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ВОВЕД 
 
Фирмата АД за неметали “Огражден”, Струмица поднесе Барање за добивање А - дозвола 
за усогласување со оперативен план до Министерство за животна средина и просторно 
планирање, Управа за животна средина. 
 
По поднесеното Барање за добивање А - дозвола за усогласување со оперативен план, од 
страна на Министерство за животна средина и просторно планирање, Управа за животна 
средина добиен е Заклучок од страна на МЖСПП од 23.01.2014 год. по Предмет бр.11-
4067/1 од 22.07.2007 год.  
 
Во Заклучокот се наведени следните дополнувања кои треба да се достават по однос на 
комплетноста на барањето за добивање А - дозвола за усогласување со оперативен план:  

1. Појаснување дали инсталацијата има воведено ISO 14001 систем за управување со 
животна средина или некој друг стандард; 

2. Да се достави дополнување во кое ќе се достават податоци за квалификации и 
обуки, како и Програма за управување со животна средина; 

3. Да се достават податоци за контрола на системите за отпрашување, како и 
податоци за контрола и калибрација на уредите за мерење; 

4. Да се достават докомплетирани табелите за сите суровини, меѓупроизводи, и 
производи IV.1.1 и IV.1.2 (Табелата треба да се надополни со суровини кои 
недостасуваат, CAS број и R-I фрази; 

5. Да се достави известување за употреба на вода во технолошкиот процес, 
потрошувачка на вода и известување дали на локацијата на инсталацијата има 
сопствен бунар; 

6. Табелите V.2.1 и V.2.2 да се надополнат со сите видови на отпад кои се генерираат 
во инсталацијата и да се достават договори од превземачите на отпад; 

7. Да се достави информација за енергенсите што се користат во инсталацијата, 
начин на нивно складирање и постапување со нив; 

8. Да се достави план за престанок со работа на инсталацијата и реставрација на 
локацијата; 

9. Да се достави известување за објектите кои се наоѓаат на самата локација кои не 
се во функција и нема са бидат дел од оваа дозвола; 

10. Да се достави предлог Оперативен план во кој ќе се опишат предвидените 
активности според Прилог 1 од Образецот за барање за добивање дозвола како и 
предлог мерки за подобрување (доколку има); 

11. Да се достави појаснување за процесот на сушење на суровината. 
 

Барателот АД за неметали “Огражден” Струмица постапи по наведените забелешки и 
направи дополнување на Барање за добивање А - дозвола за усогласување со 
оперативен план.   
 
Дополителните податоци се однесуваат на Поглавје II Опис на инсталацијата, нејзините 
технички делови и директно поврзаните активности (точка 9), Поглавје III Управување и 
контрола на инсталацијата (1, 2 и 3),  Поглавје IV Суровини и помошни материјали, други 
супстанци и енергии, употребени или произведени во инсталацијата (точка 4, 5 и 11), 
Поглавје V Ракување со материјалите (точка 6 и 7), Поглавје X Оперативен план (точка 
10) и Поглавје XIII Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и 
грижа по престанок на активностите (точка 8) . 
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1. ДОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ А - ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ 

СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН 
 

 Дополнување за Точка 1 од Заклучокот  
 
Во Прилог III  од Барањето за добивање на А дозвола за усогласување со оперативен 
план бр.11-4067/1 од 22.07.2007 год. дадени се Организационата шема на инсталацијата 
и Изјавата за политика за квалитет.  
 
Во Изјавата за квалитет, АД за неметали “Огражден” Струмица се обврзува да води грижа 
за подобрување на условите за работа, опремата, редовно одржување и сервисирање на 
опремата, знаењето на вработените, како и заштита на животната средина. 
 
Во 2007 год. Инсталацијата има воведено Систем за квалитет, Quality Management 
System ISO 9001:2008 со последна проверка од 26/09/2013 год.  
 
Во продолжение на ова Дополнување прикажан е Сертификатот ISO 9001:2008. 
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 Сертификат ISO 9001:2008 
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 Дополнување за Точка 2 од Заклучокот 
 
Во организацијата редовно се работи на планот за поекономично и почисто производство. 
 
Раководните лица имаат посетувано обука од областа за поекономично и почисто  
производство за што имаат добиено сертификати со кои се потврдува активноста на 
организацијата во областа на заштита на животната средина. 
 
