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Речник на користени поими
Аеросол

Суспензија на цврсти и течни честички во гасен медиум.

Атмосферска
вода

Дождовна вода што дотекува од покриви и места каде што
не се одвиваат процесите.

Барање

Барањето поднесено од страна на Операторот за оваа
Дозвола

Би-годишно

Цел или дел од шест последователни месеци

БПК5

Биолошка потрошувачка на кислород за 5 дена

ВОЈ

Вкупен Органски Јаглерод

ГИЖС

Годишен извештај за животна средина

Годишно

Приближно во интервали на 12 месеци
Период или дел од период од 12 последователни месеци

Градежен
отпад и отпад
од рушење

Отпад што потекнува од градење, реновирање и рушење:
глава 17 од националниот каталог на отпади или како што е
договорено на друг начин.

Гранични
вредности на
емисија

Оние гранични вредности на емисија кои се дадени во
Поглавје 6 од оваа Дозвола

Граница за
масен проток

Гранична вредност на емисија која е изразена како
максимална маса на една супстација што може да биде
емитирана во единица време.

ГХ/МС

Гасна хроматографија / Масена спектрометрија

dB(A)

Децибели

Двегодишно/
биенално

Еднаш на секои две години

Ден

Секој период од 24 часа

Дневно

За време на сите денови од работата на инсталацијата и
во случај на емисии, кога емисиите се одвиваат; со
најмалку едно мерење во било кој еден ден.

Дневно време

Периодот од 08.00 до 22.00 (сите промени треба да се
одразат на дефиницијата за „ноќно време“).

Договор

Писмен договор

Документација

Секој извештај, запис,
интерпретација или друг

податок,
документ
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слика, предлог,
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електронска форма кој се бара со оваа Дозвола.
Еколошка
штета

Согласно дефиницијата за еколошка штета во член 5 точка
51 од Законот за животна средина

ЕС

Електро-спроводливост (µS/sm)

ЕФТ

Еквивалентен Фактор на Токсичност

Индустриски не
опасен отпад

Согласно дефиницијата за „индустриски неопасен отпад“
во член 6 од Законот за управување со отпад: Индустриски
неопасен отпад е отпадот што се создава при
производствените процеси во индустријата и не содржи
опасни карактеристики, а според својствата, составот и
количеството се разликува од комуналниот отпад.

Инсталација

ИСКЗ
Инцидент

Согласно дефиницијата за „инсталација“ од член 5 точка
35 од Законот за животна средина:
- во однос на интегрираните еколошки дозволи, е
неподвижна техничка единица каде што се вршат една или
повеќе пропишани активности и активности кои се
непосредно поврзани со нив, а кои би можеле да имаат
ефект врз емисиите и врз загадувањето;
- во однос на спречувањето и контролата на хавариите со
учество на опасни супстанции, инсталација е техничка
единица во рамките на еден систем во кој се произведуваат, употребуваат, складираат или се ракува со опасни
супстанции. Таа ја вклучува целокупната опрема, објектите,
цевководите, машините, алатките, приватните железнички
споредни колосеци, станиците за истовар кои ја
опслужуваат инсталацијата, складовите или сличните
градби, потребни за работа на инсталацијата.
Интегрирано спречување и контрола на загадувањето
(а)

итен случај;

(б)

секоја емисија што не е во согласност со условите од
оваа Дозвола;

(в)

секое ниво, дадено во ова Дозвола, а е достигнато
или надминато, и
секоја индикација дека загадување на животната
средина се случило или може да се случи.

(г)
К

Келвин (единица мерка за температура).

Капацитет/
опрема за
задржување

Опрема наменета за задржување на евентуално истечен
материјал

Квартално

Цел или дел од период од три последователни месеци,
почнувајќи од првиот ден на Јануари, Април, Јули или
Октомври.

kPa

Кило Паскали

Leq

Еквивалентно континуирано ниво на звук

Локација

Секоја

населена

куќа,

хотел
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чувствителна
на бучава
(ЛЧБ)

училишта, верски објекти, или било други места и објекти
за кои е потребно отсуство на бучава со нивоа кои
предизвикуваат непријатност.

Македонски
каталог на
отпад / Листа
на видови
отпади (ЛВО)

Листа на видови отпади, Службен весник бр.100/05

Месечно

Минимум 12 пати во текот на една година, приближно во
месечни интервали

МЖСПП

Министерство за животна средина и просторно планирање

Надлежен
орган

Тело одговорно за издавање на ИСКЗ дозволи

НДТ

Најдобри Достапни Техники

Неделно

За време на сите недели од работата на инсталацијта и во
случај на емисии, кога има емисија; со минимум едно
мерење во било која недела

Ноќно време

Од 22.00 до 08.00 часот (сите промени треба да се одразат
на дефиницијата за „дневно време“)

Одржување

Чување во добра состојба, вклучувајќи и редовна
инспекција, сервисирање, калибрација и поправки доколку
се потребни, со цел адекватно да се извршува функцијата.

Оператор

Согласно дефиницијата за „Оператор“ од член 5 точка 40
од Законот за животна средина:
- секое правно или физичко лице кое врши професионална
активност, или врши активности преку инсталацијата и/или
ја контролира, или лице на кое му се доверени или
делегирани овластувања за донесување економски одлуки
во однос на активноста или техничкото работење,
вклучувајќи го и носителот на Дозволата или овластување
за таквата активност, односно лицето кое е задолжено да
регистрира или алармира за активноста.

Праг за масен
проток

Количина на масен проток, над која се применува
ограничување со МДК

ПРЕО

Проценка на ризикот од еколошка одговорност

Прилог

Секое повикување на Прилог од оваа Дозвола се однесува
на прилозите поднесени како дел од оваа Дозвола

Примерок

Доколку контекстот на оваа Дозвола не кажува нешто
спротивно, примерокот ќе вклучи мерење со електронски
инструменти

ПСОВ

Пречистителна Станица за Отпадни Води
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ПУЖС

Програма за Управување со Животната Средина

ПУР

План за Управување со Ризици

ПУРЗ

План за Управување со Ризикот по Затворање

Работни
часови

Часови/време во кое
овластена да работи

РИПЗМ

Регистер на Испуштање и Пренесување на Загадувачки
Материи

РК

Растворен кислород

Санитарен/
комунален
ефлуент

Отпадни води од тоалетите, местата за миење и кантината
во инсталацијата

СИСП/IPC

Спректроскопија со Индуктивно Спрегната Плазма

Слика

Секое повикување на слика или број на слика значи слика
или број на слика содржани во барањето, освен ако не е на
друг начин договорено.

Соодветно
осветлување
(светло)

20 лукса, мерено на ниво на почва

Стандардна
Метода

Национална, европска или интернационално признаена
процедура (пр. EN, ISO, CEN, BS или еквивалентно).

Течен отпад

Било кој отпад во течна форма и што содржи помалку од
2% сува материја.

Тешки метали

Тешки метали се група на елементи меѓу бакар и бизмут во
периодниот систем на елементи - со специфична густина
поголема од 4.0 g/cm3

ХПК

Хемиска потрошувачка на кислород

CEN

Comité Européen De Normalisation - Европска Комисија за
стандардизација

Часови за
прифаќање на
отпад

Часови во кои на инсталацијата и е дозволено да прифаќа
отпад

инсталацијата
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Вовед
Овие воведни белешки не се дел од дозволата
Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник
53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10,124/10,51/11) за работа на инсталација што
извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за
“Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со
временски распоред за поднесување оперативни планови ", до одобреното ниво во
Дозволата.

Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe
8

Дозвола за усогласување со оперативен план

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа
дозвола
Asfaltna baza Орашец
 Opis na asfaltna baza
Asfaltnata baza vo instalacijata zafa}a povr{ina od 4.741 m2 i ovozmo`uva
proizvodstvo na asfaltna masa so kapacitet od 60-70 (t/~as). Asfaltnata baza e od
Germansko proizvodstvo Teltomat T-5.
Asfaltnata baza se sostoi od slednite postrojki:

Situacija Asfaltana baza Ora{ec;
Fundament;
Dozator;
Dozer;
Postrojka za me{awe;
Osnovna oprema;
Pogon na me{alica;
Me{alica;
Vaga za pesok;
Dava~ za dale~insko poka`uvawe;
Skica na trakast transporter;
Vaga za filer;
Dozirawe na vrzivo;
^ekrek za podigawe;
@lebovi za dodeluvawe;
Osnovna oprema;
@e`ok elevator so lopatki;
@e{ko sito;
@e{ko sito;
@leb.
.

Lokacija na asfaltnata baza
Asfaltnata baza na ДГР ГЕОТЕХНИКА ДОО Skopje, e locirana na ju`nata strana vo
blizi na lokalen pat Dobra{ane -[upli Kamen koj se izdvojuva od regionalniot pat
Kumanovo-Sveti Nikole,
se grani~i isto~no so obrabotlivo zemji{te, zapadno so privaten objekt-separacija na
pesok, severno so lokalen pat, a ju`no so obrabotlivo zemji{te.
Odale~enost od gradot ssa 10 km ili 2,5 km od regionalniot pat, smestena e na jugoisto~na strana od gradot Kumanovo.
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Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација
Сопственик на дозволата
Број на дозвола
Дата на
издавање
Нема
/
/

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа
инсталација
Сопственик
Референтен број Дата на
издавање
Нема
/
/

Комуникација
Доколку сакате да контактирате со Органот на државната управа надлежен за работите
од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска
со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата.
За било какаква комуникација, контактирајте го Надлежниот орган на адресата Булевар
"Гоце Делчев" бр. 18 МТВ, 1000 Скопје

Доверливост
Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган.
Надлежниот орган ќе ги стави податоците во јавните регистри, согласно потребите на
Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените
податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги изземе
истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на
Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот
треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои
бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета
за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст.
2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да
одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени
кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

Промени во дозволата
Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.
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Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата
При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата , Операторот го
известува органот . Со цел барањето да биде успешно, операторот мора да му покаже на
Надлежниот орган, согласно член 120 ст. 3 од Законот за животна средина, дека не
постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на
местото во задоволителна состојба.

Пренос на дозволата
Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба
да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и
предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку
дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со
отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за
управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.
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Преглед на барани и доставени документи
Предмет
Барање {Бр.}
Барање
Бр 11-11042/1

Датум
Добиено

Коментар

30.11.2010

Доставено е барањето
за добивање дозвола
за усогласување со
оперативен план

Дозвола Бр.
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Дозвола

Закон за животна средина

Дозвола
Број на дозвола
Бр.11-/1 од
Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност
со член 95 од Законот за животна средина (Сл. весник
53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10, 124/10,51/11), го овластува

оператор
со регистрирано седиште на
Адреса:

DGR GEOTEHNIKA DOOEL Skopje
ul. Mihail ^akov br.23

Поштенски број Град:
Држава:

1000 Скопје
Македониja

Број на регистрација на компанијата : 5201900

да раководи со Инсталацијата
Цело име на инсталацијата:
Адреса .
Поштенски број Град :

Asfaltna baza Ora{ec Kumanovo
s. Ora{ec, Kumanovo
1300 Куманово

во рамките на дозволата и условите во неа.

МИНИСТЕР

Abdilaqim Ademi
Датум
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Услови

Инсталација за која се издава дозволата

1

1.1.1

Табела 1.1.1
Активност од Анекс 1
од Уредбата за
определување на
инсталациите за кои
се издава
интегрирана
еколошка дозвола со
временски распоред
за поднесување
оперативни планови

Операторот е овластен да изведува активности и/или
поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

Опис на наведената
активност

Граници на
наведената
активност

Стационарни
асфалтни бази
To~ka 3.5

1.1.2

Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се
одвиваат само во рамките на локацијата на
инсталацијата.
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1.1.3

Ovaa Dozvola e samo za potrebite na ISKZ spored Zakonot za
`ivotnata
sredina(Slu`ben
Vesnik
na
RM
53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10,124/10,51/11,) i ni{to vo
ovaa Dozvola ne go osloboduva Operatorot od obvrskite za
ispolnuvawe na uslovite i barawata od drugi zakoni i
podzakonski akti.

1.1.4

Instalacijata }e raboti, }e se kontrolira i }e se odr`uva i
emisiite }e bidat takvi kako {to e navedeno vo ovaa dozvola.
Site programi koi treba da se izvr{at spored uslovite na
ovaa Dozvola stanuvaat del od dozvolata.

.
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2

Работа на инсталацијата

2.1

Техники на управување и контрола
2.1.1

Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно
условите во дозволата, ќе биде управувана и
контролирана онака како што е опишано во
документите наведени во Табела 2.1.1, или на друг
начин договорен со Надлежниот орган во писмена
форма.

Табела 2.1.1 : Управување и контрола
Опис
Документ
Поглавје III

Барање

Дата кога
е примено
30.11.2010

2.1.2

Во инсталацијата за која се издава Дозволата ќе
работи персонал кој е соодветно обучен и целосно
запознаен со барањата од Дозволата.

2.1.3

Копија од Дозволата и оние делови од барањето кои
се земени предвид во оваа Дозвола ќе бидат во секое
време достапни до секој вработен чии должности се
поврзани со некој од условите на оваа Дозвола.

2.1.4

Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние
условите од Дозволата, кои се однесуваат на нивните
обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и
пишани инструкции за работа, со цел да им помогнат
во извршување на нивните обврски.

2.1.5

Операторот ќе ангажира соодветно квалификуван и
искусен менаџер на инсталацијата кој ќе биде
назначен како одговорно лице. Менаџерот на
инсталацијата
или
номинираното,
соодветно
квалификувано и искусно лице, во улога на заменик,
треба да биде присутен во инсталацијата во секое
време во текот на работата на инсталацијата или како
што е поинаку назначено од страна на Надлежниот
орган.

Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe
16

Дозвола за усогласување со оперативен план
Instalacija za koja se izdava dozvolatа :

DGR GEOTEHNIKA DOOEL Skopje

2.1.6

Операторот, не подоцна од 12 (дванаесет) месеци од
денот на добивање на оваа Дозвола ќе воведе и
одржува Систем за Управување со Животната
Средина (СУЖС). Во СУЖС ќе бидат опфатени сите
активности и ќе бидат разгледани сите практични
решенија за употреба на почисти технологии, почисто
производство и намалување и минимизација на
отпадот. СУЖС како минимум ќе ги вклучи елементите
наведени во условите од 2.1.8 до 2.1.15;

2.1.7

Распоред на целите и задачите за животната средина
(РЦЗЖС)

2.1.7.1

2.1.8
2.1.8.1

Операторот ќе подготви РЦЗЖС. Во распоредот треба
да биде вклучена временската рамка за исполнување
на поставените цели и треба да се однесува на период
од минимум пет години. Распоредот ќе се разгледува
годишно а настанатите измените ќе се достават до
Надлежниот орган на одобрување од негова страна
како дел од ГИЖС (Годишен Извештај за Животна
Средина).
Програма
(ПУЖС)

за

управување

со

животната

средина

Не подоцна од 6 (шест) месеци од датумот на
издавањето на Дозволата, Операторот ќе му го
достави на Надлежниот орган на согласност ПУЖС,
вклучувајќи и временски распоред за остварување на
целите и задачите за животната средина подготвени
во условот 2.1.7. Штом се одобри, ПУЖС треба да се
воведе и одржува од страна на Операторот и истиот
треба да вклучи:


Распределба на одговорностите за задачите;



Средства со кои тие може да се остварат;



Време во кое тие може да се достигнат.

