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1. ВОВЕД  

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница „Рудник Тораница“ – Крива Паланка 

(во понатамошниот текст Инсталација), врши дејности за подземна експлоатација на 

минерална суровина, олово-цинкова руда и производство на олово и цинков 

концентрат. 

Во согласност со Уредбата за определување на инсталациите, за кои се издава 

интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола за усогласување со оперативен план 

и временскиот распоред за поднесување барање за дозвола за усогласување со 

оперативен план („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/05), во 

Инсталацијата се изведуваат активности кои припаѓаат во Прилог I и Прилог II. 

Поконкретно, активностите за производството на олово и цинкови концентрати 

припаѓаат во Прилог I, Точка 2. Производство и преработка на метали, 2.5. Инсталации 

а) за производство на обоени метали од руда, концентрати или секундарни суровини со 

металуршки, хемиски или со електролитски процеси, активностите за депонирање на 

хидројаловината влегуваат во Прилог I, Точна 5. Постапување со отпадот, 5.6. 

Инсталации за управување со отпад од рудници, додека подземната експлоатација на 

минералната суровина припаѓа во Прилог II, Точка 3. Индустрија на минерали, 3.2 

Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини, 

доколку не се опфатени во Прилог  I од оваа Уредба.  

Врз основа на горенаведеното, Инсталацијата, подготви Барање за добивање А-

Интегрирана еколошка дозвола за Инсталацијата „Рудник Тораница“, Крива Паланка за 

работата на целата Инсталација. Барањето за добивање А-Интегрирана еколошка 

дозвола за Инсталацијата беше доставено до Министерството за животна средина и 

просторно планирање, Сектор за индустриско загадување и управување со ризик на 

11.11.2016 година, уп1-11/3 бр. 762/2016, додека комплетната и изменета документација 

беше доставена на 21.03.2017 година.  

Врз основа на доставениот допис од страна на Министерството за животна средина и 

просторно планирање, Предмет-Заклучок (уп1-11/3 бр.762/2016 од 04.05.2017) со кој се 

бара дополнување на Барањето, на 09.06.2017 „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - 

Подружница „Рудник Тораница“-Крива Паланка достави дополнување на Барањето за 

добивање на А-Интегрирана еколошка дозвола.  

Во периодот од доставеното Дополнување на Барањето во јуни 2017 до крајот на 2017 

година, во Инсталацијата настанаа одредени промени и нови состојби, поради што 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница „Рудник Тораница“ - Крива Паланка 

изготви ново Дополнување на Барањето за добивање на А-Интегрирана еколошка 

дозвола, со цел навремено да го информира Надлежниот орган (МЖСПП) за сите 

промени и ново настанати состојби, кои треба да се земат предвид при подготовката и 

издавањето на А-Интегрираната еколошка дозвола.  

Дополнувањето на Барањето за добивање А-Интегрирана еколошка дозвола ги 

вклучува настанатите промени во однос на раководната структура, бројот и видот на 

возила и рудничка механизација, подобрување на системот за филтрирање на 
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концентрати на Zn и Pb (финални производи), подобрување на системот за третман на 

милта од пречистителна станица за третман на санитарни отпадни води, како и промени 

во однос на начинот на преточување на нафтата од подземниот резервоар.  

Исто така, Дополнувањето содржи информации за сопственоста на објектите на 

локацијата Флотација, одржување на трансформаторската станица и исполнување на 

условите за постапување со хемикалии во магацинскиот простор на локацијата 

Флотација, како и изменета Предлог Програма за подобрување итн. 

Настанатите промени се прикажани подолу, посебно за секое поглавје. 

ПОГЛАВЈЕ I-ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПЕРАТОРОТ/БАРАТЕЛОТ 

До септември 2017 година со Инсталацијата управуваше Кирил Пендев (овластено 

лице) на Друштвото. Од 13.09.2017 година за управител на Друштвото е назначен Гоце 

Мојсоски.  

Настанатите промени во раководната структура се наведени во следната табела и 

истите може да се потврдат во приложената Тековна состојба и Извод од централен 

регистар. 