Во продолжение на ова дополнување приложени се сертификатите на: 
- Ѓорѓи Туфекџиев,  Заменик директор, 
- Горгиев Димитар, Директор на производство и контрола 
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 Сертификат на Ѓорѓи Туфекџиев 
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 Сертификат на Димитар Георгиев 
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 Програма за управување со животна средина 
 
Планираните мерки за спречување и намалување на негативните влијанија врз животна 
средина ќе се реализираат во согласност со Програмата за следење на состојбата на  
животната средина (Табела бр.1 Програма за управување со животна средина). 
 
Програмата ги содржи следните информации: 

 медиум и параметар кој се следи; 
 локација на која се следи параметарот; 
 начин на следење на параметарот и/или вид на опрема која ќе се користи; 
 колку често ќе се врши следењето (мониторингот); 
 кој е одговорен за следењето на параметрите. 

 
Со реализација на Програмата за управување со животна средина ќе се добијат податоци 
кои можат да послужат за документирање на статусот на одреден медиум на животната 
средина (воздух, вода, почва), како и следење на ефектите од применетите мерки за 
ублажување. Исто така, програмата овозможува воспоставување на интерактивна врска 
помеѓу сите вклучени страни и претставува основа за надлежните институции, да го 
контролираат процесот на спроведување на законската регулатива и да донесуваат 
правилни одлуки.  
 
Основните цели на програмата се: 

 Да се потврди дека влијанијата се во рамките на предвидените или дозволените 
гранични вредности, 

 Да се овозможи управување со непредвидените влијанија или промени, 
 Да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат 
придобивките во однос на заштитата на животната средина. 

 
Tабелa бр. 1: Програма за управување со животна средина 

Параметар кој 
се следи 

Локација на мерно 
место 

Начин на мерење
/вид на 

мониторинг 
опрема 

Зачестеност/ 
фрекфенција на 

мерењата 
Одговорен 
субјект 

Загадувачки 
супстанции во 

воздухот 

Испуст од млин, 
сушара и системи 
за отпрашување 

Со соодветна 
мерна опрема од 

страна на 
овластена и 
акредитирана 
лаборатоија 

Еднаш годишно Операторот 

Создаден 
отпад 

Место за 
складирање на 
отпад: 

- отпадни 
масла  

- комунален 
отпад, 

- хартија 
- железо 
- филтер 

вреќи 

Селектирање на 
отпадот и 
навремено 

изнесување на 
отпадот од 
страна на 
овластени 
фирми за 

управување со 
отпад 

Постојано Операторот 

Ниво на 
бучава 

На граници на 
локацијата 

Со соодветна 
мерна опрема од 

страна на 
овластена и 
акредитирана 
лаборатоија 

Еднаш годишно Операторот 
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 Дополнување за точка 3 од Заклучокот 
 
Во ова дополнување дадени се податоци за  контрола на системите за отпрашување. 
 
Во 2006 година извршена е супституција на постоечкиот филтер со нови ефикасни 
нискоенергетски и еколошки системи за обеспрашување. Вредност на инвестицијата 
40.000 EUR. 
 
Стариот систем за обеспрашување на постројката оптеретен со висока енергија на 
напојување на ниво од 55 kw/h. од една страна како и неефикасниот степен на селекција 
на прашина од воздух од друга страна (губиток на готов производ, проблеми со 
загадување) е заменет со два нови филтри со вкупна енергија на напојување од 18 kw/h  
и со исклучително висок степен на селекција која резултира со емисија на излезна 
прашина на ниво од 7 mg/m3.  
 
Филтрите се производ на словенечката фирма Млинострој и ги имаат следните 
карактеристики: 

- број на филтер вреки: 72  
- димензии (2510 х ф 120 mm).  
- површина на филтер вреки е 64 m2.  
- мах. дозволена концентрација на емитираната прашина која се испушта во 

атмосферата е 20 mg/m3 
- вентилатор со моќност од 9 kW 
- проток од 6.000 m3/h. 

 
Контрола на системите за отпрашување се прави од страна на овластена и акредитирана 
лабораторија, Технолаб доо Скопје еднаш годишно и секојдневно од страна на 
вработените со визуелно пратење на испустите, како би се спречило евентуално 
предвремено пукање на некоја филтер вреќа. Истата под хитно се заменува со нова. 
 
Независно дали станува збор за периодична замена (еднаш годишно) во зависност од 
капацитетот на производството или инцидентна замена доколку пукне некоја филтер 
вреќа истите се складираат во магацин се до превземање од страна на овластена 
организација за откуп на таков вид на отпад. За овој вид на отпад задолжена ќе биде 
фирмата Еко теам од Скопје. Договорот ќе Ви биде дополнително доставен на увид. 
 
