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I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Име на компанијата1 Друштво за производство, трговија и услуги,
СТЕНТОН увоз-извоз с. Д. Оризари Битола ДОО

Правен статус Друштво со oграничена oдговорност (ДОО)
Сопственост на компанијата Приватна
Соптвеност на земјиштето Концесионер по пат на Договор за концесија бр.

42-3930/1 од 05.05.2015
Адреса на локацијата (и
поштенска адреса, доколку е
различна од погоре
споменатата)

КП 11481/1 КО Битола, м.в. "Билбил Камен"

Број на вработени 26
Овластен претставник Пецо Стојаноски, управител
Категорија на индустриски
активности кои се предмет на
барањето2

Прилог  2. Активности за кои е потребна Б-
интегрирана еколошка дозвола,

точка 3. Индустрија на минерали
потточка 3.2. Инсталации за ископ, дробење,

мелење, сеење, загревање на
минерални суровини.

Проектиран капацитет 150.000 t/год.

I.1. Вид на барањето3

Нова инсталација Х
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 Битола

Адреса Општина Битола
Булевар “1 Мај” број 61, 7000, Битола
e-mail: bitola@t-home.mk
www.bitola.gov.mk

Телефон 047 234 234

За дел I се дадени следните прилози:
Прилог I-1 - Тековна состојба од единствениот трговски регистар
Прилог I-2 - Договор за концесија за експлоатација
Прилог IV-2 - Дозвола за експлоатација

___________________________
1 Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата
2 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
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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).

Површинската експлоатација на минерални суровини за градежно-технички камен во
Република Македонија во последните години значително се интензивира со отварање на
голем број на површински копови со оглед на интензивната градба на патната,
железничката и друга инфраструктура.

Фирмата СТЕНТОН с. Д. Оризари ДОО Битола планира отварање на површински коп
за градежно–технички камен - гранит на локалитетот "Билбил камен" во близина на
градот Битола.

Овој локалитет располага со квалитетен градежно –технички камен, гранит со поволни
физичко механички и хемиски карактеристики што го прави погоден за производство на
агрегати за бетонски мешавини, како суровина за производство на тампонски материјал и
др. Од страна на друштвото СТЕНТОН с. Д. Оризари ДОО Битола, ќе биде ангажирана
соодветна опрема, механизација и работна сила за експлоатација на гранитот (дробење и
сепарирање во потребните градежни фракции) од локалитетот "Билбил Камен" .

Фирмата СТЕНТОН с. Д. Оризари ДОО Битола со Министерството за Економија склучи
Договор за концесија за експлоатација на гранит од локалитетот "Билбил Камен" Општина
Битола, бр. 24-2690/14 од 19.05.2015 (Прилог I-2).

За добивање na Дозвола за експлоатација, бр. 24-6137/2 од 27-10-2015 (Прилог IV-2),
издадена од Министерството за Економија, сектор за енергетика и минерални суровини,
освен изготвениот Главен рударски проект, согласно Законот за Минерални суровини,
потребна е согласност од Министерство за животна средина и просторно планирање, по
однос на влијанието на проектот врз животната средина.

За таа цел  до МЖСПП поднесено е Известување за намера за спроведување на
проектот ПОВРШИНСКИ КОП ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ГРАНИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„БИЛБИЛ КАМЕН“, ОПШТИНА БИТОЛА (арх. бр. 11-4888/1 од 26.05.2015), врз основа на
кое е доставено мислење од Министерството (арх. бр. 11-4888/2 од 17.06.2015) дека не
треба да се спроведува постапка за оцена на влијанието врз животната средина, а
Инвеститорот е должен да изготви Елаборат за заштита на животната средина.

Врз основа на ова Мислење, инвеститорот поднесе Елаборат за заштита на животната
средина, за кој е издадено Решение за одобрување на Елаборат за заштита на
животната средина за експлоатација на минерална суровина гранит на локалитетот
„Билбил Камен“ општина Битола, бр. 11-5609 од 10.17.2015 (Прилог IV-3).

По однос на потребата од користење на вода и за испуштање на отпадни води од
МЖСПП, соодветно на поднесената техничка документација, добиено е Известување со
арх. бр. 11-6227/2 од 19.08.2015 (Прилог IV-1), според кое не е потребно издавање на
дозвола за користење на вода и дозвола за испуштање на отпадни води.

За вршење дејност ископ на минерални суровини Операторот треба да поседува Б
интегрирана еколошка дозвола согласно член 95 од Законот за животна средина (СВ на
РМ бр. 53/05, .. 129/15) и Уредбата за определување на активносгите на инсталациите за
кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со
оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за
усогласување со оперативен план (СВ на РМ бр. 89/05): Прилог 2 Активности на
инсталации за кои е потребна Б интегрирана еколошка дозвола, точка 3. Минерални
суровини, 3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални
суровини доколку не се опфатени со Прилог 1 од оваа уредба.

Формата и содржината на барањето за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола
пропишани се со Правилник за постапката за добивање на Б интегрирана еколошка
дозвола ("СВ на РМ" бр. 112/14).
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Основна цел за изработката на Барањето за Б-интегрирана еколошка дозволе е да се
даде анализа на природните фактори во услови на експлоатација на гранит на
наоѓалиштето "Билбил Камен" – Општина Битола, како и да се даде објективна оценка на
влијанието на експлоатацијата врз животната средина со предлог мерки за заштита на
природната средина.

II.1. Локација на објектот со осврт на непосредната околина
Фирмата "СТЕНТОН" с. Д. Оризари ДОО Битола од Министерство за економија на РМ

има добиено концесија за експлоатација на минерална суровина гранит од локалитетот "
Билбил Камен".

Локалитетот “Билбил Камен“ се наоѓа на 1 km северозападно од Битола и околу 1,5 km
југозападно од с. Раштани.

Концесискиот простор се наоѓа на КП 11481/1, КО Битола која административно
припаѓа на Општина Битола. Истиот не граничи со друг концесиски простор.

Границите на концесискиот простор се дефинирани со Договорот за концесија и се
дадени во табела 2.1. Концесиското право се однесува на површина П = 0,118589 km2.

Експлоатационото поле според Законот на минерални суровини (СВ на РМ бр. 136/12,
93/13, 132/13, 44/14 и 160/14) е дел од просторот на кој е утврдено наоѓалиштето на
минералната суровина, просторот неопходен за експлоатација на минералната суровина
и организација на рударските работи, изградба на рударски објекти и простор на кој се
наоѓа и управува со отпадот од експлоатацијата. Експлоатационото поле на површината
на теренот е ограничено со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии со
неограничено простирање во длабочина.

За површинскиот коп "Билбил Камен", а врз основа на извршената геометризација,
увидот на теренот и Законот за минерални суровини, се определени границите на
експлоатационото поле, кои се исти како границите на концесијата и се дефинирани со
следните точки и координати и зафаќа истата површина од P = 0,118589 кm2 односно
11,85 ha.

Локацијата е прикажана на прегледна топографска карта во мерка М = 1 : 25 000
(Прилог II-1), а просторот е дефиниран со гранични точки чии координати се дадени во
Табела 2.1.

Табела 2.1. Гаус-Кригерови координати на граничните точки на концесискиот простор
(експлоатационото поле)

Точка број
КООРДИНАТИ

Y (m) X (m)
Т-1 7 526 200,00 4 544 000,00
Т-2 7 526 420,00 4 544 440,00
Т-3 7 526 375,00 4 544 489,00
Т-4 7 525 843,00 4 544 183,00

Површина: P =0.118589km2

Надморската височина на концесискиот простор – експлоатационото поле се движи од
705-868 m.

До истражниот простор се пристапува преку магистралниот пат Е-65 Битола – Ресен–
Охрид, со раскрсница према Битола, на околу 1000 m северозападно. Источно од
истражниот простор, на оддалеченост од околу 4 km е раскрсницата кон Демир Хисар, а
на околу 7 km е железничка станица во Битола.

Над истражниот простор постои локален – макадамски пат кон селото Раштани. Оваа
патна инфраструктура ќе се реконструира и искористи за транспорт на минералната
суровина.
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II.2. Краток опис на технолошкиот процес
 Опис на површинскиот коп

Лежиштето за гранит "Билбил Камен" спаѓа во групата брдски тип на лежишта со
надморска висина од од 748 до 798 m н.в. за откопно поле А и од 758 - 848 m н.в за
откопно поле Б.

Врз основа на извршените анализи а во согласност со инвеститорот експлоатацијата
ќе започне од откопно поле А. После завршување на експлоатацијата на откопно поле А
експлоатацијата продолжува на поле Б. Тоа значи дека во првата фаза односно при
отварање на полето А, капиталниот пристапен пат ќе се изработи до платото за
поставување на инфраструктурните објекти.

Системот на површинска експлоатација на корисната минерална суровина ќе се
засновува врз методата на дисконтинуираната технологија со примена на дупчачко –
минерските работи, товарање со хидраулични багери, транспорт на варовникот до
постројката за дробење и сепарирање.

Врз основа на моќноста на гранитoт направена е висинска распределба на масите, при
што се формирани 5 етажи со висина од по 10 m за откопно поле А, и 9 етажи за откопно
поле Б. Експлоатацијата ќе започне најпрво на откопно поле А од највисоката етажа Е –
798. Откако првата етажа ќе заврши со експлоатација ќе се отвори втората етажа Е – 788.
Генерално, експлоатацијата ќе се врши на една етажа, а по нејзиното целосно
откопувањето се отвора наредната пониска етажа. По откопувањето на откопното поле А
започнува експлоатацијата на откопното поле Б од горе на долу.

Експлоатацијата на минералната суровина се карактеризира со потребата од
комплетна динамичка усогласеност на техничко - технолошките параметри на системот
на површинската експлоатација, во функција на годишниот капацитет на површинскиот
коп "Билбил Камен". За успешно реализирање на овој процес неопходно е
систематизирање на сите технолошки активности и нивна навремена реализација.

Врз основа на конструираните рударско - технолошки профили извршена е пресметка
на вкупните количини гранит по методата на паралелни профили, односно во
ограниченото експлоатационо поле изнесуваат:

Откопно поле А 552 381 t
Откопно поле Б 1 229 029 t
ВКУПНО 1 781 410 t

Динамиката на површинска експлоатација поединечно за секоја етажа од
површинскиот коп за првите пет години се предвидува да биде по 150.000 t однсоно
вкупно за пет години 750.000 t.

 Опис на технолошкиот процес
По завршувањето на фазата на отворање и подготовка на експлоатационата етажа се

создаваат услови за воведување оптимален технолошки систем на експлоатација на
минералната суровина.

Технолошкиот процес на површинска експлоатација се засновува врз примена на
дисконтинуирана технологија на откопување на минералната суровина и ги опфаќа
следните фази:

- дупчење и минирање
- копање и дозирање на минираниот материјал во приемниот бункер на мобилна

дробилична постројка
- товарење на дробениот материјал со товарна лопата во камиони кипери, или

директно кипање од транспортната лента на дробилицата во камион
- транспорт на материјалот од етажите на површинскиот коп до дробиличната

постројка за добивање на градежни фракции која е лоцирана во близина на с.Брод
на концесијата за песок "Градилово"
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Во ограничениот дел од лежиштето за гранит "Билбил Камен" има површинска
јаловина, чија просечна моќност изнесува 0,35 m. Јаловината ќе се откопува со
хидрауличен багер и ќе се транспортира на одлагалиште.

Јаловината која ги заполнува каверните и пукнатините во гранитната маса ќе се
откопува заедно со гранитот. Оваа јаловината се одвојува на решетката на додaвачот од
дробиличната постројка и преку лентаст транспортер се одлага на депонија од времен
карактер на самата етажа. Јаловината од поле А ќе се користи како тампон за патишта во
копот и надвор од границите на копот, а од поле Б јаловината ќе се одлага во откопаниот
простор на поле А.

