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ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Име на компанијата

“Компани Ж.Радевски” ДООЕЛ Битола

Правен статус

ДООЕЛ

Сопственост на компанијата
Соптвеност на земјиштето

100% приватно
На Република Македонија со право на
користење

Адреса на локацијата
(и поштенска адреса, доколку е
различна од погоре споменатата)

Новачки пат бб
7000 Битола

Број на вработени

22

Овластен претставник

Зоран Радевски
Обработка и преработка растителни
производи наменети за производство на
храна од:


растителни суровин, со капацитет на
производство на готови производи од
30-300 т/ден (просечна вредност на
квартална основа;



Обработка и преработка на млеко при
што количеството на влезно млеко од
20-200 тони/ден (просеќна вредност на
годишна основа).




20 т/ден. преработка на млеко;
100т/год. преработени сокови од
овошје и зеленчук
150 тони/ден доматно пире

Категорија на индустриски активности
кои се предмет на барањето

Проектиран капацитет


ВИД НА БАРАЊЕТО
Нова инсталација
Постоечка инсталација

да

Значителна измена на постоечка инсталација
Престанок со работа

НАДЛЕЖЕН ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б ИНТЕГРИРАНА ДОЗВОЛА
Име на единицата на
локална самоуправа
Адреса
Телефон

Битола, 2015

Градоначалник на општина Битола
Владимир Талевски
Ул.Булевар 1-ви мај бб Битола
047 234 234
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ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ
опис на постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за намалување и третман на
загадувањето и искористувањето на отпадот, постапките за работа на постројката, копии од планови, цртежи
или мапи (теренски планови и мапи на локацијата, дијаграмите на постапките за работа)

ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА
Објектот се наоѓа во индустриска зона во Битола, помеѓу патот Битола – Новаци и
Битола – Д. Оризари. Објектот од источната страна граничи со ЗК Пелагонија, а на запад
со француските гробишта.
Објектот има два влеза од северната и јужната страна. Од северната страна влезот
е од патот Битола - Долно Оризари, а главниот влез е на јужната страна на патот Битола –
Новаци.
Се работи за повеќе одвоени објекти со различна катност во зависност од нивната
намена. Објектите се изградени од тврда градба, типично за индустриски објекти.

Локација на објектите

Битола, 2015
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Пат Битола – Долно Оризари
Влез

Приемен базен

Отворен базен

Котлара

Простор за сместување
На контејнерите со отпад

Вакумско
одделение
Магацин бр.1

Лабараторија

Административна
зграда

Магацин бр 3

Трафостаница

Млекара

Магацин бр 4

Портирница

Влез

Пат Битола Новаци

Шематски распоред на објектите
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ОПИС НА ОБЈЕКТИТЕ
Производствениот процес се врши во два просторно одвоени капацитети – на
отворен простор и затворени објекти. Објектите се со висина што овозможува инсталирање
на соодветна опрема што ги запазува стандардите за безбедност при работа. Во погоните е
сместена технолошка опрема за производство и пакување на доматно пире и јаболкова
каша како и опрема за преработка на млеко и производство на млечни производи.
Објектите се тврда градба, покриени со лим, ѕидововите обложен со плочки,
подовите се бетонски, а во истите се вградени електрични инсталации, сливници за
собирање на водата од миење на просториите и инсталациите како и сите потребни
елементи нопходни за извршување на наведените активности. Влезовите во објектите
овозможуваат непречено движење на возилата за подигање на готовите производи.
Објектите во кои се одвиваат предвидените активности не располагаат со
вентилациски и клима системи. Вентилацијата во објектите е природна, преку прозори и
врати, а за затоплување на објектoт се користи пареата добиена од парните котли која се
користи во производствениот процес.
Отворениот простор е изграден од метална конструкција и е покриен со лим. Подот е
афалтиран и бетонски, а во истиот се вградени сливници за собирање на отпадната вода.
Сите материјали и опрема потребни за процесот на производство се складирани на
предходно определено место, така да е овозможен лесен преглед и нивно несметано земање
без опасност од уривање и причинување на било каква повреда и штета. Во посебен одделен
магацински простор се складира готовиот производ на палети, додека репроматеријалите,
резервните делови и хемиските средства за миење на погоните и опремата се складираат во
друг одделен магацински простор.
Транспортирањето, товарањетo, истоварувањето на материјалите потребни за
производниот процес и складирањето на готовите производи се врши со превозни средства
за превоз на таков вид на материјал.
Административните простории и сопствената лабораторија сместени се во посебен
објект. Бројот на административни простории како и нивната површина се доволни за
непречена работа на луѓето вклучени во планирањето и развојот на произведниот процес.
Лабараторијата располага со вкупна површина од 70 м². Истата е опрема со
потребните мерни инструменти како Ph метри, колориметри, вискозиметри, бриксометри,
разни видови на ваги и др. Ѕидовите и подовите на лабалаторијата се поплочени со
керамички плочки, а бројот на прозорците е доволен за нормално осветлување на истата.
Во посебно заштитен дел од лабалаторијата се чуваат потребните хемиски средства.
Котларата и пумпната станица со двата резервоари за мазут со волумен од 1х250 м³
и 1х200м³ се наоѓаат во непосредна близина на котларата. Резервоарите со мазут се
сместени во бетонски корита кои штитат од евентуално излевање на мазут од
резервоарите.
За одржување на инсталацијата за производство во посебен дел сместена е
работилница и браварско одделение.
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Во кругот на објектот се наоѓа и вага за мерење на количините на потребните
суровини за производство.
Во објектот постои портирница со потребните пратечки функции.
Во кругот на објектот се изградени патеки за непречено движење на возилата за
достава на материјали, паркинг простор и плато за маневар на возилата за истоварање и
товарање на репроматеријали или готови производи. Сообраќајници се асфалтирани,
немаат нагли кривини, големи радиуси за вртење, нагиби и ширини, со што е овозможено
непречено и безбедно движење на возилата за побрз проток и несметан сообраќаен тек.
Електрична мрежа
Електричното напојување на објектите е од јавната високонапонска мрежа.
Снабдувањето со електричната енергија се врши со трафостаница во која се инсталирани
два трансформатори од по 400 kVA која е лоцирана во кругот на објектот непосредно до
магацинскиот простор. Сите постројки на електричен погон како напонска мрежа, имаат
електро мрежа од 220/380 V за осветлување и напојување на сите апарати и машини, која е
извршена според постоечките законски прописи.
Во недостаток на електрична енергија објектот е обезбеден со агрегат од 250 kVA.
Водоснабдување
Водоснадбувањето на објектот се врши од градската водоводна мрежа, вода од
хидроакумулацијата Стрежево и бунарска вода:


водата од градската водоводна мрежа се користи за снабдување на парните котли,
миење на опремата, санитарните јазли и за потребите на вработените.
Количините на потрошена вода од градската водоводна мрежа за време на
производството би се движеле во границите од 1000 до 2000 м³/год;



водата од хидроакумулацијата Стрежево се користи за истовар и миење на
доматите во првата фаза, ладење на пумпите, ладење на стерилизаторот за миење
и одржување на стопанскиот двор. Количините на потрошена вода од
акумулацијата Стрежево за време на производството би се движеле во границите
од 1500 до 2000 м³;



водата од бунарите се користи за ладење на евапораторите во барометарските
кули.