2.1.8.2

ПУЖС ќе се разгледува годишно а соодветните измени
ќе се доставуваат до Надлежниот орган на
одобрување од негова страна како дел од Годишниот
Извештај за животна средина (ГИЖС) (Услов 2.1.7).

2.1.8.3

Операторот, како дел од ГИЖС, ќе подготви и ќе
достави до Надлежниот орган Извештај за програмата,
вклучувајќи ги успесите во постигнувањето на
договорените цели. Таквите извештаи треба да се
чуваат во рамките на инсталацијата за период не
помал од седум години и треба да се достапни за
инспекција од овластените лица на Надлежниот орган.
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2.1.9

Регистер на испуштање на загадувачки материи
(РИЗМ)

2.1.9.1

Супстанциите кои ќе бидат вклучени во РИЗМ ќе бидат
договорени со Надлежниот орган секоја година според
листата специфицирана во упатството за ГИЖС. РИЗМ
ќе биде подготвен во согласност со релевантно
упатство издадено од страна на Надлежниот орган и
ќе биде поднесен како дел од ГИЖС.

2.1.9.2

Во рок од 6 (шест) месеци од датумот на издавање на
оваа Дозвола, Операторот ќе ја договори со
Надлежниот орган листата на супстанции кои ќе бидат
вклучени во РЗМС како и методологијата користена
при нивно определување. Оваа листа треба да биде
дел од ГИЖС.

2.1.10

Документација

2.1.10.1 Операторот ќе воспостави и одржува систем за
документација на управувањето со животната средина,
кој ќе биде одобрен од страна на Надлежниот орган.
2.1.11

Корективни мерки

2.1.11.1 Операторот ќе воспостави процедури според кои ќе се
преземат корективни мерки доколку специфицираните
барања од Дозволата не се исполнети. Во
процедурите треба да се дефинираат одговорноста и
овластувањето за иницирање на понатамошна истрага
и корективни активности во случај на пријавени
прекршувања.
2.1.12

Подигање на свеста и обука

2.1.12.1 Операторот ќе воспостави и одржува процедури за
идентификување на потребите за обука и за
обезбедување на соодветна обука на целиот персонал
чија работа може да има значително влијание врз
животната средина. Операторот е должен да ги чува
записите од обуките.

2.1.13

Програма за комуникација

2.1.13.1 Во рок од 6 (шест) месеци од датумот на издавање на
Дозволата, Операторот ќе воспостави програма со која
ќе и обезбеди пристап на јавноста до информациите
кои се однесуваат на состојбата со животната средина.
Оваа програма ќе биде претходно доставена на
одобрување до Надлежниот орган.
2.1.14

Програма за одржување
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2.1.14.1

Сите постројки, опремата и техничките делови кои се
во функција на инсталацијата треба да се одржуваат
во добра работна состојба.

2.1.14.2 Операторот ќе воспостави и одржува програма за
одржување на целата инсталација и соодветната
придружна опрема која може да има влијание врз
животната средина, базирана на упатствата издадени
од страна на производителот/добавувачот или
изведувачот на таа опрема. Како додаток кон
програмата треба да се обезбеди и соодветно чување
на записите и контролните тестирања.
2.1.14.3 Операторот треба јасно да ја лоцира одговорноста за
планирање, управување и извршување на сите аспекти
од оваа програма на соодветниот персонал.
2.1.15

Контрола на ефикасноста на процесите

2.1.15.1 Операторот ќе воспостави и одржува програма за да
се обезбеди соодветна контрола на процесот во разни
модули на работење. Програмата треба да ги
идентификува клучните индикативни параметри за
контрола на функционирањето на процесот, како и
методите за идентификација, мерење и контролирање
на овие параметри. Сите абнормални услови во кои се
одвива процесот треба да се документираат и
анализираат со цел да се идентификува било каква
корективна активност.

2.2

Суровини (вклучувајќи и вода)
2.2.1

2.2.2

Операторот, согласно условите од дозволата, ќе
користи суровини (вклучувајќи ја и водата) онака како
што е опишано во документите наведени во Табела
2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот
орган во писмена форма.

Суровините, меѓупродуктите и производите ќе се складираат на места
наменети за тоа, соодветно заштитени против истурање и истекување.
Материјалите јасно ќе бидат означени и соодветно одделени.

Табела 2.2.1 : Суровини (вклучувајќи и вода)
Опис
Документ
Поглавје IV

Барање и прилог кон барањето

Дата кога
е примено
30.11.2010
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Техники на работа
2.3.1

Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно
условите во дозволата, ќе се води на начин и со
примена на техники опишани во документите наведени
во Табела 2.3.1, или на друг начин договорен со
Надлежниот орган во писмена форма.

2.3.2

Операторот ќе го минимизира бројот на застои на
инсталацијата .
операциите на

Табела 2.3.1 : Техники на работа
Опис
Документ
Поглавје II
Поглавје VIII

2.4

Дата кога
е примено
30.11.2010

Барање
Барање

30.11.2010

Заштита на подземните води
2.4.1

Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно
условите во дозволата, ќе биде контролирана како што
е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1,
или на друг начин договорени со Надлежниот орган на
писмено.

2.4.2

Суровините, меѓупродуктите и производите ќе се
складираат на места наменети за тоа, соодветно
заштитени против истурање и истекување.
Материјалите јасно ќе бидат означени и соодветно
одделени.

2.4.3

Сите резервоари и цевоводи ќе се одржуваат
соодветно на материјалите кои се пренесуваат низ или
се складираат во нив. Интензитетот и притисокот на
водата во сите подземни цевки, садови, преносни
структури и контејнери и нивниот отпор при пробивање
на вода или други материјали кои се пренесуваат или
складираат во нив ќе се тестира или демонстрира од
страна на операторот. Ова тестирање ќе се изврши од
страна на операторот најмалку еднаш на секои три
години и ќе се пријави кај Надлежниот орган при секое
извршување. Ова тестирање ќе се извршува според
било кои насоки кои се издадени од страна на
Надлежниот орган. Писмен запис од тестовите за
интегритет и било какво одржување или поправки кои
произлегуваат од нив ќе се извршуваат од страна на
инсталацијата која е носител на Дозволата
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2.4.4

Сите резервоари, контејнери и буриња ќе бидат јасно
означени за да се знае точно нивната содржина.

2.4.5

Простор за складирање

2.4.5.1

Целиот простор за складирање во резервоари и
буриња, како минимум, ќе има локална или
оддалечена танк-вана чиј волумен не е помал од
следните:
а. 110% од капацитетот на најголемиот сад или буре
во рамките на оградената област; или
б.
25% од вкупниот волумен на супстанцијата која
може да се складира во рамките на оградената област.