Дупчењето на минските дупнатини ќе се изведува со пневматска дупчалка Atlas Copco
со пречник на круната 76 mm и 105 mm. Со пресметаните дупчачко – минерски
параметри, појавата на негабаритни блокови ќе биде сведена во минимални граници.
Иситнувањето на негабаритните блокови (димензии поголеми од 450 mm) ќе се врши со
секундарно минирање. Минските дупнатини на негабаритниот блок ќе се дупчат со рачна
пневматска дупчалка тип VK – 23 или слична со дијаметар на моноблок бургија  - 32
mm.

За рационално секундарно минирање потребно е должината на минската дупнатина да
биде до 1/2 од висината на блокот, а должината на столбот на експлозивното полнење до
2/3 од длабината на минската дупнатина.

Потребно е да се потенцира дека при секундарно минирање на негабаритите ќе има
поголемо расфрлување на парчиња од блоковите, поради што е потребно минирањето
секогаш да се извршува на делови од површинскиот коп кои се наоѓаат на спротивната
страна од инфраструктурните објекти на копот. Примена на други методи за секундарно
минирање (пример со налепни мини на блокот или слично) не се дозволени.

Во поново време на површинските копови за уситнување на негабаритите се користи
хидрауличен чекан кој се монтира на стрелата на багерот. Овој начин на секундарно
уситнување е побезбедно, поефикасно и поекономично во однос на секундарното
минирање.

Оптималната ширина на работната површина на етажата, потребно е да обезбеди
нормална ширина за транспортната механизација и сигурносна оддалеченост од ивицата
на етажната косина, односно од минираниот материјал како на Слика 2.1. (номиналните
вредности на параметрите се пресметани и дадени во Главниот рударски проект).

Слика 2.1. Димензии на работна површина

На површинскиот коп за гранит, за товарање на минираниот материјал ќе се користи
хидрауличен багер од типот HYUNDAI 290 LC со зафатнина на корпата од 2,0 m3.

Транспортот на минираниот материјал од етажите на копот до дробиличната постројка
се врши со камиони од типот IVECO и BMC со носивост од 28 тони.
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 Техничко – технолошки опис на дробиличната постројка
Ровниот гранит од површинскиот коп ќе се дроби и класира во мобилна дробилична

постројка.
Во примарното дробење во мобилната дробилична постројка максималната големина

на влезните парчиња од гранит треба да изнесува 450 mm, а нејзиниот капацитет
изнесува од 100 до 120 t/h.

Дробиличната постројка е лоцирана на самата етажа на површинскиот коп , каде
фракциjата од 0 до 60 mm преку лентаст транспортер дирекно ќе се товарат во камиони.
За добивање на стандардните градежни фракции фракцијата од 0 дo 60 mm се
транспортира до стационарната дробилка на концесијата во „Градилово“ кај с. Брод каде
материјалот дополнително се дроби и сепарира и се добиваат класите 1, 2, 3 и 4.

Изборот на технолошкиот процес е базиран на физичко - механичките својства на
минералната суровина и потребниот асортиман за градежните фракции. Технолошката
шема на производниот процес од стационарната дробилична постројка е следната:

Фракцијата од 0 до 60 mm од површинскиот коп со помош на камиони се транспортира
до приемниот - челичен бункер на дробиличната постројка.

Во примарната дробилка материјалот се иситнува на димензии – 60 + 0 mm и со
лентовиден транспортер се транспортира до ситото каде материјалот се двои на две
класи. Класата 0 + 30 mm со лентаст транспортер се одвојува на посебна депонија за
тампон. Класата 30 – 60 mm со лентаст транспортер се додава во секундарна дробилица,
и преку систем на сита се одвојуваат класите: 16/32, 8/16, 4/8 и 0/4 mm, каде преку
транспортни ленти се депонираат на основното плато.

Во технолошкиот процес на дробење и класирање неопходно е се да се изврши
инсталација на распрскувачи кои ќе вршат влажнење на материјалот односно ќе се
спречи емисија на минерална прашина.

 Придружни и инфраструктурни објекти
Придружните и инфраструктурните објекти за површинскиот коп "Билбил Камен", се

објекти од времен карактер, контејнерски тип (види Слика 2.3) кои ќе се постават на
северната страна над откопно поле А како што е прикажано на Слика 2.2. За овие објекти
потребно е да се изработи плато со димензии 70 х 20 m.

Оддалеченоста на инфраструктурните објекти од најблиската граница на
површинскиот коп изнесува околу 20 до 30 m од поле А и околу 100 m од откопно поле Б.

Легенда:
1. Канцеларија и остава - контејнер тип

04004
2. Прирачен магацин за резервни

делови, алати и работна маса за мали
интервенции и поправки - контејнер
тип 04102

3. Трпезарија за 12 работници - контејнер
тип 00401

4. Гардеробо со орманчиња и санитарен
јазел - контејнер тип 04301

5. Резервоар за вода
6. Мобилен тоалет
7. Септичка јама
8. Паркинг простор

Слика 2.2. Распоред на придружни и инфраструктурни објекти на платото на
површинскиот коп
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1. Канцеларија и остава - контејнер тип
04004

2. Прирачен магацин за резервни делови,
алати и работна маса
- контејнер тип 04102

3. Трпезарија за 12 работници - контејнер
тип 00401

4. Гардероби со ормарчиња и санитарен
јазел - контејнер тип 04301

Слика 2.3. Внатрешен распоред (ентериер) на планираните монтажни објекти (контејнери)

 Пратечки инфраструктурни објекти

 Снабдување со вода за технолошки потреби и вода за пиење

Обезбедувањето со вода за технолошки потреби (прскање на површините за
соборување на прашината при дробењето, утоварот и на пристапните и експлоатациони
патишта во копот) се врши со поставување на цистерна од 4 000 литри која редовно ќе се
полни со вода од градскиот водовод (Слика 2.4). За пиење ќе се користи пакувана вода во
шишиња.

Слика 2.4. Цистерна за вода

 Снабдување со електрична енергија

Целокупната опрема на копот е на дизел погон и работи во една смена. На
површинскиот коп нема да се инсталира електрична енергија.

Дробиличната постројка ќе се снабдуваат со струја од дизел агрегат кој го поседува
самата дробилка.
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 Снабдување со гориво

Снабдувањето со гориво на комплетната опрема и механизација од површинскиот коп
ќе се врши од автоцистерна. Преточувањето на горивото од автоцистерната во
резервоарите на опремата и механизацијата ќе се изведува на паркинг просторот со
превземање на сите мерки за сигурно преточување.

Промената на маслата од моторите ќе се врши исклучиво на паркинг просторот при
што отпадните масла ќе се собираат во метални буриња.

 Снабдување со експлозивни средства

Снабдувањето на површинскиот коп со потребните експлозивни средства ќе се врши
на денот на минирањето од регистрирана фирма за вршење на таква дејност. Па поради
тоа нема потреба од градба на магацин за експлозив и експлозивни материјали.

 Отпадни води

Во технолошкиот процес на експлоатација на гранитот не се користи технолошка вода.
За зафаќање на отпадните фекални води предвидено е изградба на септичка јама,
димензионирана согласно важечките прописи и стандарди. Септичката јама е
двокоморна, целосно вкопана во земја, армирано бетонска и водонепропусна (Слика 2.5).
Исталожените и пливачки материи ќе се црпат и одвезуваат до место за третирање од
страна на овластено правно лице, со кое Операторот ќе склучи Договор.

Слика 2.5. Двокоморна, армирано-бетонска водонепропусна септичката јама
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 Спецификација на потребната механизацијa

За несметано одвивање на технолошкиот процес во површинскиот коп за
експлоатација на гранит, како и за остварување на годишното производство од 150 000 t
потребна е следната механизација, дадена во Табела 2.2.

Табела 2.2. Спецификација на потребната механизација
Реден
број Вид на опрема Тип Потребен

број
1 Лафетна дупчалка Atlas Copco 1
2 Багер хидрауличен VOLVO 1
3 Мобилна дробилица 1
3 Камион IVECO, BMC 11
4 Товарна лопата VOLVO 1
5 Булдозер CAT D-8 1

Од извршената пресметка на капацитетот на опремата које е специфицирана за
технолошкиот систем на површинска експлоатација на површинскиот коп "Билбил камен"
се доаѓа до заклучок дека кај поголемиот број од расположивата опрема постои резерва
во капацитетот, која создава предуслови за зголемување на годишниот капацитет на
површинскиот коп.

На површинскиот коп потребна е и следната помошна опрема:
- цистерна за вода
- возило за транспорт на вработените
- дежурно возило
Цистерната за вода ќе врши распрскување на вода по транспортните патишта заради

намалување на емисијата на прашина при движење на камионите низ копот.

Возилото за транспорт на вработените може да биде и дежурно возило ако возилото
останува на копот до крајот на смената.

 Пристапни и транспортни патишта за површинскиот коп
Основните конструктивни елементи на транспортните патишта за површинскиот коп

"Билбил камен" се во функција од морфологијата на теренот и техничките карактеристики
на транспортните средства и истите изнесуваат: ширина b = 6 m, максимален наклон i =
10%, минимален радиус на кривина Rmin= 19 m.

Пристапниот пат кон рудникот "Билбил камен" започнува од приклучокот на
регионалниот пат Битола-Ресен, како постоечки пат. Дел од овој пристапен пат е прооден
за трактори и неговата траса ја следи суводолицата западно од концесијата. Со оглед на
малата ширина и неповолниот наклон на одредени делови оваа траса инвеститорот ќе ја
прошири и ќе ја тампонира заради несметан транспорт на материјалот.

Од овој постоен локален пат, на стационажа 0+000 со кривина која поминува преку
суводолицата се одвојува пристапниот пат за концесискиот простор. Од преминот на
суводолицата, каде се поставуваат бетонски цевки со пречник 600 mm, патот се изведува
со ширина од 6 m, во успон со максимален наклон на трасата од 10%.

Во првата фаза пристапниот пат се изработува до локацијата на откопно поле А, а
после исцрпување на полето, патот ќе се продолжи кон откопното поле Б.

Пристапниот пат и локалните пристапни патишта до поедини етажи на откопно поле А
и Б се дадени на ситуационото решение на копот во Прилог II-3.
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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.

Фирмата СТЕНТОН ДОО Битола, е во приватна сопственост на две лица: Пеце
Стојановски (50 %) и Благој Крстевски (50%).

За извршување на работите на површинскиот коп за експлоатација на гранит "Билбил
Камен" потребно е ангажирање на следната работна сила дадена во Табела 3.1.

Табела 3.1. Спецификација на потребната работна сила

Реден
број

Опис на работното
Место

Стручна
спрема

Број на
извршители

1 Раководител на копот ВСС 1
2 Ракувач на дупчалка КВ 1
3 Помошник ракувач на дупчалка (*) КВ 1
4 Ракувач на багер КВ 1
5 Ракувач на дробилка ВКВ 1
6 Ракувач на товарна лопата КВ 1
7 Возачи Ц кат. 11
8 Ракувач на булдозер КВ 1
9 Палител на мини (*) КВ 1

10 Механичар-бравар (*) КВ 1
11 Административен работник –магацинер ССС 1
12 Помошни работници ПК 2
13 Чувари (*) ПК 3

ВУПНО: 26

(*) Дел од работната сила може да работи на повеќе работни места за кое треба да е
стручно кфалификувана за безбедна работа или може да биде ангажирана по потреба од
други специјализирани фирми.

Површинскиот коп површинскиот коп за експлоатација на гранит "Билбил Камен"
работи пет дена во неделата по 8 часа, едносменско работење, а повремено и во
саботите доколку работата тоа го налага.

Oсновнитe параметри на по однос на работењето на површинскиот коп се следните:

Годишен капацитет на производство 150 000 t
Број на работни денови во годината 240 дена
Број на работни смени на ден 1 смена
Број на работни часови во смена 8 h

Одговорно лице за заштита на животната средина e Мицковски Ѓорѓи, раководител
на површинскиот коп.
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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.

 Суровини во процесот на производство

Реф.
бр.