Најголемата потрошувачка на вода се очекува за време на кампањата при
преработка на домати, односно само три месеци во годината (август, септември,
октомври).
За објектот изработен е проект за распоред на хидранска мрежа.
Канализациона мрежа
Во објектот постојат два одвоени канали со напречен пресек ф400 кои се користат
за одвод на отпадните води. Едниот канал низ кој циркулира водата за миење на
доматите изработен е со механички фаќач на нечистотии. Истиот се наоѓа во непосредна
близина на котларата. Другиот канал, располга со фаќач на масло и таложник на
нечистотии т.н.Јашарова јама.

Битола, 2015
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Низ дворната површина се преплетува мрежа од ревизиони шахти и сливници за
собирање на атмосферката вода кои завршуваат во одводни канали.
ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ
Во наведениот објект се извршуваат два различни одделни технолошки процеси.
Процес на преработка на млеко и прозиводство на млечни производи и процес на
преработка на домати и јаболка. Секој од наведените процеси посебно е опшшан.
ОПИС НА ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЕКО И ПРОИЗВОДСВТО НА
МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Опис на опремата која се користи во технолошкиот процес
Во процесот на производство и преработка на млекото и млечните производи, како и
процесот на производство на сокови од овошје и зеленчук се користи следната опрема.


Пастеризатори - еден пастеризатор GEA TDS со капацитет од 3 тони/час.



Сепаратори –еден сепаратор со капацитет од 3т/час.



Ферментори – три ферментори со капацитет од по 5т.



Пакерки -4 пакерки и тоа 1 ELOPAK пакерка сп капацитетдо 5т/час, 1
COMBIBLOC пакерка со капацитетод 7т/час, 1 PAKPROMETсо капцитетод 4500
пар/час;



Стерилен резервоар – 1 резервоар со капацитет од 15 тони;



UHT стерилизатор- 1 стерилизатор GEA TDS со капацитетод 5 тони/час;



Бафер танк – 1 со капацитет од 2 тона;



Цистерна за сирово млеко- 1 со капацитет од 20 тони;



CIP - систем за перење на опремата – млекарницата располага со 3 цистерни
со капацитет од 2 тона за миење на опремата.

Опис на процесот на добивање на готов производ
Технолошкиот процес претставува преработка на млеко и млечни производи, како и
производство на сокови од овошје и зеленчик.
Технолошкиот процес ќе биде опишан за секоја фаза поеделно.
Обезбедување на влезна суровина
Основен продукт односно влезна суровина претставува млекото. Добавувањето на
млекото се врши со специјални цистерни со двојни ѕидови (лактофризери), во кои се
одржува потребната температура , со што се одбегнува можноста од расипување на млекото
при неговиот транаспрт. Млекото се добива од индивидуални производители кои
одгледуваат крави кои се под постојан ветеринарен надзор.

Битола, 2015
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На откупните пунктови на млекото се врши контрола на неговата исправност,
киселост и содржина на суви материи. При приемот на млекото во млекарницата, од секоја
цистерна се зема примерок за лабораториска анализа која опфаќа повторна контрола на
киселоста на млекото со титрациона метода, контрола на содржината на дадената вода во
млекото, содржината на суви материи, масленоста на влезната суровина, температурата на
млекото и се проверуваат органолептичките катрактеристики. Истовремено се врши и
анализата на содржината на антибиотици во млекото.
Приемот на млекото се врши на приемна рампа, од каде со помош на пумпа преку
филтер млекото се носи во ладилник каде се складира во 20 тонска цистерна. Складираното
млеко се носи на прва пастеризација.
Пастеризација
Процесот на пастеризација започнува со загревање на истото во плочест
пастеризатордо 470С. Потоа млекото влегува во сепаратор каде се врши подесување на
содржината на масти, а потоа млекото влегува во хомогенизатор. На крајот млекото
повторно се враќа во пастеризаторот на дозагревање до 65-85-870С. По завршената
пастеризација млекото во самиот пастеризатор се лади до 450С со помош на ладно
непастеризирано млеко што влегува во него, а потоа со ледена вода се лади до 40С.
Вака пастеризираното и оладено млеко се складира во стерилен танк или во
ферментор, од каде се двои за производство на финални производи.
Производство на свежо млеко
Пастеризираното млеко со првата пастеризација е со масленост од 3,2% и е спремно
за пакување. Пакувањето на свежото млеко е автоматизиран процес. При полнењето
неколку пати се земаат примероци од веќе спакуваното млеко и се врши лабараториска
контреола на квалитет на готов произвот. Свежото млеко се пакува во пакувања од литар.
Спакуваното млеко се чува во комора на температура до +50С.
Производство на стерилизирано млеко
Пастеризираното млеко со масленост од 3,2% од цистерната оди во UHT
стерилизаторот (капацитет од 5т/ч) и се стерилизира на температура од 1400С 2-3 секунди.
Вака стерилизираното млеко се прифаќа во стерилен танк од каде се носи на полнење.
Полнењето се врши автоматски на линија за полнење на стерилно млеко, при што постојано
се прати температурата на млекото како и состојбата на водената пареа (притисок и
температура). Паралено на ова се врши контрола на случајно одбрани примероци, при што
се испитува и бактериолошката исправност на истото. Присуството на спори во
стерилизираното млеко се испитува во лабораторија на млекарницата, така што на
хранливата подлога се засадува примерок од веќе стерилизираното млеко и се остава во
стерилна просторија на погодни услови каде би требало да се развијат можно присутните
спори. Стерилизираното млеко се пакува во пакување од 1 литар. Вака спакуваното млеко се
чува во магацин за готов производ на амбиентална температура.
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Производство на чоколадно млеко
На температура од 600С во посебен сад се мешаат шеќер, чоколадо и мали количини
на млеко. Вака подготвената смеса се лади и се додава сепарираното пастеризирано млеко.
Подготвеното млеко се носи на стерилизациаја, од каде вака стерилизираното млеко се
прифаќа во стерилна цистерна и се пакува на линијата за стерилизирано млеко. Контролата
на квалитетот на чоколадното млеко е идентична како и за стерилизираното млеко.
Пакувањето на чоколадното млеко се врши во пакувања од ½ литар и ¼ литар. Вака
спакуваното млеко се чува во магацин за готов производ на амбиентална температура.
Производство на јогурт
Ферментацијата и коаголацијата на јогуртот како млечен производ се одвиваат
во посебни ферментори. Постапката на добивање на јогурт започнува кога претходно
пастеризираното и хомогенизирано млеко со масленост од 3,2% се распастеризира и се
лади. Во дупликатор се меша со јогуртна култура, каде истиот ферментира. По
ферментацијата јогуртот се лади низ плочест ладилник максимум 30 минути од каде се
складира во цистерна и се пакува во пакување од 1 литар и ½ литар. Вака спакуваниот
јогурт се чува во комора на температура до +40С.
Производство на сирење
Пастеризирано млеко со помош на пумпа од цистерната каде е сместено се
спроведува низ плочест предгрејач каде се загрева на температура од 300С. Истовремено
во млекото се дозира култура. Млекото се полни во сирната када каде се додаваат
адитиви. Со силно мешање кога млекото ја достигнува бараната зрелост се додава
сириште. Кога грушот ќе ги постигне бараните својства се сече. Исечениот грушт се
обработува со мешање до постигнување на потрбните својства. Потоа дел од сирутката се
отстранува со помош на пумпа. Преостанатата смеса на сирното зрно и сирутката со
помошна пумпа се префрлаат во када за пресовање, каде со помош на притисна плоча
сирното зрно се пресова во сирна погача. Парчињата се редат во контејнери за солење, се
одведуваат во просторија за солење и се потопуваат во солило.
За време на солењето солилото циркулира со одржување на температура во
топлински изменувач. Засоленото сирење се вади од солилото, се остава да се исцеди
добро и да се просуши на палеата за цедење. Потоа сирењето се става во истегната фолија
која се затвора со варење на покривната фолија со истовремено вакумирање. Вака
спакуваното сирење се реди во кутии или контејнери и се носи на зреење каде што
сирењето се остава одредено време на зреење при температура од 9-120С.
Производство на урда
Сирутката наменета за производство на урда се води во сирана и се догрејува на
плочест изменувач – рекуператор, па со додавање на адитиви се полни во када за
коагулација на уредот за производство на урда. Во кадата протеините на суратката
коагулираат, агломерираат и се подигаат на површината, а на излезното корито се
одвојуваат и се полнат во перфорирани пластични корпи кои се ставаат на палети за
цедење.
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По цедењето урдата се носи во ладилник каде неповратните пластични корпици се
ставаат во вреќички и се вакумираат. Вака спакуваниот производ се чува во фрижидер до
неговото транспортирање до пазарот.
Преостанатата исцедена сирутка се носи во рекуператор на полочест изменувач
каде што ја предава топлината на влезната сирутка, а потоа преку сепаратор на сирната
прашина се издвојува преостанатата сирна прашина и потоа се полни во цистерна за
отпадна сирутка, која е сместена во надворешно депо. Овде сирутката се чува до
транспортирање на фарма за сточна храна.
Производство на сокови
За производство на различни сокови се користат природни овошни концентрати и
каши. Подготовката се врши во цистерни каде готовата овошна плута се меша со претходно
дехлорирана вода.
Вака подготвениот сок се пастеризира во UHT стерилизаторот на температура до
960С по што се пакува на машина. Во текот на производствот се врши контрола на
квалитет.
Перење на опремата
Перењето се врши со CIP автоматизирани апарати по одредени програми на
перење. Останатите уреди и приборот кои не се подесени за перење со CIP се перат во
базени, рачно или со превозна перачка. CIP уредот се состои од сад за вода, садови за
базен детергент, сад за кисел детергент, сад за повратна вода, притисни пумпи и филтер.
Средството за перење се загрева во плочест изменувач до потребна температура и со
помош на пумпа се враќа низ соодветен круг на перење. Ваквото кружење на средството
трае определено време, а потоа на ист начин се врши испирање на постројката.
Распоредот на средството за перење е следниот: вода, алкохолно средство, вода, кисело
средство, вода и на крај дезинфекционо средство. Поради заштеда предвидено е
последната вода од испирањето да се собира во сад и да се користи кај следниот циклус
како прва вода за испирање. За време за завршното испирање се додава средство за
дезинфекција. Се предвидуваат четири круга на перење: перење на пресата, перење на
полначот на калапот, перење на цевки и перење на котли и цистерни. Во случај на
испуштање на средства од перење надвор од CIP системот се врши нивна неутрализација.
Во следната табела дадени се предвидени дневни и годишни количини на млечни
производи и сокови.
ОПИС НА ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС ЗА ПРЕРАБОТКА ДОМАТИ И ЈАБОЛКА
Опис на опремата која се користи во технолошкиот процес
Линијата за производство се состои од следните машини:
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Када за истовар на доматите;
Елеватор со прво миење;
Контролна трака со второ миење;
Машина за дробење на доматите;
Предзагревач – прехитер;
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Турбопасирка;
Цистерни за складирање на сок од домати/јаболка;
Евапоратори;
Прифатни цистерни за производ;
Пастеризатор ротационен;
Стерилизатор;
Машина за полнење и затворање на лименки;
Машина за полнење на асептик вреќи.
Процесот на производство на може да се подели на три групи:
Прием и сортирање на влезна суровина;
Преработка и производство со варење во вакум испарувачи;
Преработка и стерилизација на производот.

