности да се
изведуваат на бетонирана површина со што би се избегнати несакани појави при
евентуални претечувања (контакт со почвата).
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ПРИЛОГ XIV
РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО
РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ
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ПРИЛОГ

XIV

РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО
ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА
АКТИВНОСТИТЕ

По завршување на планираните активности на копот се планираат мерки за
рекултивирање на неактивните површини од копот.
Неопходно е со активностите на рекултивација да се започне паралелно со
напредување на рударските активности.
По фазата на стабилизација на одложениот материјал би се започнало со
изведување на сите неопходни мерки за техничка рекултивација во функција на
просторното уредување на зоната зафатена со активностите на копот. Паралелно
со техничката рекултивација би започнала и биолошка рекултивација, односно
враќање на хумусот и засејување со тревни и шумски видови соодветни на
претходно постоечките. На тој начин би се овозможила брза и ефикасна
рекултивација.
Исто така, би требало да се разработи и програма со која ќе се дефинира крајниот
изглед на просторот по завршување на експлоатацијата.
Динамиката на рекултивирањето
експлоатацијата.

на

копот

ќе

зависи

од

динамиката

на

Околу наоѓалиштето треба да се подигнат и вегетативни ветрени брани, со кои ќе се
спречи еолската ерозија на косините.
По целосниот престанок на експлоатацијата, ќе се пристапи на завршните постапки
за уредување на копот вклучувајќи ги тука следните операции:
 комплетирање на биолошката рекултивација
 уредување на пристапните патишта
 изолација - оградување на местата кои од одредени причини можат да бидат
опасни за луѓето и животните
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ПРИЛОГ XV
РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ
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ПРИЛОГ XV РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ
Инсталацијата е лоцирана на падините на планината Беласица на одалеченост
околу 10km југозападно од градот Струмица и околу 10km североисточно од градот
Валандово, а најблиските населени места се селата Мемешли и Костурино кои се
наоѓаат на оддалеченост од околу 1km југоисточно и 2,5km северозападно.
Површината на експлоатационото поле на лежиштето изнесува 0,869km2 и го
зафаќа просторот ограничен со точките, дефинирани со координати како што се
дадени на топографската карта и катастарскиот план - прилог II.
Во непосредна близина, инсталацијата граничи со слободна површина.
Експлоатацијата се врши со површинско откопување во етажи според рударски
проект.
По откривање на површинскиот хумусен слој следуваат дупчачко - минерски работи.
Минираниот материјал со утоварна машина - багер се товари во камион кипер, при
што на самиот коп се врши селекција на минираната маса за каква намена ќе се
користи, дали за тампонски материјал, фракции за производство на бетони или за
потребите во индустријата и сточарството.
Материјалот се транспортира до постројката за дробење и сепарирање на
минералната суровина према потребите, која се наоѓа во непосредна близина на
површинскиот коп. Истиот се истура во приемниот бункер кој има решетка
400х400mm, од каде со дозатор се уфрла во примарна дробилица - ударна.
Здробениот материјал се складира на меѓудепонија, јаловината истовремено се
одвојува на посебна депонија.
Од меѓудепонијата материјалот се носи на примарно сито каде се одвојува или
преминува од 0-31,5mm на секундарното сито, а над 31,5mm оди во дробилица чекичар и пак се враќа на примарното сито.
Од секундарното сито материјалот се пресејува односно селектира во 4 фракции: 04mm, 4-8mm, 8-16mm и 16-31,5mm.
Преработениот материјал со потребната големина и чистота се товари со утоварна
машина - утоварач во камиони кипери и се транспортира до бараната дестинација.
Сепарацијата има можност за одвојување на една фракција од 0-60mm која се
користи за тампонски слој во градежништвото.
Суровини и помошни материјали и енергии употребени или произведени во
инсталацијата:
 калциум карбонат
 индустриски експлозив
 нафта и
 електрична енергија
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Експлозив
Експлоатационото лежиште се минира со индустриски експлозив кој во мали
количини према потребите се чува во магацин изграден согласно барањата на
стандардите и за кој се исдадени посебни дозволи.
Нафта
За работа на механизацијата се користи дизел гориво.
На локацијата нема резервоар за складирање на гориво. Истото се носи од
Струмица према потребите.
Електрична енергија
Снабдувањето со електрична енергија е од сопствена трафостаница лоцирана во
близина на постројката.
Во текот на редовното работење на инсталацијата се создава следниот вид на
отпад:
 цврст отпад, отпад од ископување - јаловина
 мешан комунален отпад
При работа на инсталацијата не се создава течен отпад.
Јаловината која се создава во технолошкиот процес претставува хумусна
мешавина и истата се складира на посебно место на локацијата - јаловиште.
Мешаниот комунален отпад се собира во канти за комунален отпад и се носи на
депонија.
Во инсталацијата нема емисии во воздухот од точкасти извори. Исто така нема
котли со согорувачки процес.
Во инсталацијата има појава на фугитивна емисија на цврсти честички (прашина).
Главниот извор на прашина се јавува во процесот на дупчење, минирање,
внатрешен транспорт како и дробењето на материјалот и под влијание на ветерот.
Потребно е да се нагласи дека поради малиот број на мобилна механизација,
емисијата на загадувачки супстанции во воздухот како резултат на согорувањето на
горивото во овие возила е занемарливо мала.
Во текот на изработката на оваа Апликација, од страна на лабораторијата за
еколошки испитувања “ТЕХНОЛАБ” доо Скопје направени се снимања и анализи на
квалитетот на амбиентниот воздух во околината на експлоатационото лежиште.
Резултатите од извршените испитувања покажуваат дека инсталацијата нема
негативно влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух.
Вода за санитарни потреби и за одржување на хигиена на вработените се
обезбедува од резервоар за вода.
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Во производниот процес не се користи вода поради што нема емисија на
технолошки отпадни води.
Отпадните води од санитарниот чвор се собираат во водонепропусна септичка јама
од каде се празнат со цистерни на комуналните претпријатија.
Од инсталацијата нема емисија на загадувачки супстанции во почвата. Работните
активности се изведуваат на тампонирана површина, а и отпадните материи
соодветно се складираат (со што е избегнат директен контакт со почвата и
подземните води), што значи дека не се емитираат загадувачки материи во почвата.
Од Инсталацијата не се генерира отпад од земјоделски активности или за
земјоделски намени.
Во инсталацијата има појава на емисија на бучава. Таа е резултат на работењето на
стационарната опрема (дробилична постројка, транспортни ленти) и мобилната
механизација која работи на локацијата.
За потребите на ова барање од страна на акредитираната лабораторија за
еколошки испитувања на “ТЕХНОЛАБ” доо Скопје, извршени се мерења на нивото
на бучава која се создава во инсталацијата. За резултатите од мерењата и
извршените анализи изработен е Лабораториски Извештај.
Врз основа на резултатите од извршените мерења може да се заклучи дека
бучавата што се генерира од инсталацијата нема влијание врз животната средина.
При процесот на минирање може да дојде до појава на вибрации кои се со мал
интензитет и истите не влијаат на животната средина.
На инсталацијата нема извори на нејонизирачко зрачење.
Планираните активности од страна на операторот се приложени во предлог
оперативен план.
Во предлог оперативниот план наведена е една активност со која би се намалило
влијанието на инсталацијата врз животната средина. Станува збор за рекултивација
на земјиштето.
Во периодот на експлоатација на дробиличната постројка, можни се нарушувања на
нејзината редовна работа поради дефекти.
Опасности од појава на акцидентни случаи и хаварии се постојано присутни, а за
кои се свесни сите вработени во инсталацијата. Поради тоа, вниманието е насочено
кон преземање на превентивни мерки за спречување на можните опасности.
Во делот на превентивните мерки, најнапред се постапува според барањата за
квалитетно и совесно работење, како прв предуслов за спречување на несаканите
состојби.