Материјал/
Супстанција (1)

САЅ(4)

број

Категорија
на опасност

(2)

Моментално
складирана

количина

Годишна
употреба

R и Ѕ фрази
(3)

1 Јаловина мешавина - нема 16 800 t /
2 Дробен гранит

(Силициум диоксид и
др. оксиди)

мешавина / нема 150000 t
(60,000 m3)

Ѕ 48

3 Дизел гориво D2 68334-30-5 Класа 3 нема

72 t

R10, 38, 65,
51, 53
S2,16, 23,
24, 43, 61,
62

4 Моторно масло,
синтетичко и
минерално

68643-42-3 Класа 3 нема 1 t S3, 16, 26
R36, 52, 53

5 Хидраулично масло 64742-52-5 Класа 3 нема 1,2 t S26,
R36, 52, 53

6 Товатна маст смеса
64742-54-7,
1306-62-0

Класа 9 нема 0,5 t S2, S24,
S25, S60
S61

7 Автогуми / Класа 4.1 нема 30 парчиња /
8 Експлозив

АНФО
64742- 52-5 Класа 5.1

Оксидирачк
и материи
Класа 1.1

Експлозивни
материи и
предмети

36 t R 2,3,5,6, 7,
12, 16, 25,
36,
37, 44
S 2, 4, 15,
21, 23, 41
,47, 53

9 Детонатори / / нема 504 броја /
10 конектори / / нема 480 броја /
11 Бавногорлив

фитил
/ / нема 72 m /

Забелешка: Поради недостапност на податоци, CAS броевите и R и S фразите за некои
супстанции не се дадени, а кај други се дадени како индикативни бидејќи се однесуваат на тие
фамилии на продукти, односно не се однесуваат точно на продуктот.

 Потребни количини на вода

Во технолошкиот процес на експлоатација на гранитот на локалитетот " Билбил Камен"
не се користи технолошка вода. Мали количини на вода се користат за супресија на
прашината од мобилната дробилица која останува во дробениот материјал зголемувајќи
ја неговата влажност.

________________________________
1. Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни супстанции, дадете
детали за секоја супстанција.
2. Закон за превоз на опасни материи (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, СВ на РМ 92/07)
3. Според Анекс 2 од додатокот на упатството
4. Chemical Abstracts Service
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Снабдувањето со санитарна и вода за распрскувачите за соборување на прашината и
сепарирањето е решено со поставување на цистерна од 4 000 литри која редовно ќе се
полни со свежа вода од градскиот водовод на градот Битола. Од резервоарот до
санитарните простории и до мобилната дробилка, водата се доведува со пластични
црева.

Вработените ќе користат пакувана вода за пиење.

 Снабдување со електрична енергија

На површинскиот коп нема да се инсталира електрична енергија. Целокупната опрема
на копот е на дизел погон и работи во една смена. Дробиличната постројка ќе се
снабдуваат со струја од дизел агрегат кој го поседува самата дробилица.

 Ракување со суровини, меѓупроизводи и производи

За производство на сепариран материјал основна суровина е несепариран материјал,
природен гранит, кој се добива од ископ. Ископот се врши со машини, се товари во
камиони кои го транспортираат во кругот на копот каде се врши примарно дробење во
мобилна дробилка.

Целиот ископан и примарно раздробен материјал од површинскиот коп со камиони се
носи на дополнително ситнење и сепарирање во сепарацијата Градилово, с. Брод, во
сопственост на Операторот. Транспортот на материјалот од местото на ископот, каде се
утоварува со градежни машини, е во покриени камиони и со истиот се транспортира до
кругот на сепарацијата во с. Брод,  врши главно по асфалтирани патишта. Примарно
раздробениот материјал, како несепариран се носи директно на сепарацијата Градилово,
и за истиот постои времена депонија со мал капацитет во кругот на сепарацијата.

Сепарираниот материјал се складира на отворено во непосредна близина на
сепарацијата, од каде се продава на заинтересираните купувачи во регионот.

Природниот фракционен агрегат од гранит не содржи опасни материи.
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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).

Реф
бр.

Вид на
отпад/

материал

Број од
Европскиот
каталог на

отпад

Количина
Преработка/
одложување

Метод и локација на
одложувањеКоличина

по месец
Годишна
количина

1 Јаловина
(хумус и
распаднат
гранит)

17 05 04 160 m3 1900 m3 Ќе се депонира во
кругот на
концесикото поле

Приватни лица го
превземаат за
тампонирање на
полигони, дворови и
сл.

2 Моторно
масло,
синтетичко и
минерално

13 02 05* 84 l 1000 l Предавање на
овластен Собирач
на отпадни
моторни масла
(според договор)

Се собира во буриња
и се складира во
магацин до
преземање од
овластен Собирач на
отпадни масла.

3 Хидраули-
чно масло

13 01 01 100 l 1200 l Предавање на
овластен Собирач
на отпадни
моторни масла
(според договор)

Се собира во буриња
и се складира во
магацин до
преземање од
овластен Собирач на
отпадни масла.

4 Измешан
комунален
отпад

20 03 01 0,085 t 1 t Се собира во
контејнери

ЈКП го депонира на
депонија

5 Стари
отпадни
автомобилск
и гуми

16 01 03 3 30 Собирање на
привремена
депонија и
предавање на
овластен собирач

Предавање на
овластен собирач
Процес на пиролиза

6 Отпадно
железо

17 04 05 0,5 t 6 t предавање Откупен пункт на
регистриран правен
субјект за откуп на
секундарна суровина

7 Отпад од
амбалажа

15 01 01
отпад од
пакување
од хартија
и картон

0,05 t 0,6 t предавање
Откупен пункт на
регистриран правен
субјект за откуп на
секундарна суровина

15 01 02
отпад од
пакување
од
пластика

0,05 t 0,6 t предавање
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На сепарацијата се јавуваат следните емисии и видови на отпад: емисија на прашина
која се јавува при самиот технолошки процес на ископот на јаловината и суровината,
цврст комунален отпад, бучава и вибрации кои се јавуваат од работата при самата
постројка, отпадна вода која се користи за одржување на хигиена во просториите и
санитарните јазли како и масти и мазива кои што се користат за одржување на
механизацијата и опремата.

Како методи, процеси и помошни процеси со цел за намалување и третман на
загадувањето и искористувањето на отпадот се користат следниве:

• Маслата и мастите кои се користат за одржување на машините и постројката се
собираат во буриња, и се предаваат на овластен собирач на опасен отпад – стари
моторни масла Ауто-хаус Заковски ДООЕЛ Скопје, со кој сестринската фирма
СТЕНТОН ГРАДБА ДОО која за сметка на СТЕНТОН ДОО го врши сервисирањето
на градежната и транспортната механизација има склучено договор за преземање.
Прилози:, Прилог III-1 - Договор за деловна соработка - одржување на возилата,
Прилог III-2 - Договор за деловна соработка - собирање на отпадни масла.

• Комуналниот цврст отпад од вработените и технолошки отпад (отпад од пакување)
ќе се собира, транспортира и депонира од страна на Јавното комнално претпријатие
„Комуналец“ од Битола, со кое Операторот ќе потпише Договор за подигање на
отпад до отпочнување со експлоатација.

• Отпадната вода од санитарните јазли (WC и мијалник од кујна) ќе се испушта во
водонепропусна септичка јама, која треба да се изгради во следниот период. Оваа
отпадна вода ќе се црпи со соодветни цистерни и ќе подлежи на третман од
овластен субјект. Во меѓувреме ќе се обезбедат еколошки подвижни тоалети кои ги
одржува овластен правен субјект (Прилог III-3. Договор за мобилни тоалети).

Договорите за подигање на отпадот се дадени во Прилози III.
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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.

На постројката не постојат точкасти извори на емисии во атмосферата, нема котли со
моќност повеќе од 250 kW, ниту мали котли, ниту оџаци кој би емитирале супстанци во
атмосферата. Соодветно на ова не се пополнуваат долните табели содржани во
образецот на Барањето

Само за котли со моќност повеќе од 250 kW, малите котли се исклучени.
Капацитет на котелот
Производство на пареа: kg/час
Термален влез: MW
Гориво за котелот
Тип: јаглен/нафта/LPG)/гас/биомаса итн.
Максимален капацитет на согорување kg/час
Содржина на сулфур: %
NOx mg/Nm3

при (0oC. 3% O2(Течност или гас),
6% O2(Цврсто гориво)

Маскимален волумен на емисија m3/час
Температура oC(min) oC(max)
Периоди на работа час/ден Денови/годишно

За други големи извори на емисии во производството:

Извор на емисија Детали за емисијата
Намалување

на
загадувањето

Референца/бр. на
оџак

Висина на
оџак
[m]

Супстанциј
а/материја

л

Масен
проток

[mg/Nm3]

Проток на
воздух

[ Nm3/час ]

Тип на
филтер/цикло

н/скрубер

Нормалните услови за температура и притисок се: 0oC, 101.3 kPa

Емисиите во воздухот согласно Законот за заштита на воздухот од загадување се
категоризираат во: емисии од котли, точкасти емисии од стационарни и мобилни извори и
потенцијални и фугитивни емисии.

Како мобилни точкасти извори на емисии ќе се појавуваат возилата со кои ќе се врши
ископ односно транспорт на минералната суровина. Овие возила ќе бидат активни само
во една смена и тоа во текот на пролетните и летните месеци бидејќи во зимскиот период
нема да постојат активности во површинскиот коп па последните активности се случуваат
во текот на доцната есен.

Единствено овие возила се дополнителен извор на загадување на водухот кои за
време на работа на нивниот мотор со внатрешно согорување вршат контаминирање на
животната средина во многу краток временски период и тоа на отворен простор.
Фреквенцијата на движење на возилата е релативно мала и нема значајно негативно
влијание врз животната средина. Во прилог на ова оди и употребата на еколошки горива
кои на територијата на Република Македонија се употребуваат повеќе од 4 години.
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Класична емисија на минерална прашина во воздухот ќе се појавува при процесот на
копање и товарање, односно при транспорт по неасфалтираниот пат во вид на фугитивна
емисија. Истата ќе се случува моментално кога ќе се врши ископот односно товарањето и
по краток временски период се таложи на површината на почвата пред се во границите
на концесиското поле. Мал дел од минералната прашина при неповолни временски
услови се разнесува во околните пространства вклучувајќи ги и населените места меѓутоа
во незначителни емисии кои би барале дополнителна анализа пред се поради фактот
што се работи за ископ со еден багер и транспорт со два камиони. Исто така се
предвидува распрскување на вода на патот во летниот период со што се очекува
емисиите да се сведат на минимум.

Прашина која ќе се појавува за време на дупчењето и минирањето во количина од
околу 200 mg/m3/min или околу 12.000 mg на час, како и малата прашина која се добива
при работата на багерот и камионите. Во летен период патиштата повремено ќе се
прскаат со вода со автоцистерна, и во тој случај емисијата на прашина е далеку помала.

Спречување на продукцијата на минерална прашина од мобилната дробилица се
предвидува со систем од прскалки кои на критичните места ќе вршат влажнење на
материјалот со што ќе се спречи емисијата на прашина односно истата ќе биде
занемарлива.

Димните гасови кои се ослободуваат при иницирањето на експлозивот се занемарливо
мала количина. Димни гасови кои се ослободуваат при работата на дизел опремата, но
ако се има предвид количината на опремата која е ангажирана слободно може да се каже
дека станува збор за многу мала емисија во животната средина.

Површинскиот коп не е влезен во експлоатациона фаза. На терен се изведуваат
работи на пристапни патишта и подготвителни работи на експлоатационото поле. Од тие
причини не е можно мерење на прашина при полна ангажираност на опремата и
градежните машини.

Првите мерења ќе бидат направени по воспоставување на пробното производство на
средините од четирите страни дегинирани со точките од границите на експлоатационото
поле на површинскиот коп, кои се совпаѓаат и со точките од концесискиот простор.