2.4.6

Сите садови и цевководи ќе се одржуваат соодветно на
материјалите кои се пренесуваат низ или се
складираат во нив. На секои 3 (три) години Операторот
треба да ја тестира издржливоста на сите преносни
структури во кои се пренесува или складира вода или
други материјали. За секое тестирање, Операторот ќе
достави извештај до Надлежниот орган во пишана
форма.

2.4.7

Сите препораки кои произлегуваат од извештајот или
извештаите од ова испитување ќе бидат спроведени
во рок договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.4.1 : Заштита на подземните води
Опис
Документ
Прилог V

2.5

Барање

30.11.2010

Ракување и складирање на отпадот
2.5.1

Операторот, согласно условите од дозволата, ќе
ракува и ќе го складира отпадот онака како што е
опишано во документите наведени во Табела 2.5.1,
или на друг начин договорен со Надлежниот орган на
писмено.

Табела 2.5.1 : Ракување и складирање на отпадот
Опис
Документ
Поглавје V

Дата кога
е примено

Барање

Дата кога
е примено
30.11.2010
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2.5.2

Отпадот ќе се складира на место посебно определено
за тоа, соодветно заштитено против прелевање и
истекување на течностите. Отпадот јасно ќе се означи
и соодветно ќе се оддели.

2.5.3

Како дел од ГИЖС, Операторот годишно ќе приложува
План на кој се прикажани местата за складирање на
отпадот.

2.5.4

Не подоцна од 3 (три) месеци од датумот на издавање
на Дозволата, Операторот ќе подготви План за
управување со отпад. Во Планот ќе бидат вклучени
информации за условите на складирање, транспортот
и одлагањето и доколку има, ќе достави копии од
договорите за продавање и превземање на отпадот.

2.5.6

Доколку не е одобрено во пишана форма од страна на
Надлежниот орган, на Операторот му се забранува да
го меша опасниот отпад од една категорија со опасен
отпад од друга категорија или со било каков друг
неопасен отпад.

2.5.7

Операторот ќе обезбеди отпадот, пред да се пренесе
на друго лице, да биде спакуван и означен согласно
Националните, Европските и било кои други стандарди
кои се на сила во врска со таквото означување.

Табела 2.5.2 : Отпад од асфалтна база складиран на самата
локација и надвор од неа
Опис на
Место на
Начин на
Услови на
отпадот
складирање на складирање
складирање
самата
локација

Otpadna
pra{ina
odotpra{uva
we na sistem
za dozirawe i
su{ewe na

Del se
upotrebuva
kako filer vo
samiot proces

agregat
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Измешан
кomunalen
otpad

Otpadni
motorni
masla od
ma{ini

2.6

Се собира во
контејнер

Se odlo`uva
vo ramki na
samata
lokacija i se
~eka na
otu|uvawe

Се собира во
метални буриња

Преработка и одлагање на отпад
2.6.1

Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го
преработува и одлага отпадот како што е опишано во
документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг
начин договорен писмено со Надлежниот орган.

2.6.2

За активности кои се поврзани со операции за
управување со отпадот на локацијата ќе се води
целосна евиденција, која ќе биде достапна за
инспектирање од страна на овластените лица на
Надлежниот орган во секое време. Елементи требаат
да бидат земени во предвид при евидентирањето .

Табела 2.6.1 : Искористување и отстранување на отпадот
Опис
Документ
Дата кога
е примено
Поглавје V
Барање
30.11.2010
2.7

Енергетска ефикасност
2.7.1

Операторот треба да има план за управување со
енергијата, кој ќе биде дополнуван годишно.
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2.7.2

Операторот ќе изврши ревизија на енергетската
ефикасност на инсталацијата во рок од една година од
датумот на издавањето на оваа Дозвола. Ревизијата
на енергетска ефикасност треба да се повторува на
интервали како што ќе биде наложено од страна на
Надлежниот орган. Обемот на инспекцијата ќе се
договори со Надлежниот орган.

2.7.3

Ревизијата ќе ги идентификува сите можности за
намалување на употребата на енергијата и
ефикасноста а препораките од инспекцијата ќе бидат
составен дел од РЦЗЖС

Спречување и контрола на несакани дејствија
2.8.1

Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги
спречи и ограничи последиците од несаканите
дејствија, онака како што е опишано во документите
наведени во Табела 2.8.1, или на друг начин писмено
договорен со Надлежниот орган .

2.8.2

Операторот, во рок од шест месеци од датумот на
издавање на оваа Дозвола, ќе обезбеди дека
функционира документирана Процедура за итни
дејствувања, која ќе се погрижи во секоја итна
ситуација која ќе се случи на локацијата. Оваа
процедура треба да вклучи одредби за минимизирање
на ефектите врз животната средина од било која итна
ситуација. Оваа процедура треба да се разгедува на
годишно ниво и да се ажурира според потребите.

2.8.3

Во случај на несреќа Операторот веднаш треба да:
o

Го изолира изворот на било какви емисии;

o
Спроведе непосредна истрага за да се
идентификува природата, изворот и причината на било
која емисија која произлегла од тоа;

2.8.4

o

Го процени загадувањето на околината, ако го
има предизвикано од ицидентот;

o

Да ги идентификува и да ги спроведе мерките за
минимизирање на емисиите/нефункционирање и
ефектите кои следуваат;

o

Забележи датумот и местото на несреќата;

o

Го извести Надлежниот
заинтересирани страни.

орган

и

другите

Во рок од еден месец од несреќата Операторот треба
да достави предлог до Надлежниот орган или друг
начин договорен со Надлежниот орган. Предлогот има
за цел да:
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2.8.5

o

Идентификува и постави мерки за да се избегне
повторно случување на несреќата; и

o

Идентификува и постави било какви други
активности за санација.

Во рок од 12 (дванаесет) месеци од датумот на
издавање на оваа Дозвола, Операторот ќе изготви
документ во кој ќе биде содржана неговата политика за
спречување на хаварии и ќе обезбеди истата
соодветно да се применува. Политиката за
спречување на хаварии ќе биде така дизајнирана да
гарантира високо ниво на заштита на луѓето и
животната средина со помош на соодветни средства,
структури и системи на управување.

Табела 2.8.1 : Спречување и контрола на несакани дејствија
Опис
Документ
Дата кога
е примено
Поглавје XII
Барање
30.11.2010

2.9

Бучава и вибрации
2.9.1

Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ја
контролира бучавата и вибрациите како што е
опишано во документите наведени во Табела 2.9.1,
или на друг начин писмено договорен со Надлежниот
орган .

Табела 2.9.1 : Бучава и вибрации
Опис
Документ
Поглавје VI и VII

Дата кога
е примено

Барање

30.11.2010

Додатни услови:
2.9.2

Операторот годишно треба да изготви програма во која
ќе ја
претстави состојбата со бучавата во и околу
инсталацијата. Програмата треба да ја изготви во
согласност со методологијата која е специфицирана во
упатствата кои ги има издадено Надлежниот орган за
сите извори кои се наведени во барањето за ИСКЗ,
особено посветувајќи внимание на импулсивната
бучава.
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Мониторинг
2.10.1

Операторот, согласно условите во дозволата, ќе
изведува, мониторинг, ќе го анализира и развива
истиот како што е опишано во документите , или на
друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

2.10.2

Ќе обезбеди:

a

безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето
примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија
наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и

b

безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе
го побара Надлежниот орган.
2.10.3

Земањето примероци и анализите ќе се изведува
според ISO стандардите.

