
Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
        Страна 1 од 134 

 

 

Интегрирано спречување и контрола 
на загадувањето  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРАЊЕ ЗА А-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА 

ИНСТАЛАЦИЈА: ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 

ОЛОВО-ЦИНКОВА РУДА И ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО ЦИНКОВИ 

КОНЦЕНТРАТИ 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ ПРОБИШТИП-ПОДРУЖНИЦА РУДНИК „ТОРАНИЦА“ 

КРИВА ПАЛАНКА 

 

Март, 2017 

 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
        Страна 2 од 134 

„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.  

Инсталацијата ја сочинуваат објекти и земјиште на три локации: рудник, флотација и 

хидројаловиште, каде се изведуваат рудничките и производните активности.  

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.  

Во согласност со член 4 од горенаведената Уредба, доколку еден оператор врши 

неколку активности што потпаѓаат под ист индустриски сектор во истата инсталација или 

на истата локација, капацитетите на ваквите активности се собираат.  

Врз основа на горенаведеното, „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип-Подружница рудник 

„Тораница“, Крива Паланка, поднесува барање за добивање А-интегрирана еколошка 

дозвола до Министерството за животна средина и просторно планирање за 

Инсталацијата „Рудник Тораница“, Крива Паланка за работата на целата Инсталација.  
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I ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПЕРАТОРОТ / БАРАТЕЛОТ 

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 Кирил Пендев 

Единствен матичен број 645350525 

Функција во компанијата Управител - менаџер 

Телефон 070 263 740 

Факс / 

е-маил  pendev@bulmak2016.com.mk  

I.1.1 Сопственост на земјиштето 

Име и адреса на сопственикот(-ците) на земјиштето на кое активностите се одвиваат 

(доколку е различна на барателот именуван погоре). 

 

Име на сопственикот Република Македонија 

Адреса: / 

I.1.2 Сопственост на објектите 

Име и адреса на сопственикот(-ците) на објектите и помошните постројки во кои  

активноста се одвива (доколку е различно од барателот спомната погоре). 

                                                

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 подготвка 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 

mailto:pendev@bulmak2016.com.mk
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Име: Друштво за производство и трговија „БУЛМАК 2016“ 

ДООЕЛ Пробиштип 

Адреса: Ул. Јаким Стојковски Бр. 2 Пробиштип 

I.1.3Вид на барањето5 

Обележете го соодветниот дел 

Нова инсталација    

Постоечка инсталација   

Значителна измена на постоечка 
инсталација 

 

Престанок со работа  

I.2 Информации за инсталацијата 

Име на инсталацијата6 Друштво за производство и трговија „БУЛМАК 

2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник 

„Тораница“ Крива Паланка 

Адреса на која инсталацијата е лоцирана 

или каде ќе биде лоцирана 

Ул. Населено место без уличен систем Костур, 

Крива Паланка 

Координати на локацијата според 

Националниот координатен систем (10 
цифри-5 Исток, 5 Север)7 

1. Експлоатациски/концесиски простор 

Точка Координата Y Координата Х 

Т-1 7 622 620 4 670 650 

Т-2 7 622 400 4 670 000 

Т-3 7 622 705 4 669 371 

Т-4 7 623 800 4668 100 

Т-5 7 625 260 4 669 000 

Т-6 7 625 200 4 669 500 

Т-7 7 624 580 4 669 700 

Т-8 7 623 660 4 670 050 

2. Локација Флотација 

Точка Координата Y Координата X 

T-1 7622569,45 4671220,51 

T-2 7622167,28 4671799,95 

T-3 7622292,16 4671745,98 

T-4 7622375,78 4671738,04 

T-5 7622363,60 4671643,85 

T-6 7622530,82 4671424,24 

T-7 7622533,99 4671160,19 

T-8 7622519,71 4671171,83 

T-9 7622459,38 4671268,67 

                                                

5 Ова барање не се однсесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата 

6 Се однесува на името на инсталацијата како што е регистрирана или ќе биде регистрирана во Централен регистар на 

РМ. Да се вклучи копија на регистрацијата во Прилогот I.2. 

7 Мапи на локацијата со географска положба и јасно назначени граници на инсталацијата треба да се поднесат во 

Прилогот I.2. 
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T-10 7622399,05 4671391,43 

T-11 7622233,43 4671572,41 

T-12 7622171,51 4671698,35 

T-13 7622161,46 4671793,07 

3. Хидројаловиште 

Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7620178,50 4673585,00 

Т-2 7620280,00 4673628,00 

Т-3 7620028,00 4673730,00 

Т-4 7620196,00 4674000,00 

Т-5 7619950,00 4674255,00 
 

Категорија на индустриски активности 
кои се предмет на барањето8 

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,  

Точка 5. Постапување со отпадот, 5.6. 

Инсталации за управување со отпад од рудници,  

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 

NOSE-P  104,12          SNAP 2      0303 

Проектиран капацитет 1. Рудник:  

a. експлоатација на 300 000 t 

руда/годишно 

2. Флотација:  

a. производство на 250 296 t оловни 

концентрати и 235 289 t цинкови 

концентрати/годишно 

Да се вклучат копии од сите важечки дозволи на денот на аплицирањето во Прилогот 

Бр. I.2. 

Да се вклучат сите останати придружни информации во Прилогот Бр. I.2. 

                                                

8 Внеси го(ги) кодот и активноста(е) наброени во Прилог 1 од Уредбата за определување на активностите на 

инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и 

временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план  („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 89/05). Доколку инсталацијата вклучува повеќе технологии кои се цел на интегрирано 

спречување и контрола на загадувањето, кодот за секоја технологија треба да се означат. Кодовите треба јасно да се 

одделени меѓу себе. 
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I.2.1 Информации за овластеното контакт лице во однос на дозволата  

Име Кирил Пендев 

Единствен матичен број 645350525 

Адреса Ул. Д-р Христо Татарчев Бр. 17/1-1 Благоевград 

Функција во компанијата Управител – менаџер 

Телефон 070 263 740 

Факс / 

е-маил pendev@bulmak2016.com.mk  

I.3 Информации поврзани со измени на добиена А интегрирана еколошка дозвола 

Операторот/барателот да  пополни само во случај на измена на добиената А 

интегрирана еколошка дозвола.  

Име на инсталацијата (според важечката 

интегрирана еколошка дозвола)  

 

Датум на поднесување на апликацијата за А 

интегрирана еколошка дозвола  

 

Датум на добивање на А интегрираната 

еколошка дозвола и референтен број од 

регистерот на добиени А интегрирани еколошка 

дозволи  

 

Адреса на која инсталацијата или некој нејзин 

релевантен дел е лоциран 

 

 

 

 

 

 

Локација на инсталацијата (регион, општина, 

катастарски број) 

 

Причина за аплицирање за измена во 

интегрираната дозвола  

 

 

 

 

II ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ  

Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за 

намалувањето и третман на загадувањето и искористување на отпадот, постапките за 

работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или мапи, (теренски 

планови и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа). 