Референтни точки:

Национален
координатен

систем

Нивоа на звучен притисок
(dB)

(5N, 5E) L(A)eq L(A)10 L(A)90
Граници на
локацијата

Локација 1: Т1 Y = 7 526 200
X = 4 544 000

Локација 2: Т2 Y = 7 526 420
X = 4 544 440

Локација 3: Т3 Y = 7 526 375
X = 4 544 489

Локација 4: Т4 Y = 7 525 843
X = 4 544 183
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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 II 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.

На површинскиот коп Билбил Камен нема канализациска инфраструктура, поради што
нема емисии во канализација од процесното работење на копот.

Во површинскиот коп Билбил Камен не се генерира отпадна вода од технолошкиот
процес и нема третман на отпадните води од технолошкиот процес.

Отпадни води од санитарните јазли и трпезаријата кои потекнуваат од водите за
одржување на хигиената на на работниците и на работните простории и од одржување на
санитарните јазли ќе се собираат во водонепропусна каскадна септичка јама која треба
да се изведе во следниот период и која по потреба ќе се празни од страна на овластен
постапувач, за што Операторот ќе потпише Договор. Отпадни води, кои се добиваат од
санитарните уреди изнесува околу 1 m3 на ден.

До изградбата на септичката јама, за задоволување на санитарните потреби на
вработените ќе се постават подвижни тоалети, кои ќе ги одржува овластен постапувач.

Атмосферската вода ќе се одведува како досега, преку постоечките суводолици.

Од наведеното можеме може да се заклучи дека инсталацијата не генерира емисии т.е
испуштања на отпадна техничка и санитарна вода во површинска вода и почва, поради
што не се пополнуваат долните табели содржани во образецот на Барањето.

Пара
метар Пред третирање После третирање

Име
на

супста
нција

Макс.
Просек
на час
[mg/l]

Макс.
Дневен
просек
[mg/l]

kg/ден kg/год.

Макс.
просек
на час
[mg/l]

Макс.
дневен
просек
[mg/l]

Вкупн
о

kg/ден

Вкупно
kg/год.

Идентитет
на

реципиент
от

[6N;6E]1

1 Согласно Националниот координатен систем
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Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем : _____________

Параметар
Резултати

(mg/l)
Нормален

аналитички
опсег

Метода/
техника на

анализаДатум Датум Датум Датум
pH
Температура
Електрична проводливост S
Амониумски азот NH4-N
Хемиска потрошувачка на кислород
Биохемиска потрошувачка на O2
Растворен кислород O2 (р-р)
Калциум Ca
Кадмиум Cd
Хром Cr
Хлор Cl
Бакар Cu
Железо Fe
Олово Pb
Магнезиум Mg
Манган Mn
Жива Hg

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем: ______________
Параметар Резултати

(мг/л)
Нормален

аналитички
опсег

Метода/
техника на

анализаДатум Датум Датум Датум
Никел Ni
Калиум  K
Натриум Na
Сулфат SO4
Цинк Zn
Вкупна базичност (како CaCO3)
Вкупен органски јаглерод TOC
Вкупен оксидиран азот TON
Нитрити NO2
Нитрати NO3
Фекални колиформни бактерии во
раствор ( /100мл)
Вкупно бактерии во раствор
( /100ml)
Фосфати PO4
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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.

При редовно работење на површинскиот коп „Билбил Камен" постои можност за
емисија на полутанти во почвата, главно при точење на гориво и инцидентно истекување
на моторно масло, но со практиките на работа и заштитните мерки истата е сведена на
минимум.

Точењето на гориво е со преточување од миницистерна во резервоарите на
механизацијата. При преточувањето, под резервоарот се поставува непропусна ПВЦ
фолија покриена со слој песок.

Отпадното масло се создава при редовна промена на старо моторно масло на
градежната и транспортната механизација за време на сервисирање на возилата.
Одржувањето на истите е во механичарска работилница на сестринска фирма СТЕНТОН
ГРАДБА кој има автомеханичарска работилница во своето седиште во бетонската база во
с. Долно Оризари. За инцидентни работи на лице место ќе се користи платото на
површинскиот коп, со преземање на заштитни мерки.

СТЕНТОН ГРАДБА ДОО има склучено договор за собирање и предавање на опасен
отпад од стари моторни масла со овластен собирач – Ауто-хаус Заковски ДООЕЛ –
Скопје. До подигањето на маслото истото се чува во садови на Собирачот, кои се
соодветно обележени и поставени на собирно место за отпадно масло. Привремено на
локацијата на површинскиот коп старото масло ќе се чува во посебен ограден простор за
масла оформен на бетонирано плато зад прирачниот магацин, покриен со настрешница,
од каде го подига Собирачот.

Доколку се случи поради дефект да дојде до искапување на масло од машините или
опремата, истото ќе се посипе со прашкаст земјен материјал и ќе се собере до финално
одложување на депонија.

Комуналниот отпад се собира во контејнери и него редовно го подига надлежното
комунално претпријатие и го одлага на градската депонија.
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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).

Во површинскиот коп за минерална суровина гранит во локалитетот „Билбил Камен"
Операторот „СТЕНТОН " ДОО Битола не извршува земјоделски и фармерски активности,
поради што не се пополнува долната табела од Образецот.

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) /

Вк. количество внесена мил (m3) /
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X. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ
Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на

локацијата (во согласностсо локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ / само
преку ден / повремено).

Површинскиот коп не е влезен во експлоатациона фаза. На терен се изведуваат
работи на пристапни патишта и подготвителни работи на експлоатационото поле. Од тие
причини не е можно мерење на бучавата при полна ангажираност на опремата и
градежните машини. Првите мерења ќе бидат направени по воспоставување на пробното
производство на средините од четирите страни дегинирани со точките од границите на
експлоатационото поле на површинскиот коп, кои се совпаѓаат и со точките од
концесискиот простор.

Референтни точки:

Национален
координатен

систем

Нивоа на звучен притисок
(dB)

(5N, 5E) L(A)eq L(A)10 L(A)90
Граници на локацијата

Локација 1: Т1 Y = 7 526 200
X = 4 544 000

Локација 2: Т2 Y = 7 526 420
X = 4 544 440

Локација 3: Т3 Y = 7 526 375
X = 4 544 489

Локација 4: Т4 Y = 7 525 843
X = 4 544 183

ОСЕТЛИВИ ЛОКАЦИИ
Локација 5:
Локација 6:

Во долната табела дадени се очекувани вредности на нивото на бучава од работата на
опрема и машини во површинскиот коп .

Извор на
емисија

Референца/ бр.
Извор/уред

Опрема
Референца/

бр.

Интензитет на бучава dB
на означена
одалеченост

Периоди на емисија
[број на часови

предпладне/
попладне]

Багер
Мотор со

внатрешно
согорување

работни
машини и

возила

90 dB / на извор
< 70 dB на граница на пк

Повремено од
8 – 16 час

240 денови/год

Булдожер
Мотор со

внатрешно
согорување

работни
машини и

возила

90 dB / на извор
< 70 dB на граница на пк

Повремено од
8 – 16 час

240 денови/год

Камион
Мотор со

внатрешно
согорување

работни
машини и

возила

90 dB / на извор
< 70 dB на граница на пк

Повремено од
8 – 16 час

240 денови/год

Дробилка
Мотор со

внатрешно
согорување

работни
машини и

возила

90 dB / на извор
< 70 dB на граница на пк

Повремено од
8 – 16 час

240 денови/год

Минирање Експлозив
≥90 dB / на извор

< 70 dB на граница на пк
кракотрајно
повремено

Според Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната
средина (СВ на РМ бр. 147/08) и во согласност со Правилникот за локациите на мерните
станици и мерните места (СВ на РМ бр. 120/08), површинскиот коп спаѓа во подрачје од
четврт степен на заштита од бучава. Максимално дозволените граници на нивото на
бучава за подрачје од четврт степен се 70 dB дење (од 07-19 часот) и навечер (од 19-23
часот), односно 60 dB ноќе (од 23-07 часот).
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Со оглед на фактот дека наведените извори на бучава преставуваат точкасти извори
на бучава, а единствено како значаен се појавува моторот со внатрешно согорување на
машините и камионите, интензитетот на бучавата се намалува за 6 dB со удвојување на
растојанието од изворот (прикажано на Слика 10.1).

Слика 10.1. Приказ на намалување на интензитетот на бучава од растојанието од
изворот

Според графиконот, веќе на 16 m од изворот нивото на бучава и при вакви услови ќе
биде под 70 dB односно во граници на дозволените вредности во денски услови бидејќи
површинскиот коп работи само во денските часови од деноноќието, од 8-16 часот, што
значи дека предметниот површински коп нема да продуцира бучава која бара
дополнителен третман, односно намалување, пред се поради тоа што најблиските
станбени живеалишта се лоцирани на околу 1 km од површинскиот коп.

Локацијата на површинскиот коп е вон населени места и се работи само во текот на
денот во период од 08 до 16 часот и се очекува нивото на бучава да не го надмине
дозволеното ниво за подрачје од четврт степен, согласно нормативите.

При работата на машините и опремата на површинскиот коп се создаваат вибрации, но
нивното влијание е занемарливо по околината надвор од границите на експлоатационото
поле.

Во процесот на минирање, кое се изведува периодично, врупно десетина во тек на
годината, се појавуваат поголеми вибрации, кои поради начинот на извршување на
истото и употребата на типот на експлозив, може да се сметаат за слаби. Во прилог на
ова е и големата оддалеченоста на најблиските резиденцијални објекти од околу 1 km од
површинскиот коп, што овие влијанија ги прави занемарливи.

Опремата која се користи на површинскиот коп не е од таков размер да предизвика
забележливо нејонизирачко зрачење во однос на топлинска или светлосна емисија.

Површинскиот коп работи само во една, денска претпладневна смена и нема потреба
од вештачки светлосни извори за изведување на работите. Во ноќните часови копот не е
осветлен. (топлинско или светлосно).
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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.

На површинскиот коп ќе се врши мониторинг за параметрите дадени во долната
табела, во која е дадена фреквенцијата на мерење, методот на земање на примероци и
методот за анализа. Мерните места, означени со М1 до М4 на ситуацијата на Слика 11.1,
се наоѓаат на средина од страните дефинирани со точките Т1 до Т4, кои се гранични
точки на концесискиот простор и на експлоатационото поле на површинскиот коп.

Параметар Фрекфенција на мониторинг и
места на мерење

Метод на
земање на
примероци

Метод на
анализа/
техника

PМ 10
Цврсти честички -
прашина

Еднаш годишно
на 4 мерни места (М1 – М4) на
средина на страните на на
експлоатационото поле,
означени на скицата

според
IЅО

стандарди
според

IЅО
стандарди

Бучава

Еднаш годишно
на 4 мерни места  (М1 – М4) на
средина на страните на на
експлоатационото поле,
означени на скицата

Слика 11.1. Скица на мерни места за мониторинг на прашина и бучава

Референтни точки:
гранични точки на
површинскиот коп

Национален координатен
систем Мерни места Местоположба

Y X
Локација 1: Т1 7 526 200 4 544 000 М1 југозапад
Локација 2: Т2 7 526 420 4 544 440 М2 југоисток
Локација 3: Т3 7 526 375 4 544 489 М3 североисток
Локација 4: Т4 7 525 843 4 544 183 М4 северозапад

Т1

Т4

Т2

Т3

М4

М1

М2

М3
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XII. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Операторите кои поднесуваат барање за интегрирана еколошка дозвола приложуваат
предлог-програма за подобрување на работата на инсталацијата и заштитата на
животната средина.

Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на постоечките капацитети,
притоа одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи на највисоко ниво и
водејќи грижа за животната средина и околина Оперативен план за Каменоломот
Оризари согласно Закон за животна средина објавен во Службен весник 53 во 2005 и
Директивата за Советот од 24 Септември 1996 година за интегрирано спречување и за
контрола на загадувањето 96/61/ЕС го предлага следната:

Програма за подобрување на површинскиот коп Билбил Камен

Активност 1: Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста
на вработените за водење грижа на животната околина

Активност 2: Оградување - означување на експлоатационото поле

Активност 3: Намалување на негативниот визуелен ефект на животната средина и
физичко уредување на просторот - Да се преземе активност на
зазеленување за спречување на емисија на бучава и цврсти честички

Активност 4: Намалување на прашината која се создава од самото работење на
каменоломот - Применување на постапки за спречување на ширењето на
прашината со постапка на оросување т.е наводнување на: суровината, на
работните површини каде што се врши товарање и транспорт и
пристапните патишта (влезни и излезни од каменоломот).

Активност бр.1 Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста
на вработените за водење грижа на животната околина
1. Опис
Организирање на програми за едукација на сите нивоа, обуки теоретски и практични за
вработените кои се непосредни ракувачи и управувачи со опасни супстанции, опасен отпад или
потенцијален отпад, со периодична проверка на обученоста како и обуки кои ќе ја подигнат свеста
на вработените за водење на грижа за животната околина.
2. Предвидена дата за почеток на реализација 10.2016
3. Предвидена дата за завршување на реализација 02.2017
4. Вредност на емисиите до и за време на реализација

/
5. Вредности на емисиите по реализација на активноста

Помали несакани емисии во животната
околина и избегнување на можни
хаварии.

6. Влијание врз ефикасноста
/

7. Мониторинг
Параметар Медиум Метода Зачестеност

Присутност
на учесниците

/ Проверка
(Статистичка)

Годишно
(За секоја промена
во постапките за ракување со
опасни супстанции,опасен
отпад или потенцијален
опасен отпад, веднаш да се
спроведе постапката
за едукација)
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8. Извештаи од мониторинг
Запис од спроведените активности

 тема и содржина на обуката
 список на присутни учесници
 заклучоци

Известување Годишно (или веднаш, после секоја промена во постапките
за ракување со опасни супстанции, опасен отпад или потенцијален отпад)

9. Вредност на инвестицијата
30.000,00 денари

Активност 2: Оградување - означување на експлоатационото поле
1. Опис
Оградување - означување на експлоатационото поле
2. Предвидена дата за почеток на реализација
10.2016
3. Предвидена дата за завршување на реализација
02.2017
4. Вредност на емисиите до и за време на реализација

Значително влијание
5. Вредности на емисиите по реализација на активноста

Незначително влијание
6. Влијание врз ефикасноста

Намалување на бучвата и намалување на емисии од прашина
7. Мониторинг

Параметар Медиум Метода Зачестеност

8. Извештаи од мониторинг
Известување Годишно

9. Вредност на инвестицијата
30.000,00 денари

Активност 3: Намалување на негативниот визуелен ефект на животната средина и
физичко уредување на просторот

1. Опис
Да се преземе активност на зазеленување за спречување на емисија на бучава и цврсти честички
2. Предвидена дата за почеток на реализација
10.2016
3. Предвидена дата за завршување на реализација
02.2017
4. Вредност на емисиите до и за време на реализација

Значително влијание
5. Вредности на емисиите по реализација на активноста

Незначително влијание
6. Влијание врз ефикасноста

Намалување на бучвата и намалување на емисии од прашина
7. Мониторинг

Параметар Медиум Метода Зачестеност

8. Извештаи од мониторинг
Известување Годишно

9. Вредност на инвестицијата
120.000,00 денари
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Активност 4: Намалување на прашината која се создава од самото работење на
каменоломот

1. Опис
Применување на постапки за спречување на ширењето на прашината со постапка на оросување
т.е наводнување на: суровината, на работните површини каде што се врши товарање и транспорт
и пристапните патишта (влезни и излезни од каменоломот)
2. Предвидена дата за почеток на реализација

3. Предвидена дата за завршување на реализација

4. Вредност на емисиите до и за време на реализација
Значително влијание

5. Вредности на емисиите по реализација на активноста
Незначително влијание

6. Влијание врз ефикасноста
Намалување на бучвата и намалување на емисии од прашина

7. Мониторинг
Параметар Медиум Метода Зачестеност

8. Извештаи од мониторинг
Известување Годишно

9. Вредност на инвестицијата
450.000,00 денари на годишно ниво за изнајмување на цистерна и вода

Преглед на реализацијата на активностите од Програма за подобрување и
финансирањето

Р.б Активност Финансирање по години
2016 2017 Вкупно

1. Бр.1 10.2013 02.2014 30.000,00 денари
2. Бр.2 10.2013 02.2014 30.000,00 денари
3. Бр.3 10.2013 02.2014 120.000,00 денари
4. Бр.4 10.2013 02.2014 300.000,00 денари на годишно

ниво за изнајмување на
цистерна и вода

600.000,00 денари
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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.

Емисии од поголеми хаварии во инсталацијата не се очекуваат. Во инсталацијата има
развиено политика каде вработените се обучени да се справат со помали хаварии, но во
исто време со добро развиен програм за одржување на опремата која се користи и
препораките на производителот на опремата, хаварии скоро и да не постојат.

Во случај на дефект на одредена машина, процесот на производство прекинува и
притоа не е возможно да се предизвика хаварија која би ја загрозила животната средина.

Во работата на инсталацијата имплеметирани се мерки за минимизирање на ефектот
на околината во случај на емисии или состојба на хаварии, кои можат да настанат во
текот на работењето.

Материјлот минерална суровина - гранит кој што се кориси во процесот на
експлоатација и сепарирање не е запалвиви и можноста од појава на пожар е минимална.

Во случај на пожар, поставени се противпожарни апарати за чие што ракување
персоналот е обучен.

Во процесот на експлоатација на градежниот камен се користи постапка на минирање.
Минирањето го изведува овластен правен субјект за поседување на експолозивни
материјали и за изведување на самата постапка на минирање, така што на површинскиот
коп не се чува експлозив и детонатори, па соодветно и опасноста од појава на
неконтролирана експлозија е минимална.

Кога се случуваат итни случаи, доколку настане одредено загадување на животната
средина, над пропишаните норми, површинскиот коп „Билбил Камен" на СТЕНТОН ДОО
Битола е должна да престане со работа и да изврши дополнителни научни и стручни
истражувања и санација поради одстранување на причините што би довеле до
загрозувањето на животната средина и за тоа да го извести Министерството за животна
средина и просторно планирање. За тој временски период се забранува било какво
депонирање и фрлање на отпадоци, надвор од определените места за таа намена.
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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.



 Показатели за деградираност на тернот по завршување на експлоатацијата

Локацијата каде се формира површинскиот коп е многу стрмен терен.
По завршување на експлоатационите работи ќе се добие завршна косина на

површински коп од висински тип со две откопни полиња и тоа откопно поле А и откопно
поле Б.

Аголот на завршната косина на етажите изнесува 70o, а генералната завршна косина
на копот изнесува 48 o. Завршните етажни берми се со ширина од 6 m.
Вкупната површина опфатена со експлоатационите работи изнесува:

-откопно поле А…………………………17 750 m2
- откопно поле Б…………………………24 925 m2
ВКУПНО…………………………………. 42 675 m2
Во Прилог II-3 е дадена завршната контура на откопните полиња. Оваа површина ќе

биде целосно деградирана па врз основа на оваа состојба се засновува и концепцијата за
рекултивација.

 Рекултивација на површинскиот коп

После завршувањето на откопните работи на површинскиот коп "Билбил Камен" се
добиваат релативно стрмни површини (завршни косини на копот) и хоризонтални
површини - дно на копот, со површина од:

- Откопно поле А………………… 10 800 m2.
- Откопно поле Б………………… . 7 200 m2.

ВКУПНО…………………………..18.000 m2.
Вкупните маси јаловина за насипување на хоризонталната површина на копот при

насипување на слој со дебелина од 30 cm, изнесува: Vn = 18 000 x 0,3 = 5 400 m3.
Завршните косини на површинскиот коп не се предмет на рекултивацијата бидејќи не

можат битно да се изменат.
Ревегетацијата на хоризонталната површина на копот е можен и неопходен процес.
Поради тоа на хоризонталниот дел на копот ќе се изврши донесување и насипување на

квалитетна земја врз голите површини. Врз основа на педолошката анализа на
локалитетот како и морфологијата на тернот се доаѓа до заклучокот дека нема посебни
погодности за користење на откопаното лежиште за земјоделски култури бидејки
непосредната околина на површинскиот коп не е обработлива.

Поради тоа рекултивацијата ќе се состои исклучиво од зазеленување и пошумување.
Технологијата на рекултивација ги опфаќа следните фази:
- нивелирање на хоризонталните површини
- донесување и распрострирање на квалитетна земја
- сеење на семиња од различна трева со цел за побрзо озеленување на теренот,
- засадување на дното на копот со млади садници од багрем
Со покривање и вегетација ќе се постигнат природни визуелни ефекти кои се значајни

за ова подрачје.
Со рекултивација на копот, нарушената природна средина се вклопува во екосистемот

така што со ревегетација и животинскиот свет постепено ќе го насели напуштениот терен.
Економското значење на земјиштето по овој зафат ќе биде како и порано, а дното на

копот ќе претставува поголема хоризонтална пошумена површина.
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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.

Фирмата "СТЕНТОН" с. Д. Оризари ДОО Битола од Министерство за економија на РМ
има добиено концесија за експлоатација на минерална суровина гранит од локалитетот "
Билбил Камен".

Локалитетот “Билбил Камен“ се наоѓа на 1 km северозападно од Битола и околу 1,5 km
југозападно од с. Раштани.

Концесискиот простор се наоѓа на КП 11481/1, КО Битола која административно
припаѓа на Општина  Битола. Истиот не граничи со друг концесиски простор. Границите
на концесискиот простор се дефинирани со Договорот за концесија. Концесиското право
се однесува на површина P = 0,118589 кm2 односно 11,85 ha.

Границите на експлоатационото поле за површинскиот коп "Билбил Камен", се исти
како границите на концесијата.

Надморската височина на концесискиот простор – експлоатационото поле се движи од
705-868 m.

До истражниот простор се пристапува преку магистралниот пат Е-65 Битола – Ресен–
Охрид, со раскрсница према Битола, на околу 1000 m северозападно. Источно од
истражниот простор, на оддалеченост од околу 4 km е раскрсницата кон Демир Хисар, а
на околу 7 km е железничка станица во Битола.

Лежиштето за гранит "Билбил Камен" спаѓа во групата брдски тип на лежишта со
надморска висина од од 748 до 798 m н.в. за откопно поле А и од 758 - 848 m н.в за
откопно поле Б.

Врз основа на извршените анализи а во согласност со инвеститорот експлоатацијата
ќе започне од откопно поле А. После завршување на експлоатацијата на откопно поле А
експлоатацијата продолжува на поле Б. Тоа значи дека во првата фаза односно при
отварање на полето А, капиталниот пристапен пат ќе се изработи до платото за
поставување на инфраструктурните објекти.

Системот на површинска експлоатација на корисната минерална суровина ќе се
засновува врз методата на дисконтинуираната технологија со примена на дупчачко –
минерските работи, товарање со хидраулични багери, транспорт на варовникот до
постројката за дробење и сепарирање.

Врз основа на моќноста на гранитoт направена е висинска распределба на масите, при
што се формирани 5 етажи со висина од по 10 m за откопно поле А, и 9 етажи за откопно
поле Б. Експлоатацијата ќе започне најпрво на откопно поле А од највисоката етажа Е –
798. Откако првата етажа ќе заврши со експлоатација ќе се отвори втората етажа Е – 788.
Генерално, експлоатацијата ќе се врши на една етажа, а по нејзиното целосно
откопувањето се отвора наредната пониска етажа. По откопувањето на откопното поле А
започнува експлоатацијата на откопното поле Б од горе на долу.

Динамиката на површинска експлоатација поединечно за секоја етажа од
површинскиот коп за првите пет години се предвидува да биде по 150.000 t однсоно
вкупно за пет години 750.000 t.