Опис на процесот на добивање на готов производ
Дотурот на свежи домати/јаболка се врши со камиони или трактори од каде со
помош на водени тушеви, доматите/јаболката се истураат за прием и перење. Изграден е
базен во кој се врши прием на доматите/јаболката кои со помош на елеватор се префрлаат
во када за предперење каде се мијат со вода. По перењето доматите/јаболката одат на
хоризонтална трака на која се врши контрола на квалитетот на суровината и перењето.
Контролата завршува со дробилица на доматите/јаболката. Принципот на преработка на
доматите/јаболката е дробење на доматите/јаболката на амбиентална температура, во
зависност од квалитетот на суровината и бараната густина на готовиот производ. Вака
загреаните домати/јаболка одат на пасирање низ две или три фази во зависност од
отворите на ситата. Отворот на последното сито изнесува 0,5мм. Отпадот од пасирањето
(семето и лушпите) се исфрла низ посебен отвор од пасирката. Во моментот нема
специјлано прифатилиште за овој отпад така да истиот се собира во тракторска приколка
или во контејнер од 5м³ и се носи на местото предвидено за овој вид на отпад. Доколку има
заинтересирани странки овој отпад се носи на земјоделските површини со што се врши
компостирање на истиот отпад. Испасираниот сок со густина од приближно 5˚Вriх се собира
во казан. Сета досега опишана опрема се наоѓа на отворен простор со исклучок на
контролната трака, дробилицата, пасирката и казанот се покриени со натрешници.
Доматите/јаболката од собраниот казан се префрлаат во двостепена противструјна
вакумска станица каде сокот од доматите/јаболката се вари до потребната густина.
Линиите за варење се автоматски со капацитет од 900 тони суровина дневно обработена и
овозможува континуирано производство.
Доматното пире според стандардите се пакува како еднократен и двократен
концентрат. Разликата е во содржината на суви материи и тоа:
Еднократен концентрат со содржина на суви материи од 12-14 ˚Brix;
Двократен концентрат со содржина на суви материи од 28-30 ˚Brix.
Во објектот се работат само еднократен и двократен концентрат од домати/јаболка.
Доколку како краен производ се бара доматен концентрат, доматното пире од втората
станица на вриење по постигнување на концентрација на суви материи од 28-30 ˚Brix
автоматски се пушта во казан за полнење. Од таму доматното пире се пушта низ
пастеризатор на температура од 92-94 ºС и се полнат во посебна лимена амбалажа или оди
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на стерилизација од 125ºC и се полни во аспетик вреќа во буре. Полнењето се врши преку
термодозер наизменично преку два полначи по што садовите се затвораат или на
Асептична линија за полнење на Асептик вреќи. Готовите производи се редат на палети и се
складираат во магацин. Дневниот капацитет изнесува околу 80 тони на готов производ.
УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА
Приложете организациони шеми и други релевантни податоци. Особено да се наведе лицето одговорно за
прашањата од животната средина.

Управувањето е доверено на одговорен тим со воспоставена организациона
структутра со распределба на одговорностите и надлежностите за воспоставување
успешен производствен циклус.
Системот на менаџирање го изведуваат стручни и компетентни лица со доволно
искуство во својата струка. Во производствениот процес ќе бидат ангажирани 22
работници кои се оспособени за ракување со сите машини и апарати за воспоставување
на квалитетен производен циклус. За време на кампања за работа со домати бројот на
вработени се зголемува за период од 2-3 месеци(август, септември, октомври).
Во објектите инсталиран е НАССР системот за контрола на квалитет.
Лице одговорно за прашањата од областа на животната средина и овластен
преставник за барањето на Б-интегрирана дозвола е Зоран Радевски. Истиот е одговорен
за работата и правилното функционирање на процесот на производство и за почитување
и спроведување на пропишаните мерки.