Во „Рудник Тораница“, Крива Паланка (во понатамошниот текст: Инсталација) се врши 

подземна експлоатација на минерална суровина, олово-цинкова руда, и производство 

на олово цинков концентрат.  

Инсталацијата ја сочинуваат објекти и земјиште на три локации: рудник, флотација и 

хидројаловиште, каде се изведуваат рудничките и производните активности.  

ОДГОВОР 

mailto:pendev@bulmak2016.com.mk
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На локацијата рудник се врши подземна експлоатација на олово-цинкова руда, која 

преку подземен транспорт се носи на локацијата флотација. 

На локацијата флотација се наоѓаат погони за преработка на рудата, односно погони 

за дробење, мелење и флотирање на рудата и производство на олово цинков 

концентрат. Произведениот концентрат, се складира во складишта за концентрати и со 

транспортни возила се испорачува до крајните корисници.  

Произведената јаловина , која претставува нус продукт при флотирање на рудата 

заедно со останатите технички отпадни води од погонот за флотација, со помош на 

пулповод се носи до локацијата хидројаловиште каде се врши депонирање на 

јаловината. Хидројаловиштето се наоѓа на оддалеченост од околу 4 km, од локацијата 

за флотација.   

Во Прилог II дадени се информации за техничките карактеристики на главните и 

помошните постројки и процеси, технологиите и технолошките шеми за целиот процес 

во Инсталацијата на сите три локации.  

Деталите од ова поглавје се дадени во Прилог II.  

III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА  

Треба да се наведат детали за структурата на управувањето со инсталацијата. 

Приложете организациони шеми, како и сите важечки изјави за политики за 

управувањето со животната средина. 

Наведете дали постои сертифициран Систем за управување со животната средина за 

инсталацијата. 

Доколку постои сертифициран систем за управување со животната средина за 

инсталацијата, наведете за кој стандардс станува збор и вклучете копија од 

сертификатот за акредитација. 

Во моментот, во Инсталацијата се вработени 158 лица. Во иднина, се планира во 

Инсталацијата да работат вкупно 370 вработени.  

Во текот на една календарска година, Инсталацијата ќе работи 268 дена, во 3 (три) 

смени, по 8 (осум) часа во една смена. 

Организационата поставеност во Инсталацијата е направена така што ќе можат сите 

прашања во врска со целите и активностите на Компанијата брзо, детално и ефикасно 

да се решат. Истата е дадена во Прилог III од овој документ.  

Инсталацијата нема систем за управување со животната средина, но има вработено 

лице одговорно за заштита на животната средина-Инженер за заштита на животна 

средина. 

Инженерот за заштита на животната средина ќе има одговорност за сите работи и 

прашања поврзани со животната средина. Исто така, ова лице ќе биде одговорно за 

организација на мониторингот на емисиите, за целосна примена на стандардите за 
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животна средина во севкупното работење на Инсталацијата и за подобрување на 

процесот, онаму каде што ќе биде потребно.  

Исто така, во Инсталацијата е вработено лице кое ќе управува со отпадот, што поседува 

Уверение за положен стручен испит за управител со отпад (даден во прилог III). 

Инсталацијата ќе ја разгледа можноста за воведување на стандардите ISО 14001 

Системи за управување со животната средина, ISO 9001 стандардите за управување со 

квалитет и стандардот OHSAS ISO 18001 управување со безбедноста и здравјето на 

работниците.  

IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ 

ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА    

Да се даде листа на суровини и помошни материјали, супстанции, препарати, горива, и 

енергија која се произведува или употребува преку активноста. 

Листата(-тите) која е дадена треба да биде сосема разбирлива и треба да се вклучат, 

сите употребени материјали, горивата, меѓупроизводи, лабораториски хемикалии и 

производ(и). 

Посебно внимание треба да се посвети на материјалите и производите кои се составени 

или содржат опасни супстанции. Списокот мора да ги содржи споменатите материјали 

и производи со јасна ознака согласно Анекс II од Додатокот на Упатството. 

Табели  IV.1.1 и IV.1.2 мораат да се пополнат. 

Дополнителни информации треба да се дадат во Прилогот IV. 

Листата на суровини и помошни материјали, супстанции, препарати, горива и енергии 

употребени и произведени во Инсталацијата дадена е во Прилог IV. 

Табелите IV.1.1 и IV.1.2 се пополнети и се приложени во АНЕКС 1, од ова Барање. 

Деталите од ова поглавје се дадени во Прилог IV.  

V РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИ 

V.1 Ракување со суровини, меѓупроизводи и производи 

Во табелите IV.1.1 и IV.1.2 од Глава IV треба да се набројат сите материјали. 

Овде  треба да се истакнат  детали  за условите на складирање, локација во објектот, 

системот за сегрегација и транспортните системи во објектот. Приложете 

информациите кои се однесуваат на интегрираноста, непропусливоста и финалното 

тестирање на цевките, резервоарите и областите околу постројките. 

Дополнителните информации треба да бидат дел од Прилогот V.1. 
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Во Инсталацијата за подземна експлоатација на минерална суровина-олово-цинкова 

руда и производство на олово цинкови концентрати од рудникот „Тораница“, ракувањето 

со суровини, горива, хемикалии, помошни материјали, производи и сл. ќе се одвивa во 

согласност со законската регулатива и карактеристиките за секоја од овие компоненти. 

Додатни информации дадени се во Прилог V.1. 

V.2 Опис на управувањето со цврст и течен отпад во инсталацијата 

За секој отпаден материјал, дадете целосни податоци; 

(а)  Името; 

(б) Опис и природа на отпадот; 

(в) Извор; 

(г) Каде е складиран и карактеристики на просторот за складирање; 

(д) Количина/волумен во м3 и тони; 

(е) Период или периоди на создавање; 

(ж) Анализи (да се вклучат методи на тестирање и Контрола на Квалитет); 

(з) Кодот според Европскиот каталог на отпад. 

Во случај кога одреден отпад се карактеризира како опасен, во информација треба 

тоа да биде јасно нагласено, согласно дефиницијата за опасен отпад од Законот за 

отпад. 

Сумарните табели V.2.1 и V.2.2 треба да се пополнат, за секој отпад соодветно. Потоа, 

треба да се даде информација за Регистрацискиот број на Лиценцата/дозволата на 

претприемачот за собирање на отпад или на операторот за одложување/повторна 

употреба на отпадот, како и датумот на истекување на важечките дозволи. 

Дополнителните информации треба да го сочинуваат Прилогот V.2 

Детални информации за типовите на отпад кои се создаваат во Инсталацијата, нивните 

количини, карактеристики и постапувањето со истите е прикажано во Прилог V.2. 