Дополнување за точка 4 од Заклучокот  
 
Во ова дополнување дадени се табелите Табела IV.1.1 и Табела IV.1.2. кои се корегирани 
и надополнети.  
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Табела IV.1.1: Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, итн. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или создадени на 
локацијата  
Реф. 
бр или 
шифра 

Материјал/ 
Супстанција1 

CAS2 
Број 

Категорија на 
опасност3 

 

Залиха 
Количина 

(тони) 

Годишна 
употреба 

(тони) 

Природа на 
употребата 

R4 - 
Фраза 

S5 - 
Фраза 

 

1. Натриски фелдспат 
NaALSi3О8 68476-25-5 Класа 9 - 29.255 

Стакларска, порцеланска, 
керамичарска и слични 
видови на индустрии 

R36, R37. 
R38,  

S36, S37, 
S38 

2. Пропан - бутан (плин) - ТНГ 68476-85-7 Класа 3, 6 - 106 Гориво за работа на 
горилникот во сушарата 

R12, R45, 
R46 S53, S45 

3. Моторно масло  64742-80-9 Класа 3 - 0,6 За возилата R45 S45; S53 
4. Хидрол 64742-54-7 Класа 3 - - За подмачкување на 

опремата R45 S45; S53 

Табела IV.1.2: Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, итн. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или создадени на 
локацијата 

Мирис Реф. 
бр или 
шифра 

Материјал/ 
Супстанција(1) Мириз-

ливост 
Да/Не 

Опис Праг на 
осетли-
вост 
µg/m3 

Приоритетни супстанции5 

1. Натриски фелдспат 
NaALSi3О8 

не       

2. Пропан - бутан (плин) - 
ТНГ 

да       

3. Моторно масло  да       
4. Хидрол не       

 
 
 
 
 
                                            
1  Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни супстанции, дадете детали за секоја   супстанција 
2 Chemical Abstracts Service 
3 Закон за превоз на опасни материи (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, Сл. Весник на РМ 12/93) 
4 Според Анекс 2 од Додатокот на Упатството 
5 Листа на приоритетни супстанции согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класифицкација водите (Сл. Весник 18-99). 
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Дополнување за точка 5 од Заклучокот 
 
Во технолошкиот процес на припрема на фелдспат во сушарата, автоматскиот млин и 
сепараторот кој се користи за потребите на стакларската, порцеланската, керамичарска и 
слични видови на индустрии не се употребува вода. 
 
Технолошкиот процес се реализира преку следните фази: 

- транспорт на суров материјал со камиони кипери и негово складирање под 
настрешница; 

- транспорт со помош на елеватори до едноетажна сушара, сушење и негово 
складирање во бункер 

- транспорт до автоматски млин и мелење на суровината,  
- трансорт со елеватор на мелената суровина до сепаратор, 
- сепарирање на фракции со димензии на зрно од 0 - 100 μм и од 100 до 800 μм 
- пакување на автоматска вага, полнење рефус во Биг бег вреќи и авто 

цистерни. 
 
Водоснабдувањето на административната зграда со вода е од градската водоводна 
мрежа. Отпадните води (фекални и санитарни води) од административната зграда одат 
во градската каланализациона мрежа на градот Струмица. 
 
На локацијата на инсталацијата нема бунар.  
 
Дополнување за точка 6 од Заклучокот  
 
Во ова дополнување дадени се табелите Табела V.2.1 и Табела V.2.2. кои се корегирани 
и надополнети за сите видови на отпад, како и договорите со превземачите на отпад.  
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Табела  V.2.1 : ОТПАД  - Користење/одложување на опасен отпад  

Количина 

Преработка/ 
одложување 
во рамките на 

самата 
локација 

Преработка, 
реупотреба 

или 
рециклирање 
со превземач 

Одложување 
надвор од 
локацијата Отпаден 

материјал 
 
 

Број од 
Европски 
каталог на 
отпад 

Главен извор6 

Тони/месечно 
м3 / месечно 

 

(Метод, 
локација и 
превземач) 

(Метод, 
локација и 
превземач) 

(Метод, 
локација и 
превземач) 

Отпадни 
масла 

13 02 06* 

При менување 
на моторни 
масла од 
возила од 
возниот парк 

0,004 - 

Привремено 
се собира во 
буриња во 
рамките на 
локацијата 

Откуп од 
Минол Штип / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces 
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Табела V.2.2:   Отпад – Друг вид на користење/одложување на отпад 