 I.1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

Име на компанијата1 Друштво за производство и трговија „БУЛМАК 2016“ 
ДООЕЛ Пробиштип 

Правен статус ДООЕЛ 

Сопственост на 
компанијата 

„Минстрој Холдинг“ АД 

Ул. „Д-р Г.М. Димитров“ бр. 57, Софија, Столична 

Адреса на седиштето Ул. Јаким Стојковски бр. 2, Пробиштип 

Поштенска адреса (доколку 
е различна од погоре 
споменатата) 

Ул. Населено место без уличен систем Костур, Крива 
Паланка 

Матичен  број на 
компанијата2 

7117612 

Подброј 7117612/2 

Шифра на  основната 
дејност според НКД 

07.29 Вадење на други руди на обоени метали 

SNAP код3 0303 

NOSE код4 104,12 

Број на вработени 370 

Овластен претставник 

Име и Презиме Гоце Мојсоски 

Единствен матичен број 2503975450049 

Функција во компанијата Управител - менаџер 

                                                
1 Како што е регистрирана во Централен регистар на РМ, важечка на денот на апликацијата 
2 Копија од регистрацијата треба да се вклучи во Додатокот I.1 
3 Selected nomenclature for sources of air pollution, дадено во Анекс 1 од Додатокот од Упатството за подготовка на 

образецот за А-Дозвола за усогласување со А-интегрирана еколошка дозвола (во понатамошниот текст: Упатство) 
4 Nomenclature for sources of emission, дадено во Анекс 1 од Упатството 
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Телефон 070 200 049 

Факс / 

е-маил  mojsoski@bulmak2016.com.mk 
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I.1.2  Сопственост на објекти 

Објектите на локацијата Флотација се во сопственост на „БУЛМАК 2016“, што се 

потврдува со имотниот лист бр. 253, КО Костур, издаден од Агенцијата за катастар на 

недвижности од 05.09.2017, и истиот е прикажан во продолжение.  
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ПОГЛАВЈЕ II-ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗНИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО 

ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ 

 Филтрирање на концентрати 

Во досегашното работење на Инсталацијата се вршеше филтрирање на концентратите 

од Zn и Pb, односно крајните производи од процесот на флотација, во вакуум диск 

(филтри тип DU 32). Со цел да се намали количината на влага во добиените 

концентрати, инсталирана е вакуум пумпа и филтер преса. Со поставување на вакуум 

пумпата и филтер пресата се постигнува производство на концентрати со подобар 

квалитет, односно намалена количина на влага. Исто така овој начин на филтрирање 

овозможува реупотреба на водата од процесот на филтрирање (филтрат), во процесот 

на згуснување. 

Поконкретно, згуснувањето на концентратите најпрво се врши со помош на згуснувачи 

од типот С15. Оловниот и цинковиот концентрат во згусната состојба од згуснивачот со 

помош на пумпа се носат до филтер пресата (Филтер преса VPA – 10, која работи на 

принцип на компримиран воздух) каде се врши нивно филтрирање. Концентратот во 

филтер пресата подеднакво се распределува во 24 поединечни ламели. Откако пресата 

ќе го прими концентратот, автоматски се вклучува компримиран воздух за потиснување 

на водата од концентратот. По завршување на циклусот во времетраење од 6 минути, 

пресата автоматски се отвора и создадените погачи од концентрат преку шут (дел од 

пресата) паѓаат на транспортна трака. Со транспортната трака погачите се 

транспортираат во бункер за концентрати. По завршување на циклусот на потиснување 

започнува процес на испирање на филтер платната, со повторно притискање на 

сегментите со компримиран воздух. Целосен циклус на едно филтрирање трае околу 9 

минути. Капацитетот на филтер пресата е 10 t/h на поединечен производ на концентрат. 

Филтратот од филтер пресата преку затворен транспортен систем се враќа назад во 

згуснивачот. На следната слика е прикажана технолошката шема на процесот на 

филтрирање.  
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Слика 1 Нов систем за филтрирање на концентрати на Pb и Zn 
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 Управување со санитарни отпадни води 

Со цел да се обезбеди соодветен третман на милта генерирана од третманот на 

санитарните отпадни води во пречистителната станица (емшеров бунар), направена е 

доизградба на постојните полиња за сушење на мил, согласно техничката 

документација. 

 Рудничка механизација и опрема 

Во Инсталацијата е извршена набавка на нова рудничка механизација и опрема, која е 

прикажана во следната табела. 