V.3 Одложување на отпадот во границите на инсталацијата 

(сопствена депонија) 

За отпадите кои се одложуваат во границите на инсталацијата, треба да се поднесат 

целосни детали за местото на одложување (вклучувајќи меѓу другото процедури за 

селекција за локацијата, мапи на локацијата со јасна назначесност на заштитените 

водни зони, геологија, хидрогеологија, план за работа, составот на отпадот, управување 

со гасови и исцедокот и грижа по затворање на локацијата). 

Дополнителните информации да се вклучат во Прилогот V.3. 
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Во Инсталацијата за подземна експлоатација на минерална суровина-олово-цинкова 

руда и производство на олово цинкови концентрати од рудникот „Тораница“, како 

резултат на работните активности се генерира отпад кои се одложува во границите 

на Инсталацијата: рудничка јаловина и флотациска јаловина.  

Депонирањето на рудничката јаловина ќе се врши на две локации: поткоп II а и 

централното одлагалиште, додека флотациската јаловина се депонира на 

хидројаловиште, кое се наоѓа на оддалеченост од околу 4 km од локацијата-флотација. 

Детални информации за одложување на рудничката и флотациската јаловина се дадени 

во прилог V.3.  

VI ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА 

VI.1 Емисии во атмосферата 

V.1.1  Детали за емисија од точкасти извори во атмосферата 

Сите емисии од точкасти извори во атмосферата треба детално да бидат 

објаснети. За емисии од парни котли со топлотен влез над 5 MW и други котли над 

250 kW треба да се пополни Табела VI.1.1. За сите главни извори на емисија треба 

да се пополнат Табелите VI..1.2 и VI..1.3, а табелата VI.1.4 да се пополни за 

помали извори на емисија. 

Потребно е да се вклучи список на сите извори на емисии, заедно со мапи, цртежи, 

и придружна документација како Прилог ВИ. Информации за висината на 

емисиите, висина на покривите, и др. , исто така треба да се вклучат, како и описи 

и шеми на сите системи за намалување на емисиите. 

Барателот треба да го наведе секој извор на емисија од каде се 

емитираат супстанциите наведени во Анекс III од Додатокот на 

Упатството. 

За емисии надвор од Белешките за НДТ, потребно е да се направи целосна 

проценка на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно 

е да се приложи изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на 

граничните вредности од Белешките за НДТ. Со тоа треба да се означат конкретни 

цели и временски респоред, заедно со опции за модификација, надградување и 

замена потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во Белешките 

за НДТ. Секој неуспех во достигнување на граничните вредности од Белешките за 

НДТ треба да биде објаснет и оправдан. 

Во  Прилог  VI  дадени  се  информации  за  детали  за  емисија  од точкасти извори во 

атмосферата. 

VI.1.1.1 Фугитивни и потенцијални емисии 

Во Табела VI.1.5. да се даде листа на детали за фугитивните и потенцијални емисии. 
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Согласно активностите наведени во Правилникот за максимално дозволени 

концентрации и количество и за други штетни материи што може да се испуштаат во 

воздухот од одделни извори на загадување (Службен весник 3/90) во врска со 

ограничувањето на емисиите   на испарливи органски соединенија при употреба на 

органски раствори во поединечни активности и инсталации: 

 наведете дали емисиите се во границите дадени во 

гореспоменатиот Правилник, и доколку не се, како тие ќе се 

постигнат. 

Целосни детали и сите дополнителни информации треба да го сочинуваат 

Прилогот VI.1.2. 

Во  прилогот  VI  дадени  се  информации  за  детали  за  фугитивните  и потенцијални 

емисии. 

VI.2 Емисии во површински води 

За емисии во површинските води треба да се пополнат табелите VI.2.1 и VI.2.2. 

Листа на сите емисиони точки, заедно со мапите, цртежите и придружната 

документација треба да се вклучи во Прилог VI.2. 

Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат 

супстанции наведени во Анекс IV од Додатокот на Упатството. 

Потребно е да се дадат детали за сите супстанциии присутни во сите емисии, согласно 

Табелите III до VIII од Уредбата за класифицкација водите (Службен Весник 18-99). 

Мора да бидат вклучени сите истекувања на површински води и сите поројни води од 

дождови кои се испуштаат во површинските води. За сите точки на истекување треба да 

биде дадена географска положба по националниот координативен систем (10 цифри, 5 

И, 5 С). Треба да се наведе идентитетот и типот на реципиентот (река, канал, езеро и 

др.) 

За емисии надвор од Белешките за НДТ, потребно е да се направи целосна проценка 

на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се приложи 

изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните вредности од 

Белешките за НДТ. Со тоа треба да се означа-т конкретни цели и временски респоред, 

заедно со опции за модификација, надградување и замена потребни за да се доведат 

емисиите во рамките поставени во Белешките за НДТ. Секое значително надминување 

на граничните вредности од Белешките за НДТ треба да биде објаснет и оправдан. 

Во  Прилог  VI дадени  се  бараните информации за емисии  во  површинските води. 

VI.3 Емисии во канализација 

Потребно е да се комплетираат табелите VI.3.1 и VI.3.2. 
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Сумарна листа на изворите на емисии, заедно со мапите, цртежите и дополнителната 

документација треба да се вклучи во Прилог VI.3. Потребно е да се дадат детали за сите 

супстанциии присутни во било кои емисии, согласно Табелите III до VIII од Уредбата за 

класифицкација водите (Сл. весник 18-99). Исто така во Прилогот VI.3. треба да се 

вклучат сите релевантни информации за канализацијата приемник, вклучувајќи и 

системи за намалување/третирање на отпадни води кои не се досега опишани. 

За емисии надвор од Белешките за НДТ, потребно е да се направи целосна проценка 

на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се приложи 

изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните вредности од 

Белешките за НДТ. Со тоа треба да се означат конкретни цели и временски респоред, 

заедно со опции за модификација, надградување и замена потребни за да се доведат 

емисиите во рамките поставени во Белешките за НДТ. Секој неуспех во достигнување 

на граничните вредности од Белешките за НДТ треба да биде објаснет и оправдан. 

Дадете детали за сите емисии кои може да имаат влијание на интегритетот на 

канализацијата и на безбедноста во управувањето и одржувањето на канализацијата. 

 

 

 

Во  Прилог  VI дадени  се  бараните информации за  емисиите  во канализација. 

VI.4 Емисии во почвата 

За емисии во почва да се пополнат Табелите VI.4.1 и VI.4.2. 

Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки   

материи   во   подземните   води,   како   и   постапките   за спречување на нараушување 

на состојбата на било кои подземни водни тела. 

Барателот треба да обезбеди детали за видот на супстанцијата (земјоделски и 

неземјоделски отпад) кој треба да се расфрла на почвата  (отпадна  мил,  пепел,  

отпадни  течности,  кал  и  др.)  како и предложените количества за апликација, периоди 

на испуштање и начинот на испуштање (испустна цевка, резервоар). 