2.10.4

Операторот мора да обезбеди опрема за земање на
примероци и мониторинг на подземната вода од
бунарите е достапна/инсталирана на соодветните
места и е подготвена за употреба во секое време.
Типот на опрема за земање на примероци треба да
биде одобрена од страна Надлежниот орган.

2.10.5

Во рок од три месеци од датумот на издавање на
Дозволата,
Операторот
треба
да
обезбеди
информација за методите за земање на примероци и
анализи при вршењето на мониторинг. Методите
требаат да бидат одобрени од страна Надлежниот
орган.

2.10.6

Земањето на примероци и анализа на сите загадувачи,
исто како и референтните мерни методи за
калибрирање на автоматизираните системи за мерење
треба да се извршат во согласност со CEN
стандрадите. Ако CEN стандардите не се достапни,
тогаш се препорачува да се користат ISO,
националните или други меѓународни стандарди кои ќе
обезбедат собирање на податоци од соодветен
квалитет.

2.10.7

Со опремата за мониторинг и анализа треба соодветно
да се ракува и истата треба да се одржува како што е
потребно, така што мониторингот прецизно ќе ја
прикажуваа емисијата или ослободувањето и ќе ги
задоволи горенаведените стандарди.
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Престанок на работа
2.11.1

Операторот, согласно условите во дозволата, ќе
обезбеди услови за престанок на работата на
инсталацијата како што е опишано во документите
наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин
договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.11.1 : Престанок на работа
Опис
Документ
Прилог XIII

Дата кога
е примено

Барање

30.11.2010

2.11.2

План за престанок со работа на инсталацијата и
депонијата и управување со остатоците

o

Во рок од 24 месеци, Операторот треба да подготви
детален план со финансиски импликации за
престанокот со работа на инсталацијата или
затворање на целата или дел од локацијата. Планот ќе
биде одобрен од страна на Надлежниот орган.

o

Планот треба да биде ревидиран годишно и за
предложените измени треба да се извести
Надлежниот орган и истите треба да бидат дел од
ГИЖС. Не смее да се имплементира ниту една
промена/дополнување без претходно одобрување од
страна на Надлежниот орган.

2.11.3

Планот за управување со остатоците треба како минимум
да го содржи следното:

o

Изјава за обемот на планот;

o

Критериумите кои дефинираат успешен престанок со
работа на активностите или на дел од нив, кој
обезбедува минимум влијание врз животната средина;

o

Програма за постигнување на наведените критериуми;

o

Доколку е возможно планот да вклучи тест програма
која ќе прикаже успешно имплементација на планот за
престанок со работа;

o

Финансиски детали за планот и како тие ќе бидат
обезбедени.
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2.11.4

Во рок од три месеци од извршување на планот за
управување со остатоците, Операторот ќе поднесе до
надлежниот орган финален извештај за потврда кој ќе
вклучи и сертификат за комплетирање на истиот.
Операторот треба да ги изврши сите потребни тестови
и анализи, вклучувајќи и сертификат, онака како што
бара Надлежниот орган, со цел да демонстрира дека
не постои понатамошен ризик по животната средина.

2.11.5

Како дел од ГИЖС, Операторот треба да обезбеди
годишен извештај за првземените или предвидените
мерки во врска со спречување на штети по животната
средина и да предвиди финансиски средства потребни
за ремедијација која ќе следи по конечниот престанок
со работа на инсталацијата, како и по инцидентите.

2.11.6

Операторот ќе обезбеди јасна и детална проценка на
ризикот од еколошка одговорност (ПРЕО) што ќе ги
опфати одговорностите/ обврските од минатите и
сегашните активности. Оваа проценка ќе ги вклучи
одговорностите/обврските
и
трошоците
за
исполнување на ПУРЗ.

2.11.7

Во рок од 12 (дванаесет) месеци од датумот на
издавањето на оваа Дозвола операторот ќе достави
извештај за оваа проценка до Надлежниот орган.
ПРЕО ќе се ревидира соодветно на потребите, за да
се опфатат сите евентуални значајни промени на
локацијата, но најмалку секои 3 (три) години по
издавањето на оваа Дозвола. Резултатите од
ревидирањето ќе бидат опфатени со ГИЖС.

Инсталации со повеќе оператори
2.12.1

Со инсталацијата за која се издава дозвола управува
само еден оператор
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Документација
3.1.1

Документацијата (“Специфицирана Документација”) ќе
содржи податоци за:

a

секоја неисправност, дефект или престанок со работа на постројката, опремата
или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што
може да има, имало или ќе има влијание на перформансите врз животната
средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие
записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;

b

целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки
направени на основа на тие податоци.
3.1.2

a
b

За инспекција од страна на Надлежниот орган во било
кое пристојно време ќе бидат достапни:

Специфицираната документација;
Било кои други документи направени од страна на Операторот поврзани со
работата на инсталацијата за која се издава дозволата (“Други документи”).
3.1.3

Копија од било кој специфициран или друг документ ќе
му биде доставен на Надлежниот орган на негово
барање и без надокнада.

3.1.4

Специфицираните и другите документи треба:

a

да бидат читливи;

b

да бидат направени што е можно побрзо;

c

да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се
приложат.
3.1.5

Операторот е должен специфицираната и другата
документација да ја чува за време на важноста на оваа
дозвола, како и пет години по престанокот на
важноста.

3.1.6

За целиот примен или создаден отпад во
инсталацијата за која што се издава дозволата,
операторот ќе има документација (и ќе ја чува истата
за време на важноста на оваа дозвола, како и пет
години по престанокот на важноста) за

a

Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;

b

најдобра проценка на создадената количина отпад;

c

трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и

d

најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.
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Операторот на инсталацијата за којашто се издава
дозволата ќе направи записник, доколку постојат
жалби или тврдења за нејзиното влијание врз
животната средина. Во записникот треба да стои
датум и време на жалбата, како и кратко резиме
доколку имало било каква истрага по таа основа и
резултати од истата. Таквите записи треба да бидат
чувани во дневник воден за таа цел.
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Редовни извештаи
4.1.1

Сите извештаи и известувања што ги бара оваа
дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот
орган за животна средина.

4.1.2

Операторот ќе даде извештај за параметрите од
Табела Д2 во Додатокот 2 :

4.1.3

Сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на
назначено овластено лице од инсталацијата.

4.1.4

Операторот ќе поднесе до Надлежниот орган, најдоцна
до 31- ви Март секоја година, ГИЖС кој ја покрива
претходната календарска година. Овој извештај, кој
треба да биде одобрен од Надлежниот орган, треба да
вклучи како минимум, информациите специфицирани
во следната Табела: Содржина на Годишниот
Извештај за Животна Средина од оваа Дозвола треба
да се подготви со било кои релевантни упатства кои се
издадени од страна на Надлежниот Орган.