Количина 

Преработка/од
ложување во 
рамките на 
самата 
локација 

Преработка, 
реупотреба 

или 
рециклирање 
со превземач 

Одложување 
надвор од 
локацијата 

 
Отпаден 
материјал 

 
 

Број од 
Европскиот 
каталог на 
отпад 

Главен извор 

тони/месечно м3 / месечно 
(Начин и 
локација) 

(Метод, 
локација и 
превземач) 

(Метод, 
локација и 
превземач) 

Комунален 
отпад  20 03  

Отпад од  
адм.зграда и 
одржување на 
локацијата 

0,5 / 

Се депонира 
во контејнер за 
комунален 
отпад 

Откуп од ЈПКД 
Комуналец 
Струмица 

Отпадна хартија 20 01 01 

Отпад од  
адм.зграда –
канцеларии 
(хартија и 
натрон вреќи) 

0,005  
Се депонира 
во посебен 
контејнер 

Откуп од 
Југосуровина 
доо Струмица 

Старо железо 17 04 05 

Ремонт на 
инсталацијата 0,1 – 0,2  

Се депонира 
во контејнер за 
железо 

Откуп од  
ДПУТ Три 
Води дооел 
Струмица 

/ 

Отпадни филтер 
вреќи 
 

15 02 03 

Систем за 
обеспрашување
– процес на 
замена на 
филтри 

- 50 – 100 
парчиња/год 

Се собираат 
во посебен 
контејнер на 
самата 
локација 

Откуп од Еко 
теам Скопје / 
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Договори со овластени превземачи  
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Дополнување на Барање за добивање А-дозвола за усогласување со оперативен план за АД за 
НЕМЕТАЛИ “ОГРАЖДЕН”, Струмица 

. 
        Технолаб доо Скопје                                                                                                               2014 година 

15

 



Дополнување на Барање за добивање А-дозвола за усогласување со оперативен план за АД за 
НЕМЕТАЛИ “ОГРАЖДЕН”, Струмица 

. 
        Технолаб доо Скопје                                                                                                               2014 година 

16

 

 
 
 
 
 



Дополнување на Барање за добивање А-дозвола за усогласување со оперативен план за АД за 
НЕМЕТАЛИ “ОГРАЖДЕН”, Струмица 

. 
        Технолаб доо Скопје                                                                                                               2014 година 

17

 
 
 
 
 
 



Дополнување на Барање за добивање А-дозвола за усогласување со оперативен план за АД за 
НЕМЕТАЛИ “ОГРАЖДЕН”, Струмица 

. 
        Технолаб доо Скопје                                                                                                               2014 година 

18

Дополнување за точка 7 од Заклучокот 
 
Во инсталацијата како енергенс се користи течен нафтен гас.  
 
Течниот нафтен гас (пропан бутан) со автоцистерна се складира во подземен 
резервоар од 25m3. Резервоарот е поврзан со плинска станица од која со цевководен 
систем се напојува горилникот на сушарата во погонот кој преку сонди се контролира во 
континуитет за да ја одржува бараната температура во сушарата.  
 
Инсталацијата е опремена со посебни јавувачи доколку има неконтролиран испуст на 
ТНГ. 
 
Дополнување за точка 8 од Заклучокот  
 
Во услови на производство од страна на фабриката АД за неметали “Огражден”, 
Струмица нарушувања на нејзината редовна работа се можни само поради дефекти. 
 
Во делот на превентивните мерки, најнапред се постапува според барањата за 
квалитетно и совесно работење, како прв предуслов за спречување на несаканите 
состојби. 
 
При изградбата на сите постоечки објекти водено е сметка од областа на сигурност, 
заштита и безбедност при работа при што се применети нормите и прописите од 
областа на сигурност на градбите, заштита од пожар, заштита при безбедност и здравје 
при работа, како и заштита на животната средина. 

 
При градење на објектите, во зависност од нивната намена водено е сметка за 
материјалите за градба, за нивната цврстина, незапаливост, отпорност на топлина и сл. 
 
Престанок на работа на целата Инсталација не се планира во блиска иднина.  
   
Не се правени проценки за тоа колкав би бил работниот век на оваа инсталација. 
Меѓутоа, доколку настапат околности под кои ќе биде  неопходно  да престане со 
работа, фабриката АД за неметали “Огражден”, Струмица, се обврзува да ги сведе на 
минимум влијанијата врз животната  средина од своето работење.  
 