За емисии надвор од Белешките за НДТ, потребно е да се направи целосна проценка 

на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се приложи 

изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните вредности од 

Белешките за НДТ. Со тоа треба да се означат конкретни цели и временски респоред, 

заедно со опции за модификација, надградување и замена потребни за да се доведат 

емисиите во рамките поставени во Белешките за НДТ. Секој неуспех во достигнување 

на граничните вредности од Белешките за НДТ треба да биде објаснет и оправдан. Секој 

неуспех во достигнување на граничните вредности од Белешките за НДТ треба да биде 

објаснет и оправдан. 

 

 

Во Прилог прилогот VI дадени се информации за емисиите во почвата. 
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VI.5  Емисии на бучава 

Дадете детали за изворот, локацијата, природата, степенот и периодот или  периодите  

на  емисиите  на  бучава  кои  се  направени  или  ќе  се направат. 

Табела VI.5.1 треба да се комплетира, како што е предвидено за секој извор. 

Придружната документација треба да го сочинува Прилогот VI.5. 

За емисии надвор од опсегот предвиден со Одлуката за утврдување во кои случаи и под 

кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетната бучава (Сл. Весник 

64 од 1993 год.), потребно е да    се    направи    целосна    проценка    на    постоечкиот    

систем    за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се приложи изготвен план 

за подобрување насочен кон постигнување на граничните вредности од Белешките за 

НДТ. Со тоа треба да се означат конкретни цели и временски респоред, заедно со опции 

за модификација, надградување и замена потребни за да се доведат емисиите во 

рамките поставени во Белешките за НДТ. 

 

 

Во Прилог прилогот VI дадени се информации за изворите на емисии на бучава од 

активностите кои се изведуваат во Инсталацијата.  

VI.6 Вибрации 

Податоците (и опис на вибрациите) треба да се предвидат или да се однесуваат на 

изминатата година. 

Идентификувај ги изворите на вибрации кои влијаат на животнта средина надвор од 

границите на постројката и забележи ги резултатите на мерењата или пресметките кои 

се изведувале. Во извори на вибрации може да се вклучат и бучавата од транспортот 

што се одвива во инсталацијата. За новите инсталации или за измените во 

инсталациите се вклучуваат сите извори на вибрации и било кои вибрации кои 

настануваат за време на градбата. Сите извори треба да се опишат во графички анекси. 

Дополнителната документација треба да го сочинува Прилогот VI.6. 

Во Прилог VI дадени се информации за емисиите од вибрациите  во рамките  на 

инсталацијата. 

VI.7 Извори на нејонизирачко зрачење 

Идентификувај ги изворите на нејонизирачко зрачење (светлина, топлина и др.) кои 

влијаат на животнта средина надвор од хигиенската зона на постројката и забележи ги 

резултатите на мерењата или пресметките кои се извршени. 

  

ОДГОВОР 

ОДГОВОР 

ОДГОВОР 
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Во Прилог VI дадени се информации за извори на нејонизирачко зрачење  во рамките 

на Инсталацијата. 

VII СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА АКТИВНОСТА 

VII.1 Опишете ги условите на теренот на инсталацијата 

Обезбеди податоци за состојбата на животната средина (воздухот, површинската и 

подземна вода, почвата, бучавата) кои се однесуваат на изградбата и 

започнувањето на инсталацијата со работа. 

Обезбеди  оценка  на  влијание  на  било  кои  емисии  во  животнта средина, 

вклучувајќи ги и медиумите во кои не се направени емисиите. 

Опиши, каде е соодветно, мерки за минимизирање на загадувањето на големи 

далечини или на територијата на други држави. 

VII.2 Оценка на емисиите во атмосферата 

Опиши ги постоечките услови во поглед на квалитетот на воздухот со посебена 

напомена на стандардите за квалитет на амбиенталниот воздух. 

Да се наведе дали емисиите од главните загадувачки супстанции од Правилникот за 

максимално дозволени концентрации и количество и за други штетни материи што може 

да се испуштаат во воздухот од одделни извори на загадување (Сл.весник 3/90) во 

атмосферата можат да наштетат на животната средина. Ако е детектиран мирис надвор 

од границите на инсталацијата да се обезбеди оценка на мирисот во однос на 

фреквенцијата и локацијата на појавување. 

Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени  емисии  

во  животната  средина,  вклучувајќи  ги  и  медиумите различни од оние во кои емисиите 

би се случиле. 

Во Прилогот VII.2 треба да се дадат модели за дисперзија на емисиите во атмосферата 

од различните процеси во инсталацијата. 

VII.3 Оценка на влијанието врз површинскиот реципиент 

Опиши ги постоечките услови во поглед на квалитет на водата со посебно внимание на 

стандардите за квалитет на животна средина (Уредба за класификацја на водите, Сл. 

Весник бр.18 од 1999 година). Треба да се пополни Табелата VII.3.1. 

Наведете дали емисиите на главните загадувачки супстанции (како што се дефинирани 

во Анекс ИВ од Додатокот на Упатството) во водата можат да наштетат на животната 

средина. 

Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени  емисии  

во  животната  средина,  вклучувајќи  ги  и  медиумите различни од оние во кои емисиите 

би се случиле. 

Деталите од оценката и било кои други релевантни информации за реципиентот треба 

да се поднесат во Прилог VII.3. 

VII.4 Оценка на влијанието на испуштањата во канализација 
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Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени емисии 

во  животната  средина,  вклучувајќи  ги  и  медиумите различни од оние во кои емисиите 

би се случиле. 

Деталите од оценката и било кои други дополнителни информации треба да се поднесат 

во Прилог VII.4. 

VII.5 Оценка на влијанието на емисиите врз почвата и подземните води 

Опиши го постоечкиот квалитет на подземните води. согласно Уредбата за 

класификација на водите (Сл. Весник 18-99). Табелите VII.5.1 треба да се пополнат. 

Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени емисии 

во почвата (пропусливи слоеви, почви, полупочви и карпести средини), вклучувајќи ги и 

медиумите различни од оние во кои емисиите би се случиле. 

Ова вклучува расфрлање по површината, инјектирање во земјата и др. 

Деталите   за   оценката   вклучувајќи   хидрогеолошки   извештај   (да   се вклучат 

метеоролошки податоци и податоци за квалитетот на водата, класификација на 

водопропусливиот слој, осетливост, идентификација и зонирањето на изворите и 

ресурсите), како и педолошки извештај треба да се поднесат во Прилогот ВИИ.5. Кога 

емисиите се насочени директно на или во почвите треба да се направат испитувања на 

почвите. Треба да се идентификуваат сите осетливи водни тела (како резултат на 

површински емисии). 

VII.5.1  Расфрлање на земјоделски и неземјоделски отпад 

Табелите VII.5.2 и VII.5.3 треба да се комплетираат онаму каде што е соодветно. Повеќе 

информации се достапни во Упатството за ова барање. 

Доколку отпадот се расфрлува на земјиште во туѓа сопственост, да се приложи 

соодветен договор со сопственикот. 