Организациска шема
Управител
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Раководител на
суровина

Одговорен на
одржување

Сметководство

Комерција

Технолози

Ракувачи на
машини

Архива

Магацин

Земјоделски
работници

Општи работници
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Технолошка шема за преработка на млеко и производство на млечни производи

Влез на
суровина

Пастеризација

Производство на
свежо млеко

Производство на
пастеризирано
млеко

Производство на
јогурт

Производство на
сирење

Производство на
урда

Производство на
сокови

Перење на
опремата

Технолошка шема за преработкан на домати и производство на доматно пире

Прием на
домати

Вагање

Растовар

Сортирање на
домати

Складирање во
цистерна

Евапорација

Стерилизација
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Полнење во
буриња

Палетизирање
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Складирање во
магацин

Дистрибуција
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СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ
ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА
Приложете листа на суровини и горива кои се користат, како и производи и меѓупроизводи

СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИАЈЛИ УПОТРЕБЕНИ ПРИ ПРЕРАБОТКА НА МЛЕКО И
ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Основни суровина на производствениот процес се млекотот и овошната плупа.
Како влезна суровина се користи јодирана сол, ферментни и бактериски култури
од данско производство.
Набавката на млекотo се врши од индивидуални производители, додека
останатите материјали и помошни суровини се набавуваат од овластени правни лица.
Во процесот на миењето на опремата се користатат хемикалии и детергенти со
следните карактеристики: 2-3%HNO, 2-3% NaOH, NaCIO I H2O2, бидејќи во објектот се бара
високо ниво на чистота од здравствен и санитарен аспект.
Во процесот на работа се корити голема количина на вода која се обезбедува од
системот на ЈП Стрежево Битола, како и вода од градскиот вододвод на ЈП Водовод Битола
и бунарска вода.
Како енергија во процесот на работа се користи електричната енергија, а како
гориво за котелот се користи мазут.
Количините на суровините и материјалите како и количините на потрошена вода,
електрична енергија и мазут непосредно поврзани се со работата на другиот погон кој
врши производство на доматно пире.
Во процесот на работа на млекарницата се користат и други помошни материјали,
суровини, хемикалии и енергии. Истите се наведени во следната табела. Годишните
употребени количини за производствениот процес не може да се предвидат, зависат од
производствениот процес и побарувачката на пазарот.
Табеларен приказ на материјали и супстанции за преработка на млеко.
Р.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Материјал супстанција

CAS број

Млеко
Вода
Јодирана сол
Шекер
Култури за сирење
Овошна пулпа
Какао
Концентрат портокал
Концентрат јаболко
Каша праска 30-32 брикса
Концентрат боровинка
Концентрат АЦЕ- вит
Арома прска
Арома јаболко

8049-98-7
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Категорија
на опасност

7647-14-5
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Моментална
количина

Годишна
употреба

RиS
фраза
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Витамин С
Лимонска киселина
Јоуртна култура
Коагуланс
Мезофилна култура
Пробиотска култура
Екстракти за чај
Инулин
H2O2
CaCl2
NaClO
Кисел одмастувач HNO3
Акален детергент
Алкално течно средство
NaOH
H2SO4
HCl
KMnO4
FeSO4
AgNO3
Алкохол 96%
Амил алкохол
Медицински бензин
Трегерици големи
Трегерици мали
Шпиритус рафинада
Резервин
Фреон 22
Мазут м-2
Ел.енергија
Масло делта 5
Масло за вакум SHELL
corena P100
Маст течна за цен.
подмачкување
ОМАЛА 220 масло за хомо
Маст за подмачкување
888206022
Компресорском масло П68
Стреч и темособирачка
фолија
Лепак
Цевчиња за сок и
чоколадно млеко
Капачиња
Кутии за пас.млеко и
млеч.производ
Транспортни кутии
Збирни кутии
Чаши за јогур
Чаши за кисело млеко
Чаши за павлака
Алукапаци за јогурт
Алукапаци за павлака
Алукапаци за кисело
млеко
Канти ПВЦ за сирење
Кеси вакуум
ПВЦ гајби
ПВЦ кофи
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50-81-7
77-92-9

9005-80-5
7722-84-1
10043-52-4
7681-52-9
7697-37-2
1310-73-2
7664-93-9
7647-01-0
7722-64-7
7720-78-7
7720-78-7
64-17-5
71-41-0
8032-32-4

64-17-5
75-45-6
8009-03-8
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СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИАЈЛИ УПОТРЕБЕНИ ПРИ ПРЕРАБОТКА НА ДОМАТИ И
ЈАБОЛКА
Суровини кои се употребуваат во процесот на производство се доматите и
јаболката.
Енергија која се користи во процесот на производство за погонот на машините е
електричната енергија.
Гориво кое се користи за парните котли е мазутот.
Како финален производ се добива доматно пире или јаболкова каша.
Р. бр

Материјал/супстанција

1
2
3

домати
јаболка
натриум хидроксид

4

азотна киселина

5
6
7

доматно пире
јаболкова каша
мазут

8
9

електрична енергија
вода

Моментално
Годишна
CAS(4) Категорија
складирана количина употреба
R i S фази
број на опасност
(тони)
(тони)
нема
6000
нема
240
0.5
R25,R31,R31
S1,S15,S18
S20,
S22,S24,S25
S37,S38,S39
0.3
R21,22,R34,R3
6,R38
S1,S15,S18,
S20,S22,S24,S
25,S37,S38
S39,S36,
нема
1000
нема
200
класа 9
300
R20,R21,R22R
26,R36,R37
R38,R45
S7,S15,S16
S18,S20,S21
S24,S25,S36
S37,S38,S43
класа 9
R8,R9

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).

Од процесот на активноста и дејноста што се извршува во објектите се очекуваат
одредени количини на комунален и индустрискин неопасен отпад.
Комуналниот отпад претставува отпад создаден од активностите на
ангажираните луѓе вклучени во процесот на производството и тоа се однесува на отпад
претежно од исхрана. За истиот обезбеден и се 2 контејнер од 1,1 м3.
Индустрискиот неопасен отпад се јавува како отпадна хартија, (картонска хартија
и хартија од пакување), разни видови на метал, разни видови на пластика (РЕТ и
др.видови на оштетена пластика од амбалажа), цвика (остаток од ситутка), течен
неопасен (отпад добиен од миењето на опремата и објектите), дрвени палети и сл.

Битола, 2015
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За селективно собирање на отпадната хартија поставен е специјализиран кош.
Истиот се празни од страна на ЈП Комуналец Битола со специјализирано возило наменето
за собирање нахартија.
Собраните количини на отпаден метал се предаваат на овластени откупувачи на
секундарни суровини.
Отпадната пластика (РЕТ и др,видови), се собира во специјализиран сад и се
предава на ЈП Комуналец Битола кое го предава на овластен откупувач на секундарни
суровини.
Течниот неопасен отпад се испушта во канализација.
Цвиката добиена како остаток од испарувањето на сурутката се собира во посебен
сад и истата се дава на индивидуални корисници кои можат да ја користат како сточна
храна.
Во процесот на работа ќе се појават и други видови на отпад, но нивните
количини се минимални.
Во случај на вратени производи со лош квалитет или изминат рок, правното лице
врши уништување на вратените количини на производи на депонијата Мегленци. При
тоа запазени се сите законски постапки и известени се сите надлежни институции за
таквата постапка.
Индустрискиот отпад добиен од производствениот процес во кој се преработува
домат или јабоко се собира во контејнер од 5м³. Во време на кампања истиот ќе се празни
секој ден. Во тек на кампања дневните количина на индустриски отпад изнесуваат 5m³.
Бидејќи индустрискиот отпад претставува органски отпад истиот може да
послужи како суровина за органско ѓубре, па истиот може да се предаде на индивидуални
земјоделци кои можат да го користат за свои потреби (за добиточна храна или како
оргaнско ѓубриво).
Другиот цврст комунален отпад ќе биде во мали количини (тоа се дрвени) палети
и истиот нема да влијае врз животната средина, па затоа нема да се разгледува.
Течниот отпад добиен од преработувачкиот процес на доматите или јаболката се
испушта во канализационата мрежа, а додека насобраниот талог (отпаден мил и песок)
од сливниците и таложниците се собира во специјални садови и се депонира .
Комуналниот и индустрискиот неопасен отпад се собира и транспортра од страна
на ЈП Комуналец Битола со специјализирани возила за собирање и транспортирање на
истиот. Истиот се депонира во депонијата Мегленци.
Бројот на контејнери за собирање на отпадот ги задоволува потребите.
Р.бр
1
2
3
4