Технолошкиот процес на површинска експлоатација се засновува врз примена на
дисконтинуирана технологија на откопување на минералната суровина и ги опфаќа
следните фази:

- дупчење и минирање
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- копање и дозирање на минираниот материјал во приемниот бункер на мобилна
дробилична постројка

- товарење на дробениот материјал со товарна лопата во камиони кипери, или
директно кипање од транспортната лента на дробилицата во камион

- транспорт на материјалот од етажите на површинскиот коп до дробиличната
постројка за добивање на градежни фракции која е лоцирана во близина на с.Брод
на концесијата за песок "Градилово"

Во ограничениот дел од лежиштето за гранит "Билбил Камен" има површинска
јаловина, чија просечна моќност изнесува 0,35 m. Јаловината ќе се откопува со
хидрауличен багер и ќе се транспортира на одлагалиште.

Дупчењето на минските дупнатини ќе се изведува со пневматска дупчалка Atlas Copco
со пречник на круната 76 mm и 105 mm. Со пресметаните дупчачко – минерски
параметри, појавата на негабаритни блокови ќе биде сведена во минимални граници.
Иситнувањето на негабаритните блокови (димензии поголеми од 450 mm) ќе се врши со
секундарно минирање. Минските дупнатини на негабаритниот блок ќе се дупчат со рачна
пневматска дупчалка тип VK – 23 или слична со дијаметар на моноблок бургија 32 mm.

Во поново време на површинските копови за уситнување на негабаритите се користи
хидрауличен чекан кој се монтира на стрелата на багерот. Овој начин на секундарно
уситнување е побезбедно, поефикасно и поекономично во однос на секундарното
минирање.

Во примарното дробење во мобилната дробилична постројка максималната големина
на влезните парчиња од гранит треба да изнесува 450 mm, а нејзиниот капацитет
изнесува од 100 до 120 t/h.

Дробиличната постројка е лоцирана на самата етажа на површинскиот коп , каде
фракциjата од 0 до 60 mm преку лентаст транспортер дирекно ќе се товарат во камиони.
За добивање на стандардните градежни фракции фракцијата од 0 дo 60 mm се
транспортира до стационарната дробилка на концесијата во „Градилово“ кај с. Брод каде
материјалот дополнително се дроби и сепарира и се добиваат класите 1, 2, 3 и 4.

Во технолошкиот процес на дробење и класирање неопходно е се да се изврши
инсталација на распрскувачи кои ќе вршат влажнење на материјалот односно ќе се
спречи емисија на минерална прашина.

Придружните и инфраструктурните објекти за површинскиот коп "Билбил Камен", се
објекти од времен карактер, контејнерски кои ќе се постават на северната страна над
откопно поле:

1. Канцеларија и остава - контејнер тип 04004
2. Прирачен магацин за резервни делови, алати и работна маса за мали интервенции

и поправки - контејнер тип 04102
3. Трпезарија за 12 работници - контејнер тип 00401
4. Гардеробо со орманчиња и санитарен јазел - контејнер тип 04301
5. Резервоар за вода
6. Мобилен тоалет
7. Септичка јама
8. Паркинг простор
За овие објекти потребно е да се изработи плато со димензии 70 х 20 m.
Оддалеченоста на инфраструктурните објекти од најблиската граница на

површинскиот коп изнесува околу 20 до 30 m од поле А и околу 100 m од откопно поле Б.
Обезбедувањето со вода за технолошки потреби (прскање на површините за

соборување на прашината при дробењето, утоварот и на пристапните и експлоатациони
патишта во копот) се врши со поставување на цистерна од 4 000 литри која редовно ќе се
полни со вода од градскиот водовод (Слика 2.4). За пиење ќе се користи пакувана вода во
шишиња.
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Целокупната опрема на копот е на дизел погон и работи во една смена. На
површинскиот коп нема да се инсталира електрична енергија.

Дробиличната постројка ќе се снабдуваат со струја од дизел агрегат кој го поседува
самата дробилка.

Снабдувањето со гориво на комплетната опрема и механизација од површинскиот коп
ќе се врши од автоцистерна. Преточувањето на горивото од автоцистерната во
резервоарите на опремата и механизацијата ќе се изведува на паркинг просторот со
превземање на сите мерки за сигурно преточување.

Промената на маслата од моторите ќе се врши исклучиво на паркинг просторот при
што отпадните масла ќе се собираат во метални буриња.

Снабдувањето на површинскиот коп со потребните експлозивни средства ќе се врши
на денот на минирањето од регистрирана фирма за вршење на таква дејност. Па поради
тоа нема потреба од градба на магацин за експлозив и експлозивни материјали.

Во технолошкиот процес на експлоатација на гранитот не се користи технолошка вода.
За зафаќање на отпадните фекални води предвидено е изградба на септичка јама,
димензионирана согласно важечките прописи и стандарди. Септичката јама е
двокоморна, целосно вкопана во земја, армирано бетонска и водонепропусна (Слика 2.5).
Исталожените и пливачки материи ќе се црпат и одвезуваат до место за третирање од
страна на овластено правно лице, со кое Операторот ќе склучи Договор.

На површинскиот коп потребна е и следната помошна опрема:
- цистерна за вода
- возило за транспорт на вработените
- дежурно возило
Цистерната за вода ќе врши распрскување на вода по транспортните патишта заради

намалување на емисијата на прашина при движење на камионите низ копот.

Возилото за транспорт на вработените може да биде и дежурно возило ако возилото
останува на копот до крајот на смената.

Основните конструктивни елементи на транспортните патишта за површинскиот коп
"Билбил камен" се во функција од морфологијата на теренот и техничките карактеристики
на транспортните средства и истите изнесуваат: ширина b = 6 m, максимален наклон i =
10%, минимален радиус на кривина Rmin= 19 m.

Пристапниот пат кон рудникот "Билбил камен" започнува од приклучокот на
регионалниот пат Битола-Ресен, како постоечки пат. Дел од овој пристапен пат е прооден
за трактори и неговата траса ја следи суводолицата западно од концесијата. Со оглед на
малата ширина и неповолниот наклон на одредени делови оваа траса инвеститорот ќе ја
прошири и ќе ја тампонира заради несметан транспорт на материјалот.
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 Преглед на сите позначајни влијанија врз животната средина поврзани со
изведувањето на активноста и опис на постоечките или предложени мерки за
намалување на влијанијата

Рударската индустрија има значителна улога во збирот на човековите активности кои
негативно влијаат на природните еко-системи. Констатација е дека оваа влијание е
поизразено во фазата на подготовка и преработка на минералните суровини, одколку во
фазата на нивното добивање.

Исто така треба да се спомене дека површинската експлоатација, во однос на
подземната, покажува далеку поголемо влијание на животната средина. Влијанието на
површинските копови по правило ги надминува границите на просторот во кој истите се
изработени, предизвикувајќи промени во нивната блиска и подалечна околина.

Штетните влијанија се разликуваат според интензитетот, просторната разместеност,
ареалот на влијанието и времетраењето.

Како резултат на овие штетни влијанија обично е деградацијата на целокупниот еко -
систем, низ загадувањето и девастирањето на земјиштето, водата и воздухот. На оваа
мора да се додадат и значителните социолошки влијанија кога коповите се наоѓаат во
или непосредно до урабните центри.

Штетните влијанија на површинската експлоатација врз околината, зависно од
медиумот на кој дејствуваат, генерално можеме да ги класифицираме на следниот начин:

 влијание врз водите, кое се изразува низ:

- промена на режимот на подземните и површинските води, како во зоната на копот
така и во границите кои се многу пошироки од зоната на откопување, што
резултира со пресушување на некои извори и бунари кои се користат за
снабдување со питка вода, намалување на плодноста на почвата и слегнување
на теренот.

- можност за миграција на некои штетни компоненти, а со тоа и загадување на
околните подземни и површински води.

 влијание врз воздухот, кое се изразува низ:

- загадување на воздухот со лебдечки фракции на минерална прашина (цврсти
честички), разни штетни гасови (SОx, NОx, CО), волатили со органски компоненти
и други штетни материи,

- промена на микроклимата и создавање на зони со специфична микроклима,

 влијаните врз земјиштето, кое се изразува низ:

- промена на микрорељефот и орографијата на теренот, како резултат на што се
менуваат пејсажните и естетските вредности на зоната зафатена со рударска
активност,

- заземање на квалитетно земјоделско или шумско земјиште,

- промена на педолошкиот и геолошкиот состав.

 Влијание врз водите и почвата и мерки за заштита

Започнувањето на рударските активности на секој површински коп условува претходно
одвојување на зоната на активностите, со цел да се обезбеди поголема стабилност на
работната средина како и нормални услови за функционирање на механизацијата.

Тоа подразбира од една страна свртување (девијација) на површинските водотеци
(постојани или повремени) надвор од зоната на копот и неговото обезбедување од
атмосферските води од нивното сливно подрачје, а од друга страна спуштање на нивото
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на подземните води под нивото на активните етажи. Доколку постојат постојани или
повремени површински водотеци кои гравитираат во зоната на копот, тогаш се градат
девијациони канали со кои овие водотеци се пренасочуваат. Влијанието на ваквите
операции на преместување на водотеците врз живиот свет (растителен и животински) во
нив е директно и обично резултира со големи промени (оштетувања) на водниот еко
систем. Новите речни корита зависно од геолошките карактеристики на средината низ
која минуваат можат да се покажат како нестабилни, односно по подложни на ерозија.
Можните промени на морфологијата на водотеците влијаат директно врз нивниот струен
карактер. Тоа може да резултира со зголемена потенцијалност на поплавување на
местата каде настануваат проширувањата или спуштањата на коритото на каналот. Исто
така и зголемена количина на седименти во водата може да влијае врз карактерот на
струење на водотекот зголемувајки ја неговата потенцијалност за поплавување во уште
пошироки граници од претходно споменатата појава. Спуштањето на нивото на
подземните води под нивото на активните етажи зависно од нивната длабочина се врши
со градба на бунарски системи или дренажи зависно од нивната длабочина.

Работната средина на повеќето копови е изразит хидро колектор па така во пракса
ретко се случува да бидат нарушени подземните водотеци. Дополнително на тоа
активните копови се лоцирани во ридски терени доста сиромашни со површински
водотеци.

На тој начин најголем дел од штетните влијанија врз водите се редуцираат во голема
мерка.

Во технолошкиот процес на откопување на гранитот на површинскиот коп не се
користи технолошка вода освен предвидените распрскувачи на дробилката и ситата за да
се спречи емисијата на прашина.

Како што претходно беше спомнато во зоната на копот нема забележано површински
водотеци, а во текот на истражните работи не се забележани подземни води.

Исто така и посебни мерки за заштита на копот од пробој на површински или подземни
води, не се преземани со што практично и не се нарушува претходно воспоставениот
природен дренажен систем, ниту во копот ниту во неговата околина. Генерално, може да
се каже дека до сега преземаните активности на локалитетот “Билбил Камен” не го
зафаќаат главниот природен воден режим. Истото може да се констатира и за
планираните идни активности, така што и по завршувањето на експлоатацијата некои
поголеми промени во денажните карактеристики не би тербало да се очекуваат, односно
нивното функционирање нема да биде променето.

Врз основа на претходно изнесените карактеристики може да се заклучи следното:

Влијанието на рударските активности на рудникот за гранит врз режимот на
површинските и подземните води е незначително и има ограничен карактер и не го
нарушува вкупниот режим на водите ниту во зоната на копот ниту во поширокото
подрачје.

Во процесот на откопување на минералните суровини по пат на површинска
експлоатација доаѓа до создавање на големи отворени површини и експозиција на некои
лесно реактивни минерали. Дополнително свежите отворени површини се мошне
подложни на ерозија, како резултат на што доаѓа до значително зголемување на
концентрацијата на цврстите честички, како седименти во рудничките води. Овие и
слични појави директно влијаат на квалитетот на водите и живиот свет во нив. Како
резултат на зголемување на киселоста, концентрацијата на метали и седименти, доаѓа до
редукција на кислородот во водата, намалување на нејзината транспарентност и
блокирање на основните процеси на размена на материи во водниот еко систем. Обично
тоа резултира со целосно уништување на водниот жив свет.