VII. 6 Загадување на почвата/подземната вода 

Треба да бидат дадени детали за познато минато или сегашно загадување на почвата 

и/или подземната вода, на или под теренот. 

Сите детали вклучувајќи релевантни истражувачки студии, оценки, или извештаи,   

резултати   од   мониторинг,   лоцирање   и   проектирање   на инсталации за мониторинг, 

планови, цртежи, документација, вклучувајќи инженеринг за спречување на загадувања, 

ремедијација и било кои други дополнителни информации треба да се вклучат во 

Прилогот VII.6. 

VII.7 Оценка на влијанието врз животната средина на искористувањето на отпадот 

во рамките на локацијата и/или неговото одлагање 

Опиши ги постапките за спречување на создавање отпад и искористување  на истиот. 

Дадете детали и оценка на влијанието врз животната средина на постоечкото или 

предложеното искористување на отпадот во рамките на локацијата и/или неговото 

одлагање, вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите би се случиле. 

Овие информации треба да се дел од Прилогот VII.7. 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
        Страна 17 од 134 

VII.8 Влијание на бучавата 

Дадете детали и оценка на влијанијата на сите постоечки или предвидени емисии врз 

животната средина, вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите би 

се случиле. 

Мерења од амбиенталната бучава 

Пополнете ја Табела VII.8.1 во врска со информациите побарани подолу: 

1. Наведете ги максималните нивоа на бучава што може да се појават на 

карактерстични точки на границите на инсталацијата. (наведете го интервалот и 

траењето на мерењето) 

2. Наведете ги максималните нивоа на бучава што може да се појават на посебни 

осетливи локации надвор од границите на инсталацијата. 

3. Наведете детали за постоечкото ниво на бучава во отсуство на бучавата од 

инсталацијата. 

Во случај кога се надминати граничните вредности дадени со Одлуката за утврдување 

во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетната 

бучава (Сл. Весник 64 од 1993 год.), во Прилогот VII.8 треба да се приложат модели на 

предвидување, мапи, дијаграми и придружни документи, вклучувајќи детали за 

намалување и предложените мерки за контрола на бучавата. 

Деталите од ова поглавје се дадени во Прилог VII. 

VIII ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 

ИЛИ ДОКОЛКУ ТОА НЕ Е ВОЗМОЖНО, НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ 

НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ МАТЕРИИ 

Опиши ја предложената технологија и другите техники за спречување или, каде тоа не 

е можно, намалување на емисиите од инсталацијата. 

VIII.1 Мерки за спречување на загадувањето вклучени во процесот 

Треба да бидат вклучени детали за системите за третман/намалување (емисии во 

воздух и вода), заедно со шеми доколку е можно. 

За секоја идентификувана емисиона точка пополнете Табела VIII.1.1 и вклучете детални 

описи и шеми на сите системи за намалување. 

Прилогот VIII.1 треба да ги содржи сите други придружни информации. 

VIII.2 Мерки за третман и контрола на загадувањето на крајот од процесот 

Треба да бидат вклучени детали за системите за третман/намалување (емисии во 

воздух и вода), заедно со шеми доколку е можно. 

Прилогот VIII.2 треба да ги содржи сите други придружни информации. 

ОДГОВОР 
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Во прилогот VIII дадени се информаците за мерките третман и контрола на 

загадувањето на крајот од процесот.  

IX МЕСТА НА МОНИТОРИНГ И ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ 

Идентификувајте ги места на мониторинг и земање на примероци и опишете ги 

предлозите за мониторинг на емисиите. 

Пополнете ја табелата IX.1.1 (онаму каде што е потребно) за емисиите во воздух, 

емисии во површински води, емисии во канализација, емисии во почва и за емисии на 

отпад. За мониторинг на квалитетот на животната средина, да се пополни табелата 

IX.1.2 за секој медиум на животната средина и мерно место поединечно. 

Потребно   е   да   се   вклучат   детали   за   локациите   и   методите   на мониторингот 

и земање примероци. 

Прилогот IX треба да ги содржи сите други придружни информации. 

Деталите од ова поглавје се дадени во Прилог X и во табелите од Анекс 1 од Барањето. 

X ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ И НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ 

Опишете    ги    накратко    главните    алтернативи    на    предлозите содржани во 

барањето, доколку постојат такви. 

Опишете ги сите еколошки аспекти кои биле предвидени во однос   на почисти 

технологии, намалување на отпад и замена на суровините. 

Опишете ги постоечките или предложените мерки, со цел да се обезбеди дека: 

1. Најдобрите достапни техники се или ќе се употребат за да се спречи или 

елиминира или, онаму каде што не е тоа изводливо, генерално да се намали 

емисијата од активноста; 

2. не е предизвикано значајно загадување; 

3. создавање на отпад е избегнато во согласност со Законот за отпад; кога отпад 

се создава, се врши негово искористување, или кога тоа технички и економски е 

невозможно, се врши негово одлагање и во исто врме се избегнува или се 

намалува неговото влијание  врз  животната средина; 

4. енергијата се употребува ефикасно; 

5. преземени се потребните мерки за спречување на несреќи и намалување на 

нивните последици (како што е детално опишано во Делот XI); 

6. преземени се потребните мерки по конечен престанок на активностите со цел 

избегнување на сите ризици од загадување и враќање на локацијата во 

задоволителна состојба (како што е детално опишано во Делот XII); 

Прилогот X треба да ги содржи сите други придружни информации. 

ОДГОВОР 

ОДГОВОР 
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Образложете го изборот на технологијата и дадете образложение (финансиско или 

друго) зашто не е имплементирана технологија предложена со Белешките за НДТ или 

БРЕФ документите. 

Состојбата со примена на најдобрите достапни техники (НДТ) во Инсталацијата, како и 

еколошките аспекти, се дадени во Прилог X. 

XI ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

Операторите кои поднесуваат барање за интегрирана еколошка дозвола приложуваат 

предлог-програма за подобрување на работата на инсталацијата и заштитата на 

животната средина. 

Деталите од ова поглавје се дадени во Прилог XI. 

XII ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ 

XII.1 Спречување на несреќи и итно реагирање 

Опиши   ги   постоечките   или   предложените   мерки,   вклучувајќи   ги процедурите за  

итни случаи, со  цел намалување  на  влијанието врз животната средина од емисиите 

настанати при несреќи или истекување. 

Исто така наведете превземените мерки за одговор во итни случаи надвор од 

нормалното работно време, т.е. ноќно време, викенди и празници. 

Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи 

пуштање на опремата во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини. 

Прилогот XII.1 треба да ги содржи сите други придружни информации. 

XII.2 Други важни документи поврзани со заштитата на животната средина 

Коментарите за други придружни документи како што се: волонтерско учество, спогодби, 

добиена еко ознака, програма за почисто производство итн. треба да се содржат во 

Прилогот XII.2. 

Описот на другите планирани и превентивни мерки кои ќе се применуваат за време на 

вонредни состојби е даден во Прилог XII. 