Технолаб, Скопје

86

Општи ризици:
 ризик од неисправна електрична инсталација
 ризик од појава на внатрешни и надворешни пожари
 ризик од елементарни непогоди (гром, земјотрес, поплави)
За да се спречат евентуалните несакани последици потребно е да постојат
одредени мерки за заштита:
 Против пожарни апарати, како и резервоар со вода за вакви потреби
 Посебни упатства каде ќе бидат внесени заштитни безбедносни мерки при
работа со експлозивни средства и минирање и мерки за заштита и безбедно
ракување со средствата за работа
Во рамките на оперативните мерки, инсталацијата е опремена со мобилни
противпожарни апарати, при што нивната исправност редовно се контролира според
важечките прописи.
За обезбедување на објектите на локацијата постои стражарска служба.
Со експлозивните направи управуваат само стручни лица, а при транспортирање
на експлозивните материјали и при минирањето редовно се известува МВР и се
превземаат соодветни заштитни мерки.
На локацијата има соодветна сигнализација за алармирање како при минирањето
така и при настанати дефекти или хаварии.
Доколку се врши точење на гориво во мобилната механизација тие активности да се
изведуваат на бетонирана површина со што би се избегнати несакани појави при
евентуални претечувања (контакт со почвата).
По завршување на планираните активности на копот се планираат мерки за
рекултивирање на неактивните површини од копот.
Неопходно е со активностите на рекултивација да се започне паралелно со
напредување на рударските активности.
По фазата на стабилизација на одложениот материјал би се започнало со
изведување на сите неопходни мерки за техничка рекултивација во функција на
просторното уредување на зоната зафатена со активностите на копот. Паралелно
со техничката рекултивација би започнала и биолошка рекултивација, односно
враќање на хумусот и засејување со тревни и шумски видови соодветни на
претходно постоечките. На тој начин би се овозможила брза и ефикасна
рекултивација.
Исто така, би требало да се разработи и програма со која ќе се дефинира крајниот
изглед на просторот по завршување на експлоатацијата.
Динамиката на рекултивирањето
експлоатацијата.

на

копот

ќе
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Околу наоѓалиштето треба да се подигнат и вегетативни ветрени брани, со кои ќе се
спречи еолската ерозија на косините.
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По целосниот престанок на експлоатацијата, ќе се пристапи на завршните постапки
за уредување на копот вклучувајќи ги тука следните операции:
 комплетирање на биолошката рекултивација,
 уредување на пристапните патишта,
 изолација - оградување на местата кои од одредени причини можат да бидат
опасни за луѓето и животните.
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