4.1.5

Операторот ќе подготви и одржува РИПЗМ за
локацијата. Супстанците кои треба да се вклучат во
РИПЗМ треба да бидат одобрени од страна на
Надлежниот орган секоја година по референтната
листа која што ќе биде специфицирана во упатството
за ГИЖС од Надлежниот орган. РИПЗМ треба да се
подготви во согласност со било кои релевантни
упатства кои се издадени од страна на Надлежниот
Орган и треба да се поднесат како дел од ГИЖС.
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Годишен извештај за животна средина Содржина
Емисии од инсталацијата. (поднесување на РИПЗМ + согласност со ГВЕ)
Евиденција за управување со отпад
Преглед за потрошувачка на суровини.
Резиме на забелешки (жалби/поплаки).
Распоред на цели и задачи за животната околина.
Програма за управување со животната средина - извештај од претходната година.
Програма за управување со животната средина - предлог за тековната година.
Регистар на загадувачки емисии - извештај од претходната година.
Регистар на загадувачки емисии - предлог за тековната година.
Резиме на извештајот за мониторинг на бучава.
Резиме на мониторингот на животната средина.
Извештај за тестирање и инспекција на резервоари и цевоводите.
Резиме на пријавени инциденти.
Резиме од извештај за ефикасност на енергијата.
Извештај за утврдување на ефикасноста од користење на суровини во процесот
и редукција на генерираниот отпад.
Извештај за прогресот кој е направен и развиените предлози за да се
минимизира побарувачката на вода и волуменот на испуштање на индустриска
вода.
Сите други предмети специфицирани од страна на Надлежниот орган
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Известувања
5.1.1

Операторот ќе го извести Надлежниот орган без
Одложување :
a кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која
го надминува лимитот или критериумот на оваа
дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
b кога ќе забележи фугитивна емисија што
предизвикала или може да предизвика загадување,
освен ако емитираната количина е многу мала да не
може да предизвика загадување;
c кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или
престанок на работата на постројката или техниките,
што предизвикало или има потенцијал да предизвика
загадување; и
d било какво несакано дејство што предизвикало или
има потенцијал да предизвика загадување.

5.1.2

Операторот треба да достави писмена потврда до
Надлежниот орган за било кое известување од
условот 5.1.1 согласно Распоредот 1 од оваа
дозвола, преку испраќање на податоци наведени во
Делот А од Распоредот 1 од оваа дозвола во рок од
24 часа од ова известување. Операторот ќе испрати
подетални податоци наведени во Делот Б од тој
Распоред, што е можно побрзо.

5.1.3

Операторот ќе даде писмено известување што е
можно побрзо, за секое од следниве
a

перманентен престанок на работата на било кој дел
или на целата инсталација, за која се издава
дозволата;

b престанок на работата на некој дел или на целата
инсталација за која се издава дозволата, со можност
да биде подолго од 1 година; и
c повторно стартување на работата на некој дел или
целата инсталација за кој што се издава дозволата,
по престанокот по известување според 5.1.3 (б).
5.1.4

Операторот ќе даде писмено известување во рок од
14 дена пред нивното појавување, за следниве
работи:
а било каква промена на трговското име на
Операторот,
регистарско име или адресата на
регистрирана канцеларија;
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б промена на податоците за холдинг компанијата на
операторот (вклучувајки и податоци за холдинг
компанијата кога операторот станува дел од неа);
ц за активности кога операторот оди во стечај склучува
доброволен договор или е оштетен;

5.1.5

Операторот ќе обезбеди и одржува огласна табла за
инсталацијата читлива за лицата кои се надвор од
главниот влез на инсталацијата. Минималните
димензии на таблата треба да бидат 1200 мм на 750
мм.

На таблата треба јасно да биде прикажано:
 Името и телефонскиот број на инсталацијата;
 Нормалното работно време;
 Името на имателот на Дозволата;
 Телефонскиот број за контакт во итни случаи вон работното време;
 Референтен број на Дозволата; и
 Каде може да се добијат информации за животна та средина во врска со оваа
инсталација.

5.1.6

Во случај на несреќа Операторот треба веднаш да го
извести Надлежниот и другите релевантни органи.
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Емисии

6.1

Емисии во воздух
6.1.1

DGR GEOTEHNIKA DOOEL Skopje

Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија
наведени во Табела 6.1.1, ќе потекнат само од
извор(и) наведен(и) во таа Табела. (Број според
мапата)

Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот
Ознака на точка
Извор
на емисија/опис
А1
Асфалтна база

Локација на точката
на емисија

Oxak od su{ara za
odveduvawe na
gasovite

6.1.2

Границите на емисиите во воздух за
параметарот(рите) и точката(ите) на емисија наведени
во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени во
соодветниот временски период.

6.1.3

Временските периоди од 6.1.2 соодвествуваат на оние
од прифатениот оперативен план од поглавјето 9 од
оваа дозвола.

6.1.4

Операторот ќе врши мониторинг на параметрите
наведени во табела 6.1.2, на точките на емисија и
најмалку на фрекфенции наведени во таа Табела.
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Табела 6.1.2 : Граници на емисиите во воздухот
Параметри

Ознака на точка на емисија : А1
Оџак од согорување на мазут и
нафта во вертикална мешалка

Фреквенција на мониторинг

Проток:

0д (датум)

цврсти
честички
( прашина)

12.2013

Концентрација
(mg/Nm3)МДК

1 Годишно
20

Visina na oџак 30 м

СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА АМБИЕТАЛЕН ВОЗДУХ (МДК)
Суспендирани честички до 10μm
Концентрација μg/m3

МДК ( μg/m3)

50
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6.1.5

Емисиите од инсталацијата не треба да содржат
нападен мирис надвор од границите на
инсталацијата,

6.1.6

Емисиите во воздухот, освен пареа и
кондензирана водена пареа, не треба да
содржат капки од перзистентна магла и
перзистентен чад.

6.1.7

Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако,
поради причина на одржување, емисиите на чад
се предизвикани од повторно стартување од
ладно, истото не треба да трае подолго од 20
минути во било кој период од 8 часови и сите
практични чекори треба да се преземат да се
минимизира емисијата.

6.1.8

Граничните вредности на емисиите во
атмосферата дадени во оваа Дозвола треба да
се интерпретираат на следниот начин:

6.1.8.1

Континуиран мониторинг:



Ниту една 24-часовна средна вредност не смее
да ја надмине граничната вредност на емисија.



97% од сите 30 минутни средни вредности
мерени континуирано во текот на една годиа не
смее да надминат 1.2 пати повеќе од граничната
вредност за емисија.



Ниту една 30 минутна средна вредност не смее
да биде два пати поголема од граничната
вредност за емисија.

6.1.8.2

Дисконтинуиран мониторинг:



За секој параметар каде што поради
ограничувања при земањето примерок или
аналитички ограничувања, 30 минутен примерок
не е соодветен/практичен, ќе се примени
соодветен период за земање примерок и
добиената вредност при тоа не смее да ја
надмине граничната вредност за емисија.



За проток, ниту една средно часовна или средно
дневна вредност, пресметана на основа на
соодветно периодично отчитување, не смее да ја
надмине релевантната граничната вредност за
емисија.
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За сите други параметри, ниту една 30 минутна
средна вредност не смее да ја надмине
граничната вредност на емисија.



Праговите за масен проток се толкуваат како
количества изразени во единици kg/h, над кои се
применуваат
граничните
вредности
за
концентрација. Праговите за масен проток се
определуваат врз основа на единечно 30
минутно мерење (т.е. добиената получасновна
концентрацијата (kg/Nm3) треба да се помножи
со протокот на гасот (Nm3/h) и резултатот се
изразува како (kg/h).