XIII РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО 

ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА 

АКТИВНОСТИТЕ  

Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието врз 

животната средина по престанок на целата или дел од активноста, вклучувајќи мерки за 

грижа после затворање на потенцијални загадувачки резиденти. 

Прилог XIII треба да ги содржи сите други придружни информации. 

ОДГОВОР 

ОДГОВОР 

ОДГОВОР 
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 Во прилог XIII дадени се информации за ремедијација, престанок со работата и 

повторно започнување со работата како и грижа по престанок на активностите во самата 

инсталација. 

XIV НЕТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 

Нетехничкиот преглед на барањето треба да се вклучи на ова место. Прегледот  треба  

да  ги  идентификува  сите  позначајни  влијанија    врз 

животната средина поврзани со изведувањето на активноста/активностите , да ги опише 

сите постоечки или предложени мерки за намалување на влијанијата. Овој опис исто 

така треба да ги посочи и нормалните оперативни часови и денови во неделата на 

посочената активност. 

Следните информации мора да се вклучат во нетехничкиот преглед: Опис на : 

- инсталацијата и нејзините активности, 

- суровини и помошни материјали, други супстанции и енергија кои се 

употребуваат или создаваат од страна на инсталацијата, 

- изворите на емисии од  инсталацијата, 

- условите на теренот на инсталацијата и познати случаи на историско 

загадување, 

- природата и квантитетот на предвидените емисии од инсталацијата во секој 

медиум пооделно како и идентификацијата на значајните ефекти на емисиите 

врз 

- животната средина, 

- предложената технологија и другите техники за превенција или, каде не е можно, 

намалување на емисиите од инсталацијата, 

- проучени главни алтернативи во однос на изборот на локација и технологии; 

- каде што е потребно, мерки за превенција и искористување на отпадот создаден 

од инсталацијата, 

- понатамошни планирани мерки што соодвествуваат со општите принципи на 

обврските на операторот, т.е. 

(а) Сите соодветни превентивни мерки се преземени против загадувањето, 

посебно преку примена на најдобрите достапни  техники; 

(б) не е предизвикано значајно загадување; 

(в) создавање на отпад е избегнато во согласност Законот за отпад; кога 

отпад се создава, се врши негово искористување, или кога тоа технички и 

економски е невозможно, се врши негово одлагање и во исто врме се 

избегнува   или се   намалува   неговото   влијание  врз 

животната средина; 

ОДГОВОР 
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(г)  енергијата се употребува ефикасно; 

(д) преземени се потребните мерки за спречување на несреќи и 

намалување на нивните последици; 

(е) преземени се потребните мерки по конечен престанок на активностите   

со   цел   избегнување   на   сите   ризици   од загадување и враќање на 

локацијата во задоволителна состојба. 

- планираните мерки за мониторинг на емисиите во животната средина. 

Прилогот XIV треба да ги содржи сите други придружни информации. 

Деталите од ова поглавје се дадени во Прилог XIV. 

 

ОДГОВОР 
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XV ИЗЈАВА 

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со 

одредбите на Законот за животната средина и прописите усвоени за таа цел. 

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и 

комплетни. 

Немам никаква забелешка на одредбите на Министерството за животна средина и 

просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на 

неговите делови за потребите на друго лице. 
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ТАБЕЛА IV.1.1 Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, итн. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или се создадени на 

локацијата 

Реф.број 

или шифра 

Материјал/супстанција9 CAS број10 Категорија 

на 

опасност11 

Дневна 

количина (тони) 

Годишна 

употреба (тони) 

Природа на 

употреба 

R12 

Фраза 

S13 

Фраза 

ЛОКАЦИЈА РУДНИК ТОРАНИЦА 

1.   Техничка Вода 7732-18-5 
НП 222,8 m3 5971,4 m3 

Во процес на 

бушење (јама) 
НП НП 

2.  Електрична енергија 
 

НП 
НП 

19 200 kwh 5 145 600 kwh Хемиско-

технолошка 

преработка на руда 

НП НП 

3.  Експлозив пластичен 

(елексит) видексит 

/ Класа 1.1 

Експлозивни 

материи и 

предмети 

0,75  201 Ископување на 

руда 

R2; R23; R24; 

R25; R33; 

S35; S44 

4.  Електрична детонарска 

капсила (електро-

детонатори) 

/ Класа 1.1 

Експлозивни 

материи и 

предмети 

490 броја 127400 броја Ископување на 

руда 

R2; R23; R24; 

R25; R33; 

S35; S44 

5.  Eксплозив амонекс-4 6484-52-2 и 

118-97-6 

Xi;  R36 O; 

R5.E R2 

761.20 t 204000 t Ископување на 

руда 

R2; R5; R36 S1; S4; S9; S15; 

S16; S24/25; 

S35; S36/37 

S56; S60 

                                                

9 Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни супстанци, дадете детали за секоја супстанца 

10 Chemical Abstracts Service 

11 Закон за превоз на опасни материи 

12 Според Анекс 2 од Додатокот на упатството 

13 Листа на приоритетни супстанци согласно табела III до VIII од Уредбата за класификација на водите 
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Реф.број 

или шифра 

Материјал/супстанција9 CAS број10 Категорија 

на 

опасност11 

Дневна 

количина (тони) 

Годишна 

употреба (тони) 

Природа на 

употреба 

R12 

Фраза 

S13 

Фраза 

6.  Моторно масло CAE 30 

Моторно масло CAE 90 

101316-71-6 

101316-72-7 

Xn; Xi и N 53  l 14 200  l Јамска 

механизација 

R38; R41; 

R51/53; R50/53 

R62; R53 

S2; S29/56; S62 

7.  Грест маст 

68649-42-3 

/ 

26 kg 312 kg 

Јамска 

механизација и 

флотација 

R38, R41, 

R51/53 

S2; S23; S24; 

S43; S62 

8.  Нафта 8008-20-6; 

108-67-8; 

95-63-6; 

91-20-3; 

Xn; Xi и N 

1074  l 288 000  l 

Јамска 

механизација 

R10; R38; 

R51/53; R65; 

R66; R67 

S2; S23; S24; 

S43; S62 

9.  Компримиран воздух 
НП НП 95040 m3 34689600 m3 

Работа на јамска 

механизација 
НП НП 

10.  Филтри 
НП НП 85 брoja 990 бroja 

Јамска 

механизација 
НП НП 

11.  Круни 

НП НП 1.33 броја 40 броја 

Бушење на чело за 

отворање на рудно 

тело 

НП НП 

12.  

Резервни материјали НП НП 2 kg 520 kg 

Јамска 

механизација и 

инсталација за 

вода и воздух 

НП НП 

13.  Крпи 
НП НП 1 kg 260 kg 

Машинска 

работилница 
НП НП 

14.  Дрва за подградување 
НП НП 

4 m3 1040 m3 Подградување на 

јамските простории  
НП НП 

15.  