Работната средина кај рудникот за варовник ретко содржи минерали кои би можеле да
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доведат до поголемо загадување и нарушување на квалитетот на водата, па од аспект на
хемиско загадување на водите од експлоатацијата на гранитот е практично бенигна,
односно гранитот не се раствара во водата. Хемискиот состав на гранитот генерално е
таков да не постои потенцијалност за појава на киселост или друга хемиска
контаминација на рудничките води. Непостоењето на сулфидните минерали, практично ја
исклучува можноста за минерализација и закиселување на рудничките води.

Проблем може да претставува испуштањето на одредени хемикалии и супстанции од
опремата (возилата и машините) кои се користат на коповите како што се горивата,
моторните масла, антифриз и сл.

Снабдувањето со гориво на машините и уредите на објектот ќе се реши преку
користење на цистерна и тоа за време на манипулациите ќе се избегнат сите ризици од
неконтролирано истекување на горивото со директно преточување во резервоарите на
машините.

Се предвидува перманентна контрола на возилата, машините и опремата, односно на
исправноста на нивните резервоари и системи за пренос на горивото, со цел да се
избегнат и навремено отстранат можните дефекти на истите и се спречи неконтролирано
разлевање на деривати во почвата. Исто така ќе се врши контролирана замена на
моторните масла надвор од објектот, а истовремено ќе се врши собирање и
отстранување на крпи, текстил и сл, кои се загадени со нафтени деривати.

Проблем од аспект на механичката чистота на водите се секако зголемените
концентрации на седименти во водите, кои имаат штетно влијание на водниот свет и во
голема мера може да го деградираат еко системот.

Санитарните и фекални отпадни води ќе се евакуираат до водонепропусна септичка
јама со димензии кои одговараат на просечните дневни продукции на отпадни води, што
ќе се дефинира во текот на изградбата на инфраструктурните објекти. Со предвидената
септичка јама ќе се постигне ефикасност во следниот домен:

- отстранување на суспендираните цврсти материи од 40 - 75 %

- отстранување на бактериите од 40 - 75 %

- намалување на БПК 5 од 25 - 65 %

- отстранување на мил 0,5 - 1,5 литри/1 000 литри

Чистење на септичката јама ќе се изведува по потреба, а при тоа треба да се остават
мали количини на мил (максимум 20 % од вкупниот седимент) заради ферментирање на
новиот наталожен мил.

Како заклучок можеме да го кажеме следното:

Рударските активности на рудникот за гранит не предизвикуваат големи хемиски
и механички загадувања на површинските и подземните води кои гравитираат во
зоната на копот, како и на водите во поширокото подрачје.

 Влијание на воздухот и мерки за заштита

Кај површинската експлоатација, како резултат на одвивање на технолошкиот процес
односно дупчењето на минските дупнатини и транспорт на минералната суровина, доаѓа
до издвојување на лебдечки минерални честички. Посебно значаен фактор во
загадувањето на воздухот се операциите на дупчење и транспорт на минералната
суровина. Ова е посебно изразено кај површинската експлоатација на цврсти карпи,
поради специфичната технологија која се применува. Дополнително на тоа сите
површини од кои во технолошкиот процес е одстранета вегетацијата, стануваат подложни
на еолска ерозија. Карактеристиките на материјалот, како и технологијата применета при
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експлоатацијата на варовникот е таква да најголем дел од овие минерални честички се со
големи димензии, без тенденција и можност да станат аеросоли. Сепак при дупчење на
минските дупнатини, транспортирење и дробење доаѓа до издвојување на минерална
прашина, односно честички кои се респирабилни и кои лесно се транспортираат со
воздушните струења па така и подолго патуваат пред да се исталожат.

Загадувањето со штетни гасови и волатили кои се емитираат од моторите со
внатрешно согорување е локално и лимитирано е само на работната средина. Тоа се
должи на релативно малата (по моќност) механизација придвижувана од мотори со
внатрешно согорување, така и на малиот број работни денови во годината. Со оглед на
малиот капацитет на копот и малиот број на работни денови во годината, во ниту еден
случај не може да стане збор за распространување на прашината и емитираните
волатили од моторите со внатрешно согорување во пошироки граници, односно
нарушување на квалитетот на воздухот и загрозување на животната средина во
пошироката околина на копот.

Минералната прашина на површинскиот коп која лесно се транспортира со воздушните
струења ке биде спречена со претходно прскање со вода на транспортните патишта кои
не се асфалтирани како и распрскувачите на ситата и дробилката.

За заштита од емисијата на прашина, која е пратечки продукт во работата на
дробиличната постројка, се предвидува инсталација на аероциклон, кој ќе ја прифаќа
прашината и ќе ја дистрибуира до соодветни бункери за депонирање на истата. Според
практичните искуства во отпрашувањето околу дробилични постројки, ефикасноста на
истите се цени на околу 75 % од вкупната емисија, на што треба да се надополни систем
од прскалки кои ќе вршат дополнително влажнење на материјалот што се смета за
сосема задоволувачки ефект.

 Влијание на релјефот и почвата и мерки за заштита

Како што претходно е споменато, влијанието на откопувањето по пат на површинска
експлоатација врз земјиштето се изразува генерално низ заземање на земјиште, промена
на педолошкиот и геолошки состав и промената на микро релјефот и орографијата на
теренот.

Заземањето на земјоделските површини за потребите на рударските активности е еден
од најгорчливите проблеми. Најголем дел од коповите на гранит по димензии се помали
во однос на површинските копови на другите минерални суровини. Исто така овие копови
генерално се лоцирани во ридести и карпести предели, каде површинскиот покривач е со
слаб квалитет и земјиштето нема висока производна вредност.

Како што претходно беше споменато, копот за гранит зафаќа релативно мала
површина. Површините кои ке бидат зафатени со експлоатацијата се ридски површини
покриени со нискобонитетна црвеница, слабо пошумена и релативно слабо затревена па
практично без значење дури и од аспект на сточарска употреба. Земјиштето по
дефиниција, е најгорниот разложен дел од литосферата, кој се карактеризира со биотичка
способност. По прецизно, земјиштето претставува природна форма настаната во долгиот
геолошки развој, со особини кои имаат својство на жив организам. Тоа има свој солум, со
различна моќност, кој лежи на матичниот геолошки супстрат. Солумот на земјиштето е
носител на неговата биотичка способност, т.е. плодност. Оптималните услови за развој
на постоечкиот природно создаден органски свет, како и за високо продуктивното
земјоделско производство можни се само во природните не нарушени земјишни средини.

По завршување на експлоатацијата на лежиштето, одложената јаловина од копот на
одлагалиште ќе се искористи за рекултивација на откопаното лежиште. После
завршувањето на откопните работи на површинскиот коп се добиваат релативно стрмни
површини (завршни косини на копот), хоризонтална површина – дно на копот.
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Завршните косини на површинскиот коп не се предмет на рекултивацијата, бидејќи не
можат битно да се изменат. Ревегетацијата на хоризонталната површина ( дно) на копот е
можен и неопходен процес. Поради тоа на хоризонталниот дел на копот ќе се изврши
насипување со одложената јаловина која се враќа во откопаниот простор. Врз основа на
педолошката анализа на локалитетот, како и морфологијата на теренот, се доаѓа до
заклучок дека нема посебни погодности за користење на откопаното лежиште за
земјоделски култури, бидејќи непосредната околина на површинскиот коп не е
обработлива. Поради тоа рекултивацијата ќе се состои исклучиво од зазеленување и
пошумување.

Целокупниот концепт за рекултивација на просторот се заснива на фактот што
површината опфатена со експлоатационите работи ќе биде значително деградирана.

Технологијата на рекултивација ги опфаќа следните фази:

- нивелирање на површината,

- донесување и распрострирање на квалитетна земја (хумусен слој) од надворешното
одлагалиште со дебелина од 0,3 до 0,5 m, при тоа значајно е да се провери pH
вредноста на насипниот материјал заради изборот и опстанокот на културите,

- сеење на семиња од различна трева (мешункасти тревни видови) кои ќе ја зголемат
продукцијата на азот во почвата, со цел за побрзо озеленување на теренот,

- засадување на дното на копот со млади садници од бор или багрем.

Со покривање и вегетација ќе се постигнат природни визуелни ефекти во враќање на
просторот кон природните делови кои се значајни за ова подрачје. Со рекултивацијата на
копот, нарушената природна средина се вклопува во екосистемот - околниот природен
амбиент, така што со ревегетацијата ќе сe овозможи населување на соодветни
растителни и животински видови кои претходно го населувале просторот. Економското
значење на земјиштето по овој зафат ќе биде како и порано, а дното на копот ќе
претставува поголема хоризонтална пошумена површина. Со оглед на фактот што
откривката на лежиштето, односно дебелината на хумусната покривка не поминува 1 m, а
и на поголем дел од теренот гранитот е на површина, промената на педолошкиот состав
по фазата на завршување на експлоатацијата и рекултивацијата ќе биде практично
незначителна.

Од сето претходно кажано може да се констатира следното:

Со рударските активности на површинскиот коп зафатени се површини со
релативно слаб квалитет, т.е. ниско продуктивни земјишта, без поголем агро-
економски потенцијал. Исто така влијанието врз педолошкиот состав на почвата е
практично незначително, со оглед на претходната (природна) состојба

 Промена на релјефот

Прекопувањето на земјиштето со голем интензитет, со цел да се дојде до корисната
минерална компонента резултира со разместување на огромни земјени маси.

Самото преместување на овие маси доведува до значителни времени и трајни
промени на пејсажно-естетските карактеристики на зафатените зони. Овие рударски
активности (со кој се менува природно создадениот микрорелјеф), условуваат создавање
на нови вештачки релјефни форми, кои обично драстично се разликуваат од околните
природни форми. Новосоздадените форми поради нивната различност од околните
природни релјефни форми, директно влијаат врз микроклиматските услови, како во
зафатената зона така и пошироко.Исто така новата орографија условува и развој на нов
еко систем, кој ќе биде различен од околните природно створени екосистеми, па дури и во
целосна спротивност со нив.
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Треба да се спомене дека од не помала важност се и естетските карактеристики на
новосоздадените форми, посебно во случевите кога со рударските активности се
зафатени предели со посебни природни и пејсажни вредности (национални паркови,
околината на урбаните зони и сл.). Општо земено, промените на релјефот имаат
мултифункционално и мулти димензионално влијание на зафатените просторни целини и
на нивната околина.

Во случајот на рудникот за гранит, вкупната длабочина на копот нема да помине 90 m.
Од овие причини во Главниот рударски проект, предвидена е соодветна методологија за
рекултивација на заземеното земјиште. Со континуирано изведување на планираната
рекултивација согласно проектите, се создаваат услови за минимализирање на
девастацијата на земјиштето. Имено според тие проекти предвидено е по завршетокот на
експлоатацијата на дното на копот да се изврши насипување со квалитетна земја со
дебелина од 0,3 m, а потоа и нивно затревување со соодветни тревни видови, односно
пошумување со бор или багрем. Косите делови нема да бидат третирани.

Со оглед на нивната мала висина и специфичноста на материјалот нивното оставање
без зарушување, ќе даде добри естетски ефекти на целиот простор. На тој начин може да
се постигне конфигурација на теренот што е максимално блиска со конфигурацијата на
теренот пред почетокот на откопувањето. Теренот формиран по завршетокот на
експолатацијата во целост би требало да ги постигне приближните контури на
природниот терен и да се вклопи во околниот ненарушен релјеф и со неговите пејсажно
естетски карактеристики. Со тоа ке се олесни и забрза процесот на рекултивација и
земјиштето во целост ке се врати на правобитната употреба.