Вид на отпад
Комунален отпад
Отпадна хартија
Отпаден метал
Отпадна пластика
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Број од ЛО
20 01
15 01 01
17 04 07
15 01 02

Количина
(годишно)
210 м3
500кг
Нема податок
Нема податок
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Постапка
отстранување
селектирање
рециклирање
рециклирање

Локација
депонија
балирање
откуп
откуп
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5

Цвика

02 05 01

Нема податок

6
7

Вратени производи
Органски отпад од
јаболка

02 05 01
02 01 02

Нема податок
50 м³

8

Органски отпад од
домати

02 01 02

100м³

9
10

Дрвени палети
Отпаден мил и песок

15 01 03
02 01 01

30 кг

11

Друг отпад

02 05 99

Нема податок

реупотреба како
сточна храна
отстранување
Собирање во
контејнер од 5м3
Се собира во
специјален
контејнер од 5м³:
Реупотреба
Се собира со
специјално
возило
отстранување

индивидуални
корисници
депонија
индивидуални
земјоделци или
депонија
индивидуални
земјоделци или
депонија
Се депонира
депонија

ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРА
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.

Евидентирани точкасти извори на емисија на загадување на воздухот се парните
котли сместени во котларницата. Истата е сместена во посебен објект одвоен од
производствените погони.
Котларницата е опремена со три котелски единици од кои еден е надвор од
употреба. Во употреба се два котли и тоа котел модел ORO 10 S и котел модел BKG–100.
Намената на котлите е обезбедување на технолошка пареа и задоволување на потребите
за греење во текот на зимскиот период.
Енергетско гориво се користи мазут, сместен во посебен резервоар надвор од
котларницата.
Потребните податоци за котлите дадени се во следните табели: Тип на котелот ОРО 10 Ѕ
Тип на котел 1
Производител на котелот
Година на производство
Фабрички број
Огревна површина
Работен притисок
Топлоносител
Производство на пареа
Горилник – производител
Горилник тип
Фабрички број на горилникот
Потрошувачка на гориво
Мак.потрошувачка на гориво
Термален влез
Периоди на работа
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ORO 10 S
Ороматал
Орославје
1975
457
242 м²
10 bar
пареа
10-12 t/h
Weishoupt
U4 – D8
1238536
730 kg/h
870 kg/h
6MW
185 ден/год
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Тип на котел TE 12 BKG–100
Тип на котел
Производство на пареа:
Термален влез:
Гориво за котелот
Количлина на согорено гориво
јаглен/нафта/LPG)/гас/биомаса
Максимален капаците на
согорување
Содржина на сулфур:
NOx
Максимален волумен на емисија
Температура
Периоди на работа

ТЕ 12 BKG–100
2400 kg/час
2.064 MW
мазут
200 kg/час
%

mg/Nm3
pri (0oC. 3% O2(течност или
гас, 6% O2(цврсто гориво)
m3/ h
oC(min)
oC(max)
h/den
по потреба

Денови по
потреба

Висината на оџаците е мала приближно 10м и истите може да се третираат како
чадни канали, па затоа и пресметувањето на емисијата е доста тешко да се направи.
Како гориво за добивање на пареа се користи тешко масло за ложење (мазут).
Податоците за потрошувачката на погонското гориво изнесуваат до 200 тони мазут на
годишно ниво и тоа најголема потрошувачка на гориво ќе има во месеците: август,
септември и октомври кого во функција заедно ќе работат и двата производствени
процеси.
Извршени мерења на емисија на гасови во атмосферата направени од
овластена лабораторија дадени се во прилог на барањето.
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 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.

Производниот процес опфаќа преработка на млеко во еден проце и преработка на
растителни суровини во друг процес. Според начинот на производство од оваа фабрика
секојдневно се троши одредено количество на вода.
Отпадните води добиени од призводстевниот процес на преработка на млекото и
соковите и преработката на доматите се отпадни технолошки води, санитарно фекални и
атмосферски води.
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Емисии во површински води и канализација од процес на преработка на растителни
производи (преработка на домати и јаболка)
Индустријата на преработка на домати и јаболка работи сезонски и испушта
релативно малку загадени води, со исклучок на водата што се користи за миење на
свежите производи и претставува загадена матна вода со остатоци од производот.
Водата која се користи во процесот на преработка на растителните производи
можи да се подели во четири групи:


вода за миење и транспорт на суровините;



вода која влегува во составот на готовиот производ;



вода која се кориси за загревање или ладење и кои не доаѓаат во допир со
суровината;