Гуми НП НП 11 броја 132 броја 

Јамска 

механизација, 

градежни машини и 

возила 

НП НП 
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Реф.број 

или шифра 

Материјал/супстанција9 CAS број10 Категорија 

на 

опасност11 

Дневна 

количина (тони) 

Годишна 

употреба (тони) 

Природа на 

употреба 

R12 

Фраза 

S13 

Фраза 

16.  Олово-цинковa  руда 1314-98-2 

1314-870 НП НП 268 000 

Ископ на 

минерална 

суровина (ровна 

руда) 

НП НП 

ЛОКАЦИЈА ФЛОТАЦИЈА 

1.  

Натрум цијанид 

NaCN 
143-33-9 

Многу 

токсичен Xi 
0,040   10,72  t 

Технолошки 

процес на 

преработка на 

олово – цинкова 

руда 

R26/27, R28, 

R32, R50/53 

(S1/2)S7, S28, 

S29, S45,S60, 

S61 

2.  Цинк сулфат 

монохидрат 

ZnSO4•H2O 221376 
N; Xn; Xi;  

 
300 l 80 400 l 

Технолошки 

процес на 

преработка на 

олово – цинкова 

руда 

R22, R41, 

R50/53 

S22 ;S26; S39  

S46; S60; S61  

3.  Калиум етилксантат  

C3H5KOS2 
140-89-6 

Многу 

токсичен 

Xn,Xi 

Класа 4.2 

30  l 8 040  l 

Технолошки 

процес на 

преработка на 

олово – цинкова 

руда 

R15, R21, R22, 

R29, 

R36, R38 

S3, S9, S35, 

S36, S37, S38, 

S39, 

S16, S23, S51 

4.  Калиум амилксантат 

C6H11OS2K 

2720-73-2 

N; Xn; Xi;  

 
60 l 16 080  l 

Технолошки 

процес на 

преработка на 

олово – цинкова 

руда 

R22, R36/37/38 

R51/53 
S16; S33 

5.  Бакар (II) сулфат 

CuSO4 

 

7758-99-8 
Xn,N,Xi 

Класа 6.1 
0,250 t 67 t 

Технолошки 

процес на 

преработка на 

олово – цинкова 

руда 

R22 

R36/38 

R50/53 

 

S22 

S26 

S60 

S61 
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Реф.број 

или шифра 

Материјал/супстанција9 CAS број10 Категорија 

на 

опасност11 

Дневна 

количина (тони) 

Годишна 

употреба (тони) 

Природа на 

употреба 

R12 

Фраза 

S13 

Фраза 

6.  Дауфорт 200 и 

Дауфорт 250 

25498-49-1; 

37286-64-9; 

1310-58-3; 

34590-94-8; 

7732-18-5 

НП 60  l 16 080  l 

Технолошки 

процес на 

преработка на 

олово – цинкова 

руда 

НП НП 

7.  

Вар (CaO) (Ca (OH)2 
1305-62-0 

 

Xi,C Класа 8 

 
1,5 t 402 t 

Технолошки 

процес на 

преработка на 

олово – цинкова 

руда 

 

R22, R34, R41 

 

(S2), S24, S26, 

S39, S45 

8.  Сулфурна киселина 

(H2SO4) 

7664-93-0 
C,T,F,Xi 

Класа 8 
50 ml 12 l 

Хемиски анализи 

во лабораторија 

 

R23; R24; R25; 

R35; R36; R37; 

R38; R39 

 

S26;S30;S45;  

S36/37, S16 

9.  Азотна киселина 

(HNO3) 
7697-37-2 

C,O 

Класа 8 
150 ml 40 l 

Хемиски анализи 

во лабораторија 
R8 R35 

(S1/2) S23 

S26 S36 S45 

10.  Амониум хидроксид 

(NH4OH) 1336-21-6 
C,N 

Класа 8 
400 ml 96 l 

Хемиски анализи 

во лабораторија 
R34, R50 

R8; R35; R34-20 

(S1/2), S26, 

S36/37/39, 

S45, S61 

11.  Хлороводородна 

киселина (HCl) 

 

7647-01-0 

T,C,F,Xi,F+ 

Класа 3 
500 ml 120 l 

Хемиски анализи 

во лабораторија 

R36/37/38; 

R37;R34; 

R35; R23; R20; 

R11; R67; 

R66; R22; R19; 

R12; R10; 

R40; R20/22 

S26; S45; 

S36/37/39; S9; 

S33; 

S29; S16;S46 

12.  Амониумн флуорид 

(NH4 F) 
12125-01-8 

T 

Класа 6.1 
10 gr 3 kg 

Хемиски анализи 

во лабораторија 
R23/24/25 

S26; S45; S1/2; 

S36/37/39 
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Реф.број 

или шифра 

Материјал/супстанција9 CAS број10 Категорија 

на 

опасност11 

Дневна 

количина (тони) 

Годишна 

употреба (тони) 

Природа на 

употреба 

R12 

Фраза 

S13 

Фраза 

13.  Амониум персулфат 

(NH4)2S2O8 7727-54-0 

O, Xn 

Класа 5.1 10 gr 3 kg 

Хемиски анализи 

во лабораторија 

R8, R22, 

R36/37/38, 

R42/43 

(S2), S22, 

S24, S26, S37 

14.  Амониум ацетат 

(NH4CH3CO2) 
631-61-8 

 

O, Xn 
250 gr 60 kg 

Хемиски анализи 

во лабораторија 
R36/37/38 S24/25 

15.  Натриум тиосулфат 

(Na2S2O3) 
7772-98-7 Xi 20 gr 6 kg 

Хемиски анализи 

во лабораторија 
R36/37/38 

S26;S36;S23 

S24/25 

16.  Водород пероксид 

(H2O2) 7722-84-1 

 

Xn, C,O 

Класа 5.1 

10 ml 1 l 

Хемиски анализи 

во лабораторија R5, R8, 

R20/22,R35 

(S1/2), S17, 

S26, S28, 

S36/37/39, S45 

17.  Калиум нитрат 

 (KNO3) 
7757-79-1 

O,Xi,Xn 

Класа 5.1 
10 gr 2,5 kg 

Хемиски анализи 

во лабораторија 

R8 R22 R36 R37 

R38 

S16 S17 S26 

S36 S41 

18.  Оцетна киселина 

(CH3COOH) 
64-19-7 

 

C,Xi Класа 8 
10 ml 1l 

Хемиски анализи 

во лабораторија 

R34, R42 R35, 

R10, R36/38 

(S1/2), S23, 

S26, S45 

19.  Метиленско плаво  

 C16H18N3SCl 

28983-56-4  

Xi,Xn 
0,1 gr 25 gr 

Хемиски анализи 

во лабораторија 

R10 R36/37/38 

R22 
S22 S24 S25 

20.  Антимон Sb 

7440-36-0 
N,Xn,Xi 

Класа 6.1 
0,003 gr 1 gr 

Хемиски анализи 

во лабораторија 

R34; R51/53; 