Во случај на делумен или целосен престанок со работа  направен е план за 
минимизирање на краткорочните и долгорочните ефекти на активноста врз животната 
средина.  
 
Главна одговорност во одлучување на понатамошната судбина на  просторот и 
опремата која што во моментот на престанок на работа ќе биде затекната во него  има 
највисокото раководство во соработка со лицата за заштита на животна средина. 
 
Првата фаза од активностите кои што би произлегле во случај на престанок со работа 
на инсталацијата ќе опфати контрола на остатоците на материјалите на инсталацијата, 
планирано расчистување и чистење на инсталациите како и разгледување на солуција 
за продажба на опремата на некоја инсталација од сродна дејност или пак  соработка со 
превземач кој понатаму ќе изврши реупотреба или рециклирање на опремата.  

   
Планирани активности би биле :  

- Искористување на сите суровини, со  навремена најава на престанокот со 
активностите за да се овозможи  еквивалентна  залиха на материјали.  

- Отстранување на било каква хемикалија или отпад  складирани на локацијата. 
Секое масло, средство за подмачкување или енергенс кое ќе се затекне на 
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локацијата во време на престанокот со работа ќе биде отстрането или 
рециклирано преку соодветни овластени фирми. 

-  Процесната опрема ќе биде исчистена, демонтирана и соодветно складирана  до 
продажба или ако не се најде купувач, отстранета или рециклирана преку 
соодветни овластени фирми. 

- Зградите ќе бидат  темелно исчистени пред напуштање.  
- Локацијата и објектите на неа ќе бидат оставени во безбедна состојба и ќе се 

одржуваат соодветно ако се случи да бидат напуштени за подолг временски 
период.  

 
Втората фаза од активноста би опфатила активности во поглед на искористување на 
просторот. Што се однесува до просторот во кој што се изведуваат активностите истиот 
може да се се искористи за урбан развој. Најдобро искористување на овој простор би 
бил тој да се употреби  како магацински простор. 
 
Во случај да не се најде заинтересирана страна за ваква намена (магацински простор) 
може да се јави потреба од рушење на овој објект. Во таков случај најнапред се 
разгледува опсегот на рушење. Се прави проценка на количината на отпад кој што би се 
јавил при операцијата на рушење и се прави план за управување со отпадот кој што ќе 
настане при овие активности.  
 
Исто така при престанок со работа пред понатамошна пренамена на просторот ќе се 
направи и проценка на деградација на почвата од дотогашните активности на 
фабриката. 
 
Со престанок на работата на инсталацијата не се очекува да има загадувачки резидуи 
во животната средина. 
 

 Дополнување за Точка 9 од Заклучокот  
 
На слика бр.1 прикажан е распоредот на објектите кои се наоѓаат на локацијата на АД 
за неметали “Огражден” Струмица, КП 7654/3 КО Струмица. 
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Легенда 
1. Автоматски погон 9. Работилница 17. Портирница 
2. Класичен млин (срушен) 10. Настрешница 18. Магацин 
3. Лабоараторија 11. Аполо – командна просторија 19.Настрешница 
4. Управна зграда 12. Компресорска станица 20. Настрешница 
5.Механизација 13. Трафостаница 21. Плинска станица 
6. Магацин 14. Магацин – гаража 22. Настрешница 
7. Котлара 15. Портирница  
8. Работилница 16. Портирница (срушена)  

 
Слика бр.1: Распоред на објектите кои се наоѓаат на локацијата на 

 АД за неметали “Огражден” Струмица 
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Со поднесеното Барање за добивање А дозвола за усогласување со оперативен план 
од страна на АД за неметали “Огражден” Струмица бр.11-4067/1 од 22.07.2007 год. на 
постојната локација КП 7654/3 КО Струмица објекти кои се во функција со инсталацијата 
и производниот процес и за кој се однесува Барањето се следните објекти според 
приложената слика: 

1. Автоматски погон 
6. Магацин 
10. Настрешница 
11. Аполо – командна просторија 
12. Компресорска станица 
20. Настрешница 

 21. Плинска станица 
 
На локацијата постојат и помошни објекти кои не се поврзани со производниот процес, а 
тоа се: 

3. Лабоараторија 
4. Управна зграда 
5. Механизација 
7. Котлара 
8. Работилница 
9. Работилница 
13. Трафостаница 
14. Магацин – гаража 
15. Портирница 
17. Портирница 
18. Магацин 
19. Настрешница 
22. Настрешница 