вода која се користи за миење на погонот и машините

Количеството на отпадни води изнесува 30% од вкупната количина на
конзумирана вода, затоа што е воспоставен систем на рециркулација на истата.
Приемот и истоварот на суровините се врши со водени млазеви. Оваа вода не
редуцира и се пушта како условно чиста вода која што врши разблажување на отпадната
вода во рецепиентот.
Предперењето на влезната суровина се врши со вода од хидросистемот Стрежево.
Дел од оваа вода се собира во приемниот отворен базен, а дел се користи во приеманата
када каде се мие суровината. Максималната потрошувачка на оваа вода изнесува не
повеќе од 30 м³/h.
Главното перење се врши преку тушеви со чиста вода од водоводната мрежа. За
главното миење се трошат 1,5 l/s вода.
Во вакумското одделение се користи технолошка вода. Оваа вода се собира во
посебен отворен базен со волумен од 400м³. 100% од водата во базенот рециркулира, а 11
м³ од водата добиена од процесот на вриење со помош на кондензација се користи за
истоварување на доматите. Оваа вода од процесот на производство се собира во
приемниот базен каде истата се таложи и релативно чиста еднаш во неделата се испушта
во канализационата мрежа.
За прочистување на отпадните води, канализационата мрежа располага со
решетки, задржувачи на песок, задржувачи на масло и таложници. Решетките се со
отвори од 16 мм и служат за отстранување на парчиња хартија, амбалажа и сл.
Таложниците вршат гниење на материјалот и тие се комбинирани инсталации за
механичко пречистување на водите.
За собирање на отпадните води постојат 3 таложници на едната линија и 2
таложници на втората линија, кои се користат за задржување на песокот и милта од
миењето на доматите и за собирање на маслото од котларата.
Еден голем таложник се наоѓа во непосредна близина на котларата, истиот е со
капацитет од 4м³. Се користи за собирање на мил и песок.
Двата помали таложници се користат за дополнително прочистување на водата.
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Отпадните води од санитарните јазли одат директно во канализационата мрежа.
Отпадните води од атмосферските дождови се собираат во собирни шахти и
истите одат во канализационата мрежа.
За миење на опремата се користат средства за одмастување, тие се во мали
концентрации до 2% и истите се испуштаат во канализационата мрежа.
Наведените количини на вода која се користи во технлошкиот процес и која се
испушта во рецепиентот се однесуваат исклучиво на периодот кога има максимално
производство, односно само три месеци во годината. Во останатиот период количината
на вода е драстично редуцирана дури и до 90% од претставеното количество.
Карактеристично за отпадните води од прехрамбената индустрија како што е
преработка на доматите и јаболката е тоа што таа е со непостојанен квалитет поради
кампањскиот режим на работа.
Емисии во површински води и канализација од процес на преработка на растителни
производи (преработка на млеко)
Отпадните води добиени од процесот на преработка на млекото исклучиво се
отпадни води кои се добиваат од миењето на опремата која се користи во
производствениот процес како што се цистерните, садовите и подовите во објектот.
Истите се загадени со млечни отпадоци како што се протеини, лактоза и маснотии.
Количеството на мрснотијата во отпадните води се движи од 50-80% од вкупно
конзумураната вода во технолошкиот процес, додека останатите количини се претежно
чиста вода неоптоварена со штетни материи.
Во производствените погони воспоставена е мрежа на канализациони решетки за
механичко фаќање на нечистотии. Механичките решетки се направени со механички
таложници за таложење на определени материи.
Собраните отпаднокоја завршува во канал приклучен на канализациона мрежа,
односно во градски канализационен систем во кој се влеваат и сите канализациони води
на деловните, стамбените и индустриските објекти кои се лоцирани во тој индустриски
дел.
Извршени мерења на емисија во отпадни води направени од овластена
лабораторија дадени се во прилог на барањето.
Испитувањето на отпадните води е извршено од страна на ЈЗУ Битола Центар за
јавно здравје Битола кој е акредитиран од ИАРМ, според барањата ос стандардот MKS EN
ISO/IEK 17025:2005 за хемиско и микробиолошко тестирање на вода и прехрамбени
продукти. Примерокот е земен од пунк на збирна шахта 01 на излез.
Од објектот не се испуштаат отпадни води во реки и езера.
Следените табели треба да се пополнат во случај на директно испуштање во реки и езера.
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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.

Евидентирани извори на емисија на почва во даденит објект претставуваат
несоодветниот третман на отпадот (комунален и индустриски), отпадните води, хемиските
средства и мазутот.
Од инсталација нема да постои емисија на комунален отпад и индустиски отпад во
почвата затоа што влијанието на истиот добиен од производствениот процес е сведено
на минимум, речиси ќе нема апсолутно никакво влијание врз почвата затоа што уште со
самото настанување истиот ќе се собира во специјализирани садови поставени на точно
определено место, од каде возилата на ЈП Комуналец Битола два пати неделно, а за време
на кампања према потребата ќе го собираат и транспортираат до депонијата.
Према динамиката на производствениот процес и бројот на ангажирани
работници, бројот и видовите на садови за собирање на отпадот ги задоволуваат
потребите.
Од инсталацијата нема да постои емисија на отпадни води во почвата затоа што
истите ќе се собираат во канализациони системи и преку сливници, таложници и
решетки истите се пречистуваат и завршуваат во главниот канализационен систем како
делумно чисти води. Отпадните води се собираат во затворен систем на канализациона
мрежа воспоставена внатре во објектот. На истите се врши механички третман со
таложници. Воспоставениот сисистем на канализационата мрежа оневозможува излевање
на отпадните води во почва.
Од инсталацијата нема да постои емисија на одредени хемикалии или други
материи во почвата затоа што хемиските средства кои се користат во производствениот
процес или за миење на опремата се со концентрација од 2% која разблажена со водата
завршува во канализационата мрежа. Хемиските средства сместени се во посебен
магацински простор, истите се наредени на сталажи или на палети. Невнимателното
ракување со истите не предизвикува поголеми опасности по животната средина.
Патеките по кои се движат возилата за дотур на суровини или за товарање или
растоварање на готов производ се асфалтирани така да во случај на протекување на
масло или друга материја истата не може да дојде во допир со почвата.
Мазутот е сместен во резервоар надвор од котларницата и истиот е обезбеден со
заштитен простор заради несакани последици од излевање на мазут.
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 објектот не се извршуваат земјоделски активности.
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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).

Подрачјето каде е сместен компетно целиот објект (погонот за производство за
доматно пире, млекарницата и придружните објекти) сметено е во индустриско подрачје
од четврт степен со следни податоци на максимално ниво на бучава.
Евидентирани извори на бучава е компресорско одделение, погонот за
производство на доматно пире и погонот за преработка на млеко.
За евидентирање на нивото на бучавава извршени се мерења од страна на
овластена лабораторија.
Извршени мерења на емисија на бучава
лабораторија дадени се во прилог на барањето.

направени

од

овластена

Наведете ги изворите на вибрации и на нејонизирачко зрачење (топлина или светлина)

Во млекарницата не постојат извори на вибрации и нејонизирачко зграчење.
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.

Согласно опишаниот технолошки процес на работа и опремата која се користи во
истиот, како и тоа да дел од таа опрема (котлите и копмресорите) се користат за два
технолошки процес за преработка на домати и јаболка , како и преработка на млеко и
млечни производи, потребен е мониторинг за следење на емисиите посебно на емисиите
во атмосферата, емисиите во отпадните води и емисиите од бучава.
Мониторинг на емисии во атмосфера
Како мерни точки за мерење на емисиите во атмосферата се предлагаат оџаците
на двата котли поставени во котелската постројка.
Мониторинг на емисии во отпадни води
Како мерни точки за мерење на емисијата во отпадните води се предлагаат
отпадните собирни шахти распоредени во објектот и надвор од него.
Мониторинг на емисии на бучава
За комплетниот објект (погонот за преработка на доматно пире и погонот за
преработка на млеко) не се извршени мерења на ниво на бучава. Со оглед на тоа да
објектот е сместен во индустриска зона, припаѓа во подрачје од четврт степен (со
дозволено ниво на бучава 70dB дење, 70dB навечер или 60dB ноќе), околу него нема
индивидуално и колективно стамбено живеење, се предлага мерење на ниво на бучава
според потребата на сите евидентирани извори на бучава (компресорското одделение,
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котланицата, погонот за производство на доматно пире и погонот за преработка на
млеко).
Извршените мерења и земањето примероци мора да се вршат со современи
дигитални и навреме баждарени апарати, а мерењата мора да ги извршат овластени
лабаратории од страна на Министерството за животна средина и просторни планирање.
При мерењата на параметрите при вршење на мониторинг на квалитетот на
воздухот потребно е да се врши мерење на концентрацијата на излезните честички на
оџаците на котлите, при мониторинг на отпадните води да врши биолошко – хемиска
анализа на вода со земање на примерок од канализациона мрежа и мониторингот на
нивото на бучава да се врши со мерење на нивото на бучава на определени референти
точки на одредени локации.
Динамиката на мониторингот на одредени параметри трба да бидат усогласени со
законските барања и европските стандарди.
Емисии во атмосфера
Фрекфенција на
мониторинг
Два пати
годишно
Два пати
годишно