 Границите за масен проток се пресметуваат врз
основа на концентрацијата, определена како
аритметичка средина во еден определен период,
помножена со репрезентативна вредност на
протокот. Ниту една вредност така добиена не
смее да ја надмине граничната вредност за
масен проток.
6.1.9

6.1.9.1

Операторот ќе воспостави Програма за
откривање, контрола, спречување и намалување
на фугитивните емисии.
Програмата ќе вклучува:

 Типови на мерења (поставување на граници на
откривање);
 Фрекфенција на мерења: Двапати годишно;
 Типови на компоненти кои треба да се
проверуваат: резервоари, пумпи, контролни
вентили, изменувачи на топлина, конектори,
фланши.
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Емисии во почва
6.2.1 Нема емисии во почвата
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6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)
Нема емисии во вода
6.4. Емисии во канализација
Нема емии во канализација
.
6.5

Емисии на топлина
Нема емисии на топлина
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DGR GEOTEHNIKA DOOEL Skopje

Емисии на бучава и вибрации

.
6.6.1 Операторот ќе врши преглед на бучавата на

локацијата на годишно ниво. Програмата за
преглед на бучавата треба да е во согласност
со најдобрата пракса на ЕУ.
6.6.2 Активностите на локацијата нема да
доведат до зголемување на нивоата на
бучава,

Дење

80 dB(A)

Ноќе

70 dB(A)
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7 Пренос до пречистителна станица за отпадни

води
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8 Услови надвор од локацијата
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9 Оперативен план
9.1

Операторот ќе ги спроведе договорените мерки
наведени во Табела 9.1.1, заклучно со датумот
наведен во таа табела и ќе испрати писмено
известување до Надлежниот орган за датумот кога
било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена
од завршувањето на секоја од тие мерки.

Operativen plan za planirani aktivnosti
Aktivnost br.1 Edukacija i trening obuka na site vraboteni so cel
podigawe na svesta na vrabotenite za vodewe gri`a na `ivotnata okolina
1.

Opis

Organizirawe na programi za edukacija na site nivoa, obuki teoretski i prakti~ni za
vrabotenite .
Obuki koi se planiraat da se realiziraat se slednite:
- definirawe na aspekti vrz `ivotnata sredina,
- na~in na upravuvawe so aspektite,
- upravuvawe so otpadot koj {to se sozdava i
- na~in na reagirawe vo vondredni situacii.
2. Predvidena data na po~etok na realizacijata
06.2013
3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta
10.2013
4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata
/
5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi)
Podigawe na svesta na vrabotenite, pravilno upravuvawe so otpad, i definirawe na na~in
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na reagirawe vo vondredni situacii.
6. Vlijanie vrz efikasnosta
Podobro upravuvawe so otpadot, podobra informiranost na vrabotenite i podobruvawe na
komunikacijata .
7. Monitoring
Parametar

Medium

Prisutnosta
u~esnicite,

na

/

Broj

Metoda

Za~estenost

Proverka

Godi{no

(Statisti~ka)

(Za sekoja promena vo

na obuki

postapkite za rakuvawe
so

opasni

supstancii,opasen otpad
ili potencijalen opasen
otpad,

vedna{

da

se

sprovede postapkata za
edukacija)
8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata

na izve{tajot i predlo`ete

frekvencija na izvestuvawe)
Zapis od sprovedenite aktivnosti


tema i sodr`ina na obukata



spisok na prisutni u~esnici



zaklu~oci

Izvestuvawe Godi{no (ili vedna{, posle sekoja promena vo postapkite za rakuvawe so
opasni supstancii, opasen otpad ili potencijalen otpad).
Dokolku se raboti za eksterna obuka, dostava na potvrdi ili sertifikati od obukata.
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DGR GEOTEHNIKA DOOEL Skopje

Implementirawe na Sistemot za upravuvawe so za{tita na `ivotnata

sredina ISO 14001.
1.Opis
Implementirawe na Sistemot za upravuvawe so za{tita na `ivotnata sredina i Sistemot
za za{tita na zdravjeto i bezbednos na vrabotenite.
2. Predvidena data na po~etok na realizacijata
06.2013
3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta
12.2013
4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata
/
5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi)
Identifikuvani aspekti vrz `ivotna sredina od raboteweto na instalacijata, definiran
na~in na upravuvawe so aspektite vrz `ivotna sredina, definirani celi za namaluvawe na
vlijanijata vrz `ivotna sredina, definirawe na na~in na upravuvawe so otpadot i na~in na
reagirawe vo vondredni situacii i postavuvawe na monitoring i merewa na vlijanijata vrz
`ivotnata sredina.
6. Vlijanie vrz efikasnosta
Podobro upravuvawe so otpadot, podobra informiranost na vrabotenite i podobruvawe na
komunikacijata (eksterna i interna).
7. Monitoring
Parametar
Interni i

Medium

Metoda
/

Za~estenost
/

redovni proverki

Sekoja godina se
realizira najmalku edna
interna i edna redovna
proverka na Sistemite.
(Za sekoja promena vo
postapkite za rakuvawe
so opasni
supstancii,opasen otpad
ili potencijalen opasen
otpad, vedna{ da se
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sprovede postapkata za
interna proverka)

8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata

na izve{tajot i predlo`ete

frekvencija na izvestuvawe)
Zapis od sprovedenite aktivnosti


Izve{taj za interna ili redovna proverka



Preventivni i Korektivni merki



Efekti od primenetite Preventivni i Korektivni merki

Операторот, согласно условите во дозволата ,ќе изведува, мониторира,ќе го анализира и развива
истиот како што е опишано во документите,или на друг начин договорен со Надлежниот орган.

Aktivnost br.3

Redukcija na emisii na pra{ina

1. Поставување на филтер во оџакот, namaluvawe na koncentracija na pra{ina


redovno ~istewe na istalacijata posle zavr{uvawe na proizvodstvoto,



redovno prskawe na instalaciite za namaluvawe na pra{inata,



redovno ~istewe na talo`nicite.

2. Predvidena data na po~etok na realizacijata
.12.2013
3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta
kontinuirano
4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata
Vo maksimalno dozvoleni granici
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5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi)
Namalena emisija na pra{ina
6. Vlijanie vrz efikasnosta
Namaluvawe na emisijata na pra{ina i potro{uva~kata na surovina
7. Monitoring
Parametar

Medium

Pra{ina

Vozduh

Metoda

Za~estenost

Ot~ituvawe

8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata

edna{ godi{no

na izve{tajot i predlo`ete

frekvencija na izvestuvawe)
Операторот, согласно условите во дозволата ,ќе изведува, мониторира,ќе го анализира и развива
истиот како што е опишано во документите,или на друг начин договорен со Надлежниот орган.

Aktivnost br.4

Namaluvawe na mo`nost za istekuvawa i emiisii vo po~vata и изградба на

бетонска јама
1. Opis
Ograduvawe na site rezervoari za bitumen, mazut i nafta {to se del od instalaciite so
{to }e se spre~i bilo kakvo istekuvawe i zagaduvawe na po~vata i opasnost od po`ar.
Изградба на бетонска јама.
So ovaa za{tita }e mo`e da se opfati bezbednosno odredena koli~ina, dokolku dojde do
nesakano
istekuvawe
na
te~nite
goriva
poradi
neispravnost(defekt)
na
ventil,propu{tawe na var na samite rezervoari ili napuknuvawe na rezervoarot,и
бетонската јам која ке служи за таложење на остатоците од бетон од перње на платото и возниот
парк.
2. Predvidena data na po~etok na realizacijata
01.2013
3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta
06.2013
4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata
Zna~itelno vlijanie, golema mo`nost za istekuvawe na bitumen, mazut i nafta vo po~vata.
Таложење на остатоци од бетон.
5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi)
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Spre~no e istekuvawe na bitumen, mazut i nafta vo po~vata,таложење на бетонски остатоци.
6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina)
Namaluvawe na emisii i zagaduvawe na po~vata
7. Monitoring
Parametar
Medium
Metoda
Za~estenost
Sledewe na rezervoarite i mo`nosta ili pojavata za istekuvawe na bitumen, mazut i nafta.
Sledewe na buriwata koi se postaveni za sobirawe na bitumen, mazut i nafta.
8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete
frekvencija na izvestuvawe)
Операторот, согласно условите во дозволата ,ќе изведува, мониторира,ќе го анализира и развива
истиот како што е опишано во документите,или на друг начин договорен со Надлежниот орган.