 
Два објекти кои се означени на сликата се срушени и тоа: 

2. Класичен млин (срушен) 
16. Портирница (срушена) 

 
Дополнување за точка 10 од Заклучокот  
 
Во Дополнувањето од Барањето за добивање на А дозвола за усогласување со 
оперативен план прикажан е оперативниот план со следните активности: 

- Замена на вреќасти филтри во сушарата и системите за обеспрашување, 
- Одржување на плинска станица, сушара, гасна рампа, филтер, систем за 

обеспрашување. 
.  
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Активност бр. 1: замена на вреќасти филтри во сушарата и системите за обеспрашувањ 
1. Опис:  
     Замена на вреќасти филтри во сушарата и системите за обеспрашување 
2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 

јануари 2014 год. 
3. Предвидена дата на завршување на активноста 

декември  2014 год. 
4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата 

Во граници на дозволената емисија 
5. Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) 

Намалена  емисија од дозволената. 
6. Влијание врз ефикасноста (Промени во потрошувачката на енергија, вода и суровини) 

Нема 
7. Мониторинг 

Параметар Медиум Метода Зачестеност 

Прашина воздух МКС ISO 9096:2008 Еднаш годишно 
8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете 

фреквенција на известување) 
 

9. Вредност на инвестицијата 
3.000 ЕУР 

 
Активност бр. 2: Одржување на плинска станица, сушара, гасна рампа, филтер, систем 
за обеспрашување  
 
1. Опис:  
Одржување на плинската станица, сушара, гасна рампа, филтер, систем за обеспрашување 
2.Предвидена дата на почеток на реализацијата 

јануари 2014 год. 
3. Предвидена дата на завршување на активноста 

декември  2014 год. 
4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата 

Нема емисија 
5. Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) 

Нема емисија, активноста е од превентивен карактер. 
6. Влијание врз ефикасноста (Промени во потрошувачката на енергија, вода и суровини) 

Нема 
7. Мониторинг 

Параметар Медиум Метода Зачестеност 

- - - - 
8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете 

фреквенција на известување) 
 

9. Вредност на инвестицијата 
.3.000 ЕУР 
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Дополнување за точка 11 од Заклучокот 
 
Рудата се складира под настрешница како би се заштитила од дополнително 
апсорбирање на влага од атмосферски врнежи. 
 
Со утоварна машина се полни приемниот усипен кош од каде рудата се складира во 
бункер над сушарата. 
 
Во сушарата се одвива процес на сушење на главната суровина Натриски фелдспат до 
максимална влажност од 0,5%.  
 
Сушарата е тип на ротациона едноетажна затворена сушара со капацитет од 6 t/h марка 
Algaier – Германија. Сушарата е опремена со горилник тип Vaishaupt - Германија со 
моќност од 600 KW и користи гориво пропан бутан - ТНГ. Горилникот е опремен со 
сонди кој автоматски се вклучуваат и исклучуваат така што во континуитет ја одржува 
потребната температура потребна за сушење на рудата. 
 
Сушарата е поврзана со сув вреќаст филте за обеспрашување, кој ги задржува цврстите 
честички и ги враќа во процесот на производство, а прочистениот воздух се испушта во 
атмосферата.  
 
Сите загадувачки супстанции, гасови и ситна прашина се всисуваат со помош на 
вентилатор и се транспортираат преку всисниот цевковод до вреќаст филтер каде се 
врши прочисување на всисот. Прочистениот воздух се испушта, а цврстите честички кои 
остануваат во филтер вреќите пневматски се истресуваат и се враќаат во 
производство. 
 
Сушарата е поврзана преку елеватор со бункер во кој се складира рудата за 
понатамошна обработка.  
 
Од бункерот сушениот материјал влегува во процесот на мелење во кугличен затворен 
млин од каде преку елеватори се транспортира до воздушен сепаратор кој ги одвојува 
бараните фракции. Покрупните фракции се враќаат на домелување. 
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2. ИЗЈАВА 
 
Со оваа изјава поднесувам Дополнение на Барање за добивање А - дозвола за 
усогласување со оперативен план, во согласност со одредбите на Законот за животна 
средина (Сл.весник бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/2011, 123/12 и 
93/13 ) 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 негови 
делови за потребите на друго лице. 

 
   
Потпишано од : АД за неметали “Огражден”, Струмица   

(во името на организацијата) 
 
Датум  :                              
 
Име на потписникот:        Аристид Маџунков 
 
Позиција во организацијата: Генерален директор 
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