Метод на земање
на примероци
Со температурна
и питот сонда
Со гасна
екстракција

SO2

Два пати
годишно

Со гасна
екстракција

CO2

Два пати
годишно

Со гасна
екстракција

CO

Два пати
годишно

Со гасна
екстракција

O2

Два пати
годишно

Со гасна
екстракција

Цврсти честички

Два пати
годишно

Со гасна
екстракција

Параметар
Температута и
брзина на гас
NOx

Метод на
анализа/техника
Инструментална
периодична техника
Инструментална
периодична техника со
земање на примерок
Инструментална
периодична техника со
земање на примерок
Инструментална
периодична техника со
земање на примерок
Инструментална
периодична техника со
земање на примерок
Инструментална
периодична техника со
земање на примерок
Инструментална техника
ТЕОМ и по периодична
мануелна техника

Емисии во отпадна вода
Параметар
pH
спроводливост
растворен кислород
Вкупен сув остаток
Растворени материи
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Фрекфенција на
мониторинг
Два пати годишно
Два пати годишно
Два пати годишно
Два пати годишно
Два пати годишно
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Суспендирани материи
Амонијак
Нитрити
Нитрати
Вкупен азот
Вкупен фосфор
Хлориди
Масти масла

Два пати годишно
Два пати годишно
Два пати годишно
Два пати годишно
Два пати годишно
Два пати годишно
Два пати годишно
Два пати годишно

Емисии на бучава
Параметар
Интензитет на бучава

Фрекфенција на
мониторинг
Еднаш годишно

Метод на земање на
примероци

Метод на
анализа/техника

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
Операторите кои поднесуваат барање за интегрирана еколошка дозвола приложуваат предлог програма за
подобрување на работата на инсталацијата

Програмата за подобрување на инсталациите за преработка на растителните
производи и преработката на млекото посебно се однесува на деловите кои емитираат
определени емисии кои можат да предизвикаат несакани последици по непосредната
околина, посебно воделот каде има емисија на отпадни води во канализација.
Во прилог на барањето дадена е ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
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.

Проектните решенија предвидени со самата грдаба на објектот како и
инсталираната современа и модерна опрема придонесуваат контролиран процес на
преработка и производство на наведените производи.
Спречувањето на дефеци и хаварии ќе се врши со редовни контроли на
инсталациите, посебно на електричната инсталација, доводот на вода и работата на
котларата.
Во случај на престанок на електрична енергија објектот е обезбеден со агрегат од
250kVA со кој ќе се овзможи продолжување на производствениот процес до отстранување
на дефектот.
Во случај на престанок на вода поради дефект на водоводната инсталација постои
воспоставен бајпас ситем на циркулација на водата со што нема да се наруши режимот на
работа на инсталацијата.
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Фабриката има изработено План за заштита од пожари со што е воспоставен
систем за ПП заштита. Во објектите распоредени се ПП апарати за гаснење на пожар
додека во кругот на фабриката е воспоставена и хидранска мрежа.
За фабриката е изработен план за ПП заштите и е направен распоред на хидранска
мрежа.
Опасните хемикалии се чуваат одвоено во посебен магацински простор сместени
на палети или на сталажи поставени на бетонска подлога. Било какво излевање на
истите предизвикано од невнимание не може да предизвика штетна емисија.
Отпадните води се евакуираат во канализациона мрежа. Во производствените
хали поставени се канали за собирање на отпаднтата вода обезбедени со решетки за
фаќање на тврдите честички.
Резервоарот за мазут е обезбеден со оградено корито за собирање на евентуално
излеани количини на мазут кое ги задоволува потребите.
Во однос на ризиците кои можат да се појават како резултат на влијанијата од
природни непогоди невреме, силен ветар, ниски температури, обилни врнежи од снег,
дожд, удар на гром, појава на пожар, земјотрес и сл. превземени се соодветни мерки и
решенија во самите проектни активности во објектот, односно обезбедена е стабилност
на целата градба. Објектот од статична гледна точка е стабилени и е граден како цврста
градба. Моменталната состојба од аспект на метеоролошки и климатски влијанија
задоволува.
Објектите се обезбедени со громобранска заштита од железно поцинкована трака,
но не е извршено мерење на истата.
Објектот е под постојан надзор на чуварска служба односно 24 часа во текот на
денот. Истата е задолжена за постојан надзор на опремата и доколку нешто забележи
веднаш го известува раководителот на објектот.
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.

Во случај на престанок со работа на објектот, операторот е должен да преземи
административни и оперативни активности за реализација на оваа постоперативна фаза.
За таа цел се предлагаат следните мерки:





изготвување на план и програма во која ќе бидат наведени одредени решенија
поврзани со трајниот престанок со работа, односно за што објектот ќе биде
пренаменет, кои машини, алати и опрема ќе бидат дислоцирани и сл.;
искористување на сите суровини, отстранување на сите хемикалии, отпад и
пласман на готовите производи;
доведување на просторот во првобитната ситуација или да се предвиди
адаптација на просторот кон околината;
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известување на сите надлежни институции за намерата за траен престанок со
работа и тоа надлежните министерства, локалната самоуправа, EVN,
телефонските оператори и др;.

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.

Општи информации
Објектот за преработка на земјоделски производи и преработка и прозиводство на
млеко и млечни производи на “Компани Ж.Радевски” ДООЕЛ Битола сместен е во
индустриска зона на источната страна на излезот од градот Битола на регионалниот пат
Битола Новаци.
Пристапот до објектот е овозможен од две страни од страната на регионалниот пат
Битола Новаци и од страната на локалниот пат Битола Долно Оризари. Целиот објект е
ограден и асфалтиран.
Во објектот има воспоставена електрична, канализациона, водовода
телекомуникациска мрежа. Објектот е приклучен на јавните комунални услуги.