Aktivnost br.5 Namaluvawe na negativen vizuelen efekt na `ivotna
sredina i fizi~ko ureduvawe na prostorot
1.Opis
Da se prevzeme aktivnost na sadewe na zelen pojas na grani~nite zoni na pogonite za
spre~uvawe na emisija na bu~ava i cvrsti ~esti~ki.
2. Predvidena data na po~etok na realizacijata
06.2013
3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta
12.2013
4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata
Pogolemo vlijanie od pra{ina i bu~ava vo vozduhot i pogolema mo`nost za vlijanie vrz
po~vata.
5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi)
Namaluvawe na emisija na pra{ina i nivo na bu~ava i spre~uvawe na mo`nosta za vlijanie
vrz po~vata.
6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija, voda i surovina)
Namaluvawe na bu~vata, namaluvawe na emisii od pra{ina i namaluvawe na
mo`nosta za vlijanie vrz po~vata.
7. Monitoring
Parametar

Medium

Metoda

Za~estenost
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Metoda na aparat

8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata

edna{ godi{no

na izve{tajot i predlo`ete

frekvencija na izvestuvawe)
Операторот, согласно условите во дозволата ,ќе изведува, мониторира,ќе го анализира и развива
истиот како што е опишано во документите,или на друг начин договорен со Надлежниот орган.
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Aktivnost br.6 Покривање на складиштето за суровина,горива со цел намалување на
емисија на фугитивна прашина

1.Opis
Покривање на складиштето за суровини,горива со цел намалување на емисија на фугитивна
прашина.
За намалување на емисијата на фугитивната прашина ќе се изврши покривање на складиштата за
суровини.
2. Predvidena data na po~etok na realizacijata
01.2013
3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta
06.2013
4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata
Значително влијание од емисија на фугитивна прашина
5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi)
Namaluvawe na emisija na фугитивна прашина
6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija, voda i surovina)
-/7. Monitoring
Parametar

Medium

Metoda

Za~estenost

Pra{ina,

Vozduh

Metoda na aparat

edna{ godi{no

8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata

na izve{tajot i predlo`ete

frekvencija na izvestuvawe)
Операторот, согласно условите во дозволата ,ќе изведува, мониторира,ќе го анализира и развива
истиот како што е опишано во документите,или на друг начин договорен со Надлежниот орган.
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Pregled na realizacijata na aktivnostite od Operativniot
plan
Aktivnost
Br.1
Br.2
Br.3
Br.4
Br.5
Br.6

реализација po godini
Godina
Godina
06-2013
10-2013
06-2013
12-2013
12-2013
континуирано
01-2013
06-2013
06-2013
12-2013
01-2013
06-2013
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Договор за промени во пишана форма
10.1 Кога својството “или како што е друго
договорено написмено” се користи во услов
од дозволата, операторот ќе бара таков
договор на следниот начин:
10.1.1 Операторот ќе í даде на Надлежниот орган
писмено известување за деталите на
предложената промена, означувајќи го
релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола:
и
10.1.2 Ваквото известување ќе вклучува проценка
на можните влијанија на предложената
промена (вклучувајќи создавање отпад) како
ризик за животната средина од страна на
инсталацијата за која се издава дозволата.
10.2

Секоја промена предложена според условот 10.1.1
и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само
откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено
известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој
датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за
секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се
дополнува.
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Додаток 1
Писмена потврда за известувања
Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до
Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.
Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат
соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба
на реалната емисија и дозволените граници на емисија.
Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од
оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за
комерцијална доверливост во согласнот со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

Дел А
Име на операторот.
Број на дозвола.
Локација на инсталацијата.
Датум на доставување на податоци.
Време, датум и локација на емисијата.
Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се
случила емисијата.
Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б
Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот
проблем.
Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на
загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат
на емисијата.
Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.
Име

Пошта..................................

Потпис

Датум

Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.
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Додаток 2
Извештаи за податоците од мониторингот
Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа
дозвола, се наведени подолу.

Извештај

Фреквенција
на
извештајот

Датум на поднесување на
извештајот

Годишен Извештај за
Животна
Средина
(АЕР)

Годишно

До 31-ви март секоја година

Евиденција на
инциденти

Како што се
случуваат

Во рок од 5 (пет) дена од
инцидентот.

Мониторинг на
квалитетот на
отпадната вода

Тромесечно

10 (десет) дена од истекот на
тромесечието за кое е поднесен
извештај

Мониторинг на
квалитетот на
подземната вода

Тромесечно

10 (десет) дена од истекот на
тромесечието за кое е поднесен
извештај

Мониторинг на
воздухот

Тромесечно

10 (десет) дена од истекот на
тромесечието за кое е поднесен
извештај

Додаток на цели и
задачи за животна
средина

На секои 5
години,
со
годишно
ревидирање

3 (три) месеци пред
започнување на развојот
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Додаток 3
Отпад за одложување/повторна употреба

АСФАЛТНА БАЗА
Otpaden
materijal

Broj od
Evropski
katalog na
otpad

Odpadna
voda

20 03 99

Masla

13 02 (04*,05*,
06*,08*)

Komunalen
odpad

Cvrst odpad
(makadam)

20 01 (01,08,
39)

17 03 01*

Glaven
izvor1

Koli~ina

Prerabotka/od
lo`uvawe vo
ramkite na
samata
lokacija23

Toni/mese
~no

m3 /
mese~no

Sanitarni i
fekalni
vodi

Ne e
definira
no

Ne e
definira
no

Betonska
septi~ka jama

Transportni
sredstva

Ne e
definira
no

Ne e
definira
no

/

Odlo`uvawe nadvor od
lokacijata

(Metod, lokacija i
prevzema~)

(Metod, lokacija i prevzema~)

/
Ovalsten serviser

Odpadoci od
hrana i
hartija,karto
n, plastika
Proces na
~istewe na
postrojkata

Kontejner
/

Ne e
definira
no

Ne e
definira
no
Prostor za
odlagawe na
makadam

Ne e
definira
no

/

Ne e
definira
no

1

Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces
Metodot na iskoristuvawe ili odlagawe na otpadot treba da bide jasno opi{an i
poso~en vo Prilogot E1.
3
Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto
isktoristuvawe i odlagawe na otpad
2
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Prerabotka, reupotreba ili
reciklirawe so prevzema~

Odlo`uvawe nadvor od lokacijata

(Metod, lokacija i prevzema~)

Ovlastena institucija
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Prerabotka, reupotreba ili
reciklirawe so prevzema~

(Metod, lokacija i prevzema~)

/

Ovlasten serviser

(Metod, lokacija i prevzema~)

Ovlastena institucija
Ovlasten serviser

Ovalsten serviser
/

/
Kontejner

Za lokalni selski pati{ta

Za lokalni selski pati{ta
/
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