Табела 1 Нова механизација и опрема пуштена во употреба во Инсталацијата 

Ред.

бр. 
Вид на опрема 

Прв технички преглед Решение за ставање во 

употреба од Министерство 

за економија  Евидентен број Извршен од страна 

на  
Дата 

број Издадено на 

1 

Патничко транспортно 

возило MINKA 

Технички институт 

Македонија-Неготино   07-662/2 06.04.2017 RTO 00143 -POD 

2 Аку -Локо  РАЛ - 8A  № 2 

Технички институт 

Македонија-Неготино   07-663/2 06.04.2017 RTO 00144 -POD 

3 

Рачен бушачки чекан 

SECOROC 

Технички институт 

Македонија-Неготино   07-664/2 06.04.2017 RTO 00145 -POD 

4 

Рачен бушачки чекан 

SECOROC 

Технички институт 

Македонија-Неготино   07-669/2 05.05.2017 RTO 00150 -POD 

5 

Утоварна лопата Vagner 

ST 3,5 

Технички институт 

Македонија-Неготино   07-835/2 08.05.2017 RTO 00152 -POD 

6 

Машина за длабинско 

дупчење Дијамек 

Технички институт 

Македонија-Неготино   07-840/2 08.05.2017 RTO 00153 -POD 

7 Аку-Локо  РАЛ-8A № 3 

Технички институт 

Македонија-Неготино   07-836/2 08.05.2017 RTO 00154 -POD 

8 

Тролеј локомотива РКА-7,5 

(МГУ) 

Технички институт 

Македонија-Неготино   07-838/2 08.05.2017 RTO 00156 -POD 

9 Бушачка машина Bomer 

Технички институт 

Македонија-Неготино   07-879/2 09.05.2017 RTO 00158 -POD 

10 Бушачка машина Aksera  

Технички институт 

Македонија-Неготино   07-887/2 07.06.2017 RTO 00159 -POD 

11 Тролеј локомотива 10 нова 

Технички институт 

Македонија-Неготино   

07-

1050/2 19.06.2017 RTO 00160 -POD 

12 

Утоварна лопата Vagner 

ST 3,5 

Технички институт 

Македонија-Неготино   

07-

1051/2 19.06.2017 RTO 00163 -POD 

13 

Бушачка машина PANTO 

(MONTABERT) 

Технички институт 

Македонија-Неготино   

07-

1215/2 07.07.2017 RTO 00165 -POD 

14 

Патничко транспортно 

возило MINKA 

Технички институт 

Македонија-Неготино   

07-

1132/2 07.07.2017 RTO 00167 -POD 

15 

Транспортно сервисно 

возило UNI 40 

Технички институт 

Македонија-Неготино   

07-

1133/2 07.07.2017 RTO 00168 -POD 

16 

Рачен бушачки чекан 

SECOROC 

Технички институт 

Македонија-Неготино   07-801/2 05.05.2017 

RTO 00151 -POD 

! 
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17 

Рачен бушачки чекан 

SECOROC 

Технички институт 

Македонија-Неготино   07-665/2 05.05.2017 

RTO 00146 -POD 
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ПОГЛАВЈЕ V-РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИ 

V1_- Ракување со суровини, меѓупроизводи и производи  

 Ракување со нафтени деривати 

Во досегашното работење на Инсталацијата, нафтата складирана во подземната 

цистерна со помош на пумпа се преточуваше во метални  буриња, кои понатаму се 

транспортира до крајниот потрошувач. Ваквиот начин на преточување резултираше со 

појава на несакани истекувања и загуби на нафта. Со цел да се надминат овие 

недостатоци, набавено е ново сервисно возило-мобилна цистерна (UNI 40) и истата е 

пуштена во употреба во јули, 2017. Сервисното возило директно се полни со нафта од 

пумпата и се носи до рудничката механизација во окната.   