и

Опис на активностите
Во наведниот објект се врши преработка на домати и јаболка ( како финален
производ се добива доматно пире и јаболкова каша), како и преработка и производство на
млеко и на млеко и млечни производи како и производство на сокови. Во истиот е
инсталирана опрема исклучиво наменета за наведенито производствен процес. Во процесот
на производството вклучени се стручни лица според технологијата на производство.
Управување и контрола
“Комапани Ж.Радевски” ДООЕЛ Битола е компанија во приватна сопственост.
Одговорно лице на компанијата е Зоран Радевски кој е истовремено одговорен за заштитата
на животната средина од предвидените дејности и активност.
Суровини, материјали и енергии кои учествуваат во производствениот процес
Основна суровина запретставува млекото, додека основна суровина за производство
на соковите е овошната плута.
За своите потреби користи технолошка вода од хидросистемот Стрежево и вода од
градска водоводна мережа на ЈП Водовод Битола.
Во процесот на преработка на млекото се користат ферменти и бактериски култури
од данско производство.
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Како енергии се користи електричната енергија и мазутот. Во кругот на правното
лице сместена е трафостаница додека за согорување на мазутот за добивање на пареа се
користи котелска постројка од два парни котли.
За чистење, миење и дезинфекција на опремата и објектите се користат соодветни
хемикалии и детергенти.
Во процесот на активностите кои се извршуваат во објектот како енергенс се
користи електричната енергија и мазут. Потрошените количини се варијабилни и зависат од
процесот на производство и потрошувачката на производите.
Отпад
Од предвидените активности се создава комунален отпад и индустрискиот
неопасен отпад: отпадна хартија, (картонска хартија и хартија од пакување), разни
видови на метал, разни видови на пластика (РЕТ и др.видови на оштетена пластика од
амбалажа), цвика (остаток од ситутка), течен неопасен (отпад добиен од миењето на
опремата и објектите) и други видови на отпад.
Собирањето на отпадот се врши во специјализирани садови од каде ЈП Комуналец
Битола го собира и го транспортира на депонија Мегленци.
Отпадната хартија се носи на понатамошен третман односно се балира. Отпадното
железо и отпадната пластика се продаваат како секундарна суровина. Течниот неопасен
отпад се испушта во канализација.
Цвиката добиена како остаток од испарувањето на сурутката ќе се собира во
посебен сад и истата ќе се дава на индивидуални корисници кои можат да ја користат
како сточна храна.
Емисии во атмосфера
Евидентиран потенцијален извор на емисија претставува котелската постројка
сместена во посебен дел позади вакумското одделение. Во истата сместени се три котелски
едници од кои само две се во уптреба. Котларата како енергенс користи мазут. За котларата
не се извршени мерења на емисијата на гасови од вентлационите канали (оџаците). За
истата извршени се мерења од овластена лаборатории за мерење на емисија на гасови.
Емисии во површински води и канализација
Во објектот воспоставена е канализациона мрежа за собирање на отпадните води
добиени од производствениот процес, санитарните јазли и атмосферската канализација.
Отпадните води од погонот се собираат во сливници (обезбедени со сифони), а потоа преку
систем на канализациона мрежа завршуват во канализационен систем во кој се влеваат и
сите канализациони води на сите индустриски објекти лоцирани во тој дел.
Отпадните води се загадени претежно со млечни отпадоци и маснотии. Мрежата на
канализационен систем има механички фаќачи на нечистотии, преливни јами, таложници.
Собраните води завршуваат во канализациона мрежа на која се приклучени и другите
индустриски објекти во тој дел.
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За емисиите во канализација се вршат редовни анализи на отпадната вода од страна
на овластени лабораторија.
Емисии во почва
Од активностите и дејностите нема емисии во почва, затоа што можностите за
излевање на загадувачки материи во почва се сведени на минимум. Применувањето на
соодветниот начин на ракување придонесува да нема емисии во почва.
Земјоделски и фармерски активности
Во наведениот објект нема земјоделски активности.
Бучава, вибрации и нејонизирачки зрачења
Евидентирани извори на бучава се компресорската станица, погонот за
производство на доматно пире и погонот за преработка на млеко. За дадената
инсталација извршени се мерења на нивото на бучава, а наведенит објект припаѓа во
подрачје од четврт степен со Ld-дневно ниво на бучава од 70 dB; Lv- вечерно ниво на
бучава од 70 dB и Ln- ноќно ниво на бучава од 60 dB. Во неговата непосредна околина
нема индивидуално, ниту колективно стамбено живеење, а во непосредна близина се
земјоделскиот комбинат ЗИК Пелагонија, ИМБ Млекара Битола, а објектот се наоѓа
помеѓу два пата магистралниот пат Битола Новаци и локалниот пат Битола Долно
Оризари.
За бучавата извршени се мерења.
Точки на мониторинг
Со оглед на специфичниот процес на работа на објектот неопходен е континуиран
мониторинг на изворите на емисија, посебно на изворите на емисија во атмосфера,
емисија на отпадните води и емисија на бучава. Динамиката на мерење и следење на
податоците е претхдно наведена.
Анализа на емисиите согласно законските барање редовно се вршат.
Програма за подобрување
За дадениот објект изработена е програма за подобрување.
Спречување на хаварии и реагирање во итни сучаи
Потенцијални извори на хаварии се:


несакани последици настанати како резултат на природни непогоди;



несакани последици како последица на несоодветно ракување и
одржување на апаратите и опремата;
Во однос на ризиците кои можат да се појават како резултат на влијанијата од
природни непогоди невреме, силен ветар, ниски температури, обилни врнежи од снег,
дожд, удар на гром, појава на пожар, земјотрес и сл. превземени се соодветни мерки и
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решенија во самите проектни активности во објектот, односно обезбедена е стабилност
на целата градба.
Проектните решенија предвидени со самата грдаба на објектот како и
инсталираната современа и модерна опрема придонесуваат контролиран процес на
преработка на млеко.
Спречувањето на дефеци и хаварии ќе се врши со редовни контроли на
инсталациите, посебно на електричната инсталација, доводот на вода и работата на
котларата.
Во случај на престанок на електрична енергија објектот е обезбеден со агрегат од
250kVA.
Опасните хемикалии се чуваат одвоено во посебен магацински простор сместени
на палети или на сталажи поставени на бетонска подлога.
Отпадните води се евакуираат во канализациона мрежа. Во производствените
хали поставени се канали за собирање на отпаднтата вода обезбедени со решетки за
фаќање на тврдите честички.
Резервоарот е обезбеден со оградено корито за собирање на евентуално излеани
количини на мазут кое ги задоволува потребите.
Објектот е под постојан надзор на чуварска служба односно 24 часа во текот на
денот како и за време на викенди и празници.
Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по
престанокот со работа
Дадениот објект е релатвно нова градба. Истиот е во функција и за него нема
процена колкав би му бил работниот век. Во случај на престанок со работа на објектот,
операторот е должен:








да ги искористи сите суровини и материјали;
да ги отстарни сите опасни материи;
да ги отстрани создадените количини на отпад;
да изработи план и програма во која ќе бидат наведени одредени решенија
поврзани со трајниот престанок со работа, односно за што објектот ќе биде
пренаменет, кои машини, алати и опрема ќе бидат дислоцирани и сл.;
да го доведе просторот во првобитната ситуација или да се предвиди
адаптација на просторот кон околината;
да ги извести сите надлежни институции за намерата за траен престанок со
работа и тоа надлежните министерства, локалната самоуправа, EVN,
телефонските оператори и др;.
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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 :

(во името на организацијата)

Име на потписникот :

__________

Позиција во организацијата :

Печат на компанијата:

Битола, 2015

32

Компани Ж.Радевски- ДООЕЛ Битола
ПРИЛОГ:
ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
Активност бр.1
Проект за прочистување на отпадните води и користење на истите
Опис:Со проектот се предвидува водата која се користи за истоварање на доматите или
јаболката да се испуштат во сливник, од каде со помош на систем од цевки по природен
пат да се носи во базен од 200 м³, од каде со помош на пумпи се транспортира до грубите
фаќачи на нечистотии и истата со помош на систем од цевки повторно се враќа назад
каде повторно се користи за прво миење на доматите.
Дата на почеток на реализацијата: Март 2017 год.
Предвидена дата на завршување на активноста: Март 2018 год.
Влијание врз ефикасноста: Промени во потрошувачката на енергија, вода и суровини.
Промена на потрошувачката на вода до 90%.
Вредност на инвестицијата: 20 000 евра.

Активност бр.2
Проект за поставување на сепаратор за прочистување на отпадни води
Опис: Поставување на сепаратор на канализационата мрежа за издвојување на масти,
талог, песок, чакал од атмосферски води и од процесно замастени води. Сепараторот
потребно е да е изработен според норма ЕН 858-1 со таложник и променлива влошка.
Квалитет на прочистување на водата во излезниот дел на сепараторот да биде помала од
5мг по литар.
Инсталирање во земја во ископ во длабина од h+20цм со димензии LxB, врз припремен,
нивелиран и набиен чакал со дозволени девијации до 2 см со поставена ПП фолија.
Спојување на ПВЦ цевките со гумени вртки во влез и во излез. Подвижното грло на
сепараторот со капакот се прилагодува на потребната висина и да се покрие со земја.
Начин на одржување: Да се празни сепараторот од нечистотиите и истите да се
складираат на начин пропишан со законска регулатива на Република Македонија.
Дата на почеток на реализацијата: ноември 2015
Предвидена дата на завршување на активноста: декември 2015
Влијание врз ефикасноста: Испуштање на исчистени отпадни води во канализациона
мрежа.
Вредност на инвестицијата: 10 000 евра.
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