На основа на претходно изнесеното, би можело да се изнесе следна оцена:

Како резултат на рударските активности на површинскиот коп за гранит природно
формираниот релјеф ќе биде значително променет. Ново формираните релјефни форми
би можеле да се вклопат во природната орографија на околниот терен доколку се
остварат планираните мерки за негова рекултивација. Покрај предходно изнесените
констатации дека штетните влијанија на површинскиот коп се во ограничени размери и не
представуваат голема опасност за поширокиот еко систем и лугето, неопходни се мерки
со кои постојните влијанија или во целост би се анулирале или би се намалиле во
прифатливи граници. На тој начин би се постигнала целта, одржлива рударската
активност, односно само времено користење на земјиштето, а зафатениот простор не
само што нема да се девастира, туку ке се добијат по квалитетни пејсажно - естетски и
еколошки одлики. Со оглед на посебноста на производниот процес кој ќе биде применет
на објектот, ќе бидат превземени и соодветни заштитни техничко - технолошки зафати со
цел да се елиминираат и намалат негативните влијанија врз клучните сегменти на
природната средина.

Од констатациите и оценките изложени во претхоното поглавје, може да се види дека
рударските активности на копот, се така избрани и димензионирани да не претставуваат
извор на загадување на пошироката околина на копот. Раководејки се примарно од целта
за минимизирање на негативните влијанија на рударската експлоатација со правилен
избор на технологијата и опремата, овозможено е нарушувањето на природниот
екосистем да биде временски и просторно ограничено само на просторот зафатен со
рударските активности. Поради тоа посебни мерки за редуцирање на штетностите и
заштитата на животната средина и не се предвидени. Останувајки доследни на
тенденцијата да се оствари само времено заземање на земјиштето со рударските
операции, предвидено е просторот на копот по завршувањето на експлоатацијата
целосно да се рекултивира, а со тоа и повторно да се врати во состојба слична на
природната. За таа цел неопходно е придржување на проектираните параметри и нивно
доследно применување согласно од проектираната динамика.
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По целосниот престанок на експолатацијата, ке се пристапи на завршните постапки за
уредување на копот, вклучувајки ги тука следниве операции:

- Комплетирање на биолошката рекултивација;

- Уредување на пристапните патишта;

- Изолација оградување на местата кој од одредени причини можат да бидат опасни
за лугето и животните (вдлабнатини, каверни и сл.).

 Влијание од управување со отпад и мерки за заштита

Управувањето со отпадот кој се генерира од предметната инсталација треба да биде
во согласност со Законот за управување со отпадот (“СВ на РМ“ бр. 68/04, 71/04, 107/07,
102/08 и 143/08), глава II, Постапување со отпад, каде се дефинирани обврските на
создавачот на отпад според кои треба да се управува со истиот, согласно член 26:

1. Создавачот и/или поседувачот е должен отпадот:

- да го селектира,

- да го класифицира според Листата на отпад,

- да ги утврдува карактериситките на отпадот,

- да врши контрола на влијанијата на отпадот врз животната средина, животoт и
здравјето на луѓето,

- да го преработува отпадот, а доколку неговата преработка е технички
неизводлива и економнски неисплатлива, да го предаде на правното и на
физичкото лице кое има дозвола за собирање и транспортирање, преработка,
отстранување и/или извезување на отпадот.

2. Ако отпадот има една или повеќе опасни карактеристики, создавачот и/или
поседувачот е должен да го класифицира отпадот во категорија опасен отпад и да
постапува со него како со опасен отпад.

Со цел да се подобри начинот на управување со отпадот на површинскиот коп се
препорачуваат следниве мерки:

- Да се селектира и класифицира комуналниот отпад и тоа на хартија, ПЕТ
амбалажа, пластика, и останати метали и да се потпише договор со компанија
специјализирана за управување со ваков тип на отпад;

 Влијание од бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење и мерки за заштита

Во ваков тип на објекти инсталираната опрема продуцира многу ниско ниво на бучава
која не може негативно да влијае по неспосредната околина. Како извори на бучавата која
се продуцира од предметниот објект се појавуваат машините за копање, товарање и
транспорт на материјал и ќе биде понизок од максимално дозволените граници за
емисија на бучава во животната средина односно не надминува 70 dB на границите кои ги
зафаќа објектот.

Според Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната
средина (СВ на РМ бр. 147/08) и во согласност со Правилникот за локациите на мерните
станици и мерните места (СВ на РМ бр. 120/08), површинскиот коп спаѓа во подрачје од
четврт степен на заштита од бучава. Максимално дозволените граници на нивото на
бучава за подрачје од четврт степен се 70 dB дење (од 07-19 часот) и навечер (од 19-23
часот), односно 60 dB ноќе (од 23-07 часот).

Со оглед на фактот дека наведените извори на бучава преставуваат точкасти извори
на бучава, а единствено како значаен се појавува моторот со внатрешно согорување на
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машините и камионите, интензитетот на бучавата се намалува за 6 dB со удвојување на
растојанието од изворот, така што веќе на 16 m од изворот нивото на бучава и при вакви
услови ќе биде под 70 dB односно во граници на дозволените вредности во денски услови
бидејќи површинскиот коп работи само во денските часови од деноноќието, од 8-16 часот,
што значи дека предметниот површински коп нема да продуцира бучава која бара
дополнителен третман, односно намалување, пред се поради тоа што најблиските
станбени живеалишта се лоцирани на околу 1 km од површинскиот коп.

Локацијата на површинскиот коп е вон населени места и се работи само во текот на
денот во период од 08 до 16 часот и се очекува нивото на бучава да не го надмине
дозволеното ниво за подрачје од четврт степен, согласно нормативите.

При работата на машините и опремата на површинскиот коп се создаваат вибрации, но
нивното влијание е занемарливо по околината надвор од границите на експлоатационото
поле.

Во процесот на минирање, кое се изведува периодично, врупно десетина во тек на
годината, се појавуваат поголеми вибрации, кои поради начинот на извршување на
истото и употребата на типот на експлозив, може да се сметаат за слаби. Во прилог на
ова е и големата оддалеченоста на најблиските резиденцијални објекти од околу 1 km од
површинскиот коп, што овие влијанија ги прави занемарливи.

Минирањето ќе се врши во согласност со Главниот рударски проект и упатствата
дадени од страна на производителот на експлозивните средства и законската регулатива.
Во согласност со истите субјекти, треба да се врши и истоварање, складирање и
користење на експлозивниот материјал. За изведување на минерските работи од посебна
важност е утврдувањето на временските прилики во текот на денот. Атмосферските
услови често се менливи во текот на денот и затоа тие мора да се следат и врз основа на
тоа треба да се одреди времето за минирање. Со постојано следење на атмосферските
услови и со соодветно прилагодување према нив, се внесуваат потребните корекции во
однос на времето на минирање и правецот на уривање на карпестата маса.

Како поволни атмосферски фактори за изведување на минирањето се сметаат:

1. Ведро до делумно облачно време, со слаби ветрови и рамномерно зголемување на
температурата. Најчесто тоа е времето околу 10 часот наутро или напладне, кога во
повеќе случаи е елименирана појавата од температурни инверзии;

2. Мошне поволни услови се сметаат и деновите со релативно високи температури, со
незначителни температурни одстапувања во текот на денот;

3. Облачните денови со брзи измени во интензитетот на брзината на ветерот, па дури
и кога се следени со поројни дождови;

Минирањето не се изведува во:

1. Деновите со магла, кога воздухот е релативно тивок и без движење;

2. Магливи, тмурни денови со голема содржина на влага во воздухот;

3. Задимени денови со малку ветер или без ветер, односно кога има состојба на
типична инверзија на темпаратурата со висок индекс на загаденост на воздухот;

4. Деновите кога владее запурнина односно исто така кога воздухот е релативно тивок
и без движење;

5. Ведри денови или понекогаш и денови со слаба магла, кога температурите се
прилично константни или се со мошне слаби ветрови, кои придонесуваат за
зголемување на воздушните и звучните ефекти;

6. Во време на силни ветрови кои се проследени со продирање на студен воздух;
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7. Во денови кога температурата на површината на земјата брзо опаѓа;

8. Во облачни денови со ниски облаци, кога има слаб ветер или воопшто го нема;

Опремата која се користи на површинскиот коп не е од таков размер да предизвика
забележливо нејонизирачко зрачење во однос на топлинска или светлосна емисија.

Површинскиот коп работи само во една, денска претпладневна смена и нема потреба
од вештачки светлосни извори за изведување на работите. Во ноќните часови копот не е
осветлен. (топлинско или светлосно).

 Предвидени мерки за заштита на животната средина

Табела 15.1. Приказ на предвидени мерки за заштита на животната средина

Реден
бр. Опис на мерката

Цел на мерката (изразена
преку намалување на
влијанијата врз ж.с.)

Временски распоред
за реализација на

планот за
подобрување

1. Потпишување на
договор со компанија
специјализирана за
управување со ваков
тип на отпад

селектирање,
класифицирање на
плексиглас, хартија, ПЕТ
амбалажа, пластика,
алуминиум и останати
метали

веднаш по отворање
на копот

2. Рационално
управување со отпадот
од пакување опасен
отпад

селекција, реупотреба,
рециклирање на отпадот од
пакување

веднаш по отворање
на копот

3. Прскање на вода по
транспортните патишта
кои не се асфалтирани

да се спречи појавата на
прашина

веднаш по отворање
на копот

4. Рекултивација на копот пејсажно вклопување по секое затворање
на етажа

Од констатациите и оценките изложени претхоно, може да се види дека рударските
активности на копот, се така избрани и димензионирани да не претставуваат извор на
загадување на пошироката околина на копот. Раководејки се примарно од целта за
минимизирање на негативните влијанија на рударската експлоатација со правилен избор
на технологијата и опремата, овозможено е нарушувањето на природниот екосистем да
биде временски и просторно ограничено само на просторот зафатен со рударските
активности. Поради тоа посебни мерки за редуцирање на штетностите и заштитата на
животната средина и не се предвидени. Останувајки доследни на тенденцијата да се
оствари само времено завземање на земјиштето со рударските операции, предвидено е
просторот на копот по завршувањето на експлоатацијата целосно да се рекултивира, а со
тоа и повторно да се врати во состојба слична на природната. За таа цел неопходно е
придржување на проектираните параметри и нивно доследно применување согласно од
проектираната динамика.
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 Нормални оперативни часови и денови во неделата на активност на
површинскиот коп

Површинскиот коп површинскиот коп за експлоатација на гранит "Билбил Камен"
работи пет дена во неделата по 8 часа, едносменско работење, а повремено и во
саботите доколку работата тоа го налага.

Oсновнитe параметри на по однос на работењето на површинскиот коп се следните:

Годишен капацитет на производство 150 000 t
Број на работни денови во годината 240 дена
Број на работни смени на ден 1 смена
Број на работни часови во смена 8 h

Одговорно лице за заштита на животната средина e Мицковски Ѓорѓи, раководител
на површинскиот коп.
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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 :_____________________________________ Датум : 15.03.2016

(во името на организацијата)

Име на потписникот : ____________Пеце Стојаноски_______________

Позиција во организацијата :______Управител____________________

Печат на компанијата:
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Прилог II-1. Топографска карта на концесиски простор
Топографска карта на концесиски простор со Гаус-Кригерови координати на темињата кои

го ограничуваат концесискиот простор на површинскиот коп за минерална суровина -
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минерална суровина - гранит на локалитетот “Билбил Камен“ -
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Прилог II-2. Положба на површинскиот коп на сателитска снимка и на топографска
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Концесиски простор (експлоатационо поле) на површинскиот коп за
минерална суровина - гранит на локалитетот “Билбил Камен“ -

Општина Битола
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инфраструктурни објекти
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Прилог III-1. Договор за автомеханичарски услуги меѓу СТЕНТОН и СТЕНТОН
ГРАДБА
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Прилог III-2. Договор за собирање на опасен отпад – отпадни моторни масла
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Прилог III-3. Договор за мобилни тоалети
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Прилог IV-1. Известување за дозвола за користење на вода и дозвола за испуштање
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Прилог IV-2. Дозвола за експлоатација
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Прилог IV-3. Решение за одобрен Елаборат за заштита на животна средина
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