 Ракување со хемикалии 

Во Инсталацијата се врши складирање и употреба на хемикалии, кои се користат во 

процесот на флотација. Во септември 2017 година, Инсталацијата „БУЛАМК 2016“ 

ДООЕЛ Пробиштип, подружница рудник Тораница, доби одобрение за вршење дејност 

промет на големо со хемикалии во магацински простор (прикажано подолу). Во истото 

решение е наведено дека БУЛАМК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип, подружница рудник 

Тораница поседува соодветен простор, кадар и опрема за вршење на дејноста.  
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 Одржување на трансформаторската станица  

Трансформаторската станица користи трансформаторско масло во кое содржината на 

ПХБ е во дозволените гранични вредности, односно е помала од 50 mg/kg. Ова се 

потврдува и со поставените зелени ознаки (налепници) на точно дефинираните места 

за нивно обележување, прикажани на следните слики. 

  

Слика 2 Зелени ознаки (налепници) на трансформаторската станица во Инсталацијата 

Одржувањето на трафостаницата поставена рамките на Инсталацијата го врши 

овластена надворешна компанија „Електроинвест“, што се потврдува и од приложената 

испратница и работните налози. 
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V2_- Опис на управувањето со цврст и течен отпад во Инсталацијата 

Во табела бр. V.2.2. од доставеното барање е наведено дека отпадот од 

пречистителната станица со шифра 19 08 05, односно исушената мил од полињата за 

сушење ќе се предава на заинтересирани купувачи на ѓубрива.  

Операторот на Инсталацијата одлучи овој вид отпад да се користи за ремедијација и 

затревување на косините на централното одлагалиште на рудничка јаловина.   

ПОГЛАВЈЕ XI – ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

Како резултат на тековните активности кои се изведуваат во Инсталацијата, Операторот 

предлага изменета Предлог  Програма со која ќе се постигне подобрување на состојбите 

во Инсталацијата, а истовремено и заштита на животната средина.  

Табела 1 Предлог програма за подобрување 

  Активност Цена на 

чинење  

во евра 

Време на 

реализација 

на  

активноста 

1.  Изработка на урбанистичка документација за хидројаловиштето 10 000 ЕУР Декември, 

2019 

2.  Репарација на постојните системи за отпашување и вентилирање во 

погонот дробење и сеење, со цел намалување на емисиите во 

амбиентниот воздух  

Не може да се  

одреди 

Јуни, 2018 

3.  Контрола на ефикасноста на работата на котловската постројка  2 000 ЕУР Април 2018 

4.  Обезбедување и имплементација на техничко решение за 

подобрување на квалитетот на третираните санитарни отпадни води 

од пречистителна станица  од аспект на микробиолошки параметри 

5 000 ЕУР Декември, 

2018 

 

5.  а Подготовка на техничка документација за интегрирана употреба на 

водите (собирање, употреба и третман на водите) 

50 000 ЕУР   Декември, 

2018 

б Имплементација на мерките кои ќе произлезат од техничката 

документација за интегрирана употреба на водите 

Не може да се  

одреди 

Декември, 

2020 

6.  Покривање на маслозафаќачите, поставени кај машинска зграда и 

пред платото на машинска зграда 

1000 ЕУР Април, 2018 

7.  а Комплетирање на техничка документација за поставување централно 

одлагалиште за рудничка јаловина (на предвидената локација),  

со цел да се спречи разнесување на рудничката јаловина и 

истекување на закиселени раствори 

 500 ЕУР Јуни, 2018  

б Изградба на централно одлагалиште за рудничка јаловина во 

согласност со предвиденото техничко решение 

Не може да се  

одреди 
Декември, 

2018   

в Стабилизација и укрутување на косините на кипите од рудничка 

јаловина на поткоп 1 (односно намалување на нагибот од 70% на 50%) 

Не може да се  

одреди 
Декември, 

2018   

8.  Подготовка на План за затворање на Инсталацијата, ремедијација и 

управување со резидуи 

 7000 ЕУР  18 месеци по 

издавање на 

Дозволата 
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9.  Изработка на План за заштита од пожари и експлозии  2000 ЕУР  3 месеци по 

издавање на 

Дозволата  

10.  а Комплетирање на целокупната техничка документација за надградба 

на хидројаловиштето до кота 1000 m, заштита и подобрување на 

работата на хидројаловиштето 

 50 000 ЕУР Декември, 

2018  

б Имплементација на предложените мерки, согласно временската рамка 

предвидена во техничката документација 

Не може да се 

предвиди 

 Април, 2018-

континуирано 

Вкупно 10 активности     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнување на Барање за А-Интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка   Страна 29 од 29 

 

 