R20/22; 

R36/37/38; 

R36/38 

S60; S61; 

S36/37/39; 

S26 

21.  Сребро нитрат (AgNO3) 7761-88-8 

C,O,N,Xi 

Класа 5.1 
0,003 gr 1 gr 

Хемиски анализи 

во лабораторија 

R34; R50/53; R8; 

R36/38; 

R51/53; R52/53; 

R35; R10; R40; 

R20/22 

S26; S45; S60; 

S61; 

S36/37/39; S27 

22.  Оловен нитрат 

(Pb (NO3)2 

233-245-9 O,T,N,Xi 

Класа 5.1 

0,003 gr 1 gr Хемиски анализи 

во лабораторија 

R61; R8; R20/22; 

R33; R50/53; 

R62; R52/53; 

S53; S45; S60; 

S61; S17; 

S26; S36/37 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка         
  Страна 29 од 134 

Реф.број 

или шифра 

Материјал/супстанција9 CAS број10 Категорија 

на 

опасност11 

Дневна 

количина (тони) 

Годишна 

употреба (тони) 

Природа на 

употреба 

R12 

Фраза 

S13 

Фраза 

R36/38; R51/53 

23.  Железо оксид (FeO) 1309-37-1 Xi 
2 gr 0,5kg 

Хемиски анализи 

во лабораторија 

R36/37/38 S26 

24.  Смеса пропан-бутан 106-97-8 

74-98-6 

F+,F Класа 

2.1 
2.35 kg 0,632 t 

Хемиски анализи 

во лабораторија 

R12 S9; S16 

25.  Хидрол 68 101316-71-6 

71-6 

101316-72-7 

N,Xn,Xi 

 

53 l 14200 l Јамска 

механизација 
R38; R43; R53; 

R36/38;  R50/53; 

R51/53; R52/53; 

S2; S29/56; S62 

26.  Хидрол 100 4259-15-8/ 

224-235-5 

N,Xn,Xi 

 9.33 l 2500 l 

Во технолошки 

процес на дробење 

на руда 

R38; R43; R53; 

R36/38;  R50/53; 

R51/53; R52/53; 

S2; S29/56; S62 

27.  Моторно масло CAE 30 101316-71-6 

101316-72-7 

Xn; Xi и N 16,79  l 4 500 литри Јамска 

механизација 

R38; R41; 

R51/53; R50/53 

R62; R53 

S2; S29/56; S62 

28.  Моторно масло CAE 90 101316-71-6 

101316-72-7 

Xn; Xi и N 4,48  литри 1 200 литри Јамска 

механизација 

R38; R41; 

R51/53; R50/53 

R62; R53 

S2; S29/56; S62 

29.  Нафта 8008-20-6; 

108-67-8; 

95-63-6; 

91-20-3; 

Xn; Xi и N 

150 l 54000 t 

Возила 
R10; R38; 

R51/53; R65; 

R66; R67 

S2; S23; S24; 

S43; S62 

30.  Грест Маст 68649-42-3 

/ 20 kg 7200 kg 

Подмачкување на 

машинските 

делови во 

флотација 

R38, R41, 

R51/53 

S13, S24, S25, 

S26,S 29, 

S36/37, S62 

31.  

Трансмисионо масло 

64742-65-0 

/ 4,85  l 1 300 l 

Јамска 

механизација 
R36; R53 R51/53 

S13, S16, S21 

S24,S 25,S26 

S29 36/37/39, 

S62 
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Реф.број 

или шифра 

Материјал/супстанција9 CAS број10 Категорија 

на 

опасност11 

Дневна 

количина (тони) 

Годишна 

употреба (тони) 

Природа на 

употреба 

R12 

Фраза 

S13 

Фраза 

32.  

Компресорско масло 

64741-96-4 

64742-53-6 

64742-65-0 

8008-20-6 

Категорија 3 4,25 l 1 140 l 

За одржување на 

компресори за 

воздух 

Н.П Н.П 

33.  Торкула масло 

Н.П Н.П 5,22  l 1 400 l 

Чекан за бушење 

на самоодна 

хидраулична 

дупчалка 

Н.П Н.П 

34.  Ацитиленски боци 

74-86-2 

Запаливи 

гасови 

категорија 1 

1.5 kg 540 kg Завараување и 

сечење на метали R5; R6; R12 
 

S9; S16; S33 

35.  Апсорбенти 

Н.П Н.П 

1 kg 260 kg За впивање на 

евентуално 

истурено масло 

при извршување на 

ремонти на машини 

Н.П Н.П 

36.  Челични кугли и други 

материјали 

Н.П Н.П 

1.3 kg 348.4 kg Технолошки 

процес на 

преработка на 

олово – цинкова 

руда 

Н.П Н.П 

37.  Јаглен во просторијата 

за ковање Н.П Н.П 

3 kg 63 kg Ковање 

(обликување)  на 

железо 

Н.П Н.П 

38.  Акумулатори Н.П Н.П 4.48 kg 1.2 t Јамска 

механизација 
Н.П Н.П 

39.  Гуми Н.П Н.П 7 броја 84 броја Јамска  

механизацција и 

возила за 

транспорт 

Н.П Н.П 
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Реф.број 

или шифра 

Материјал/супстанција9 CAS број10 Категорија 

на 

опасност11 

Дневна 

количина (тони) 

Годишна 

употреба (тони) 

Природа на 

употреба 

R12 

Фраза 

S13 

Фраза 

40.  Гуми Н.П Н.П 0.0279 t 0.75 t Транспортни ленти 

во флотација 
Н.П Н.П 

41.  Резервни делови Н.П Н.П 0.223 60 Одржување на 

технолошкиот 

систем 

Н.П Н.П 

42.  Дрва за котлара Н.П Н.П 5.55 m3 1000 m3 Загревање на 

помошни објекти 
Н.П Н.П 

43.  Средства за 

одржување на хигиена 
Н.П Н.П 

0,047 g 
1 kg 

Чистење на 

толаети  
НП НП 

44.  Вода за техничка 

намена 

7732-18-5 
 

Н.П 
1987.2 m3 532 570 m3 

Технолошки 

процес на 

преработка на 

олово-цинкова 

руда 

НП НП 

45.  Вода за санитарни 

намени 
7732-18-5 Н.П 0.1 m3 26.8 m3 Санитарни чворови НП НП 

46.  

Електрична енергија Н.П Н.П 408071,42 kWh 10935900 kWh 

Технолошки 

процес на 

преработка на 

руда, осветлување 

и вентилација во 

објекти 

Н.П Н.П 

47.  

Оловен концентрат  1314-98-3 Н.П 32.09 t 8600 t 

Главен производ 

добиен од 

технолошка 

обработка на 

минерална 

суровина 

R22; R40; R49; 

R48/23/25 

S1/2; S20; S22; 

S36/37; S45; 

S53; S60 
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Реф.број 

или шифра 

Материјал/супстанција9 CAS број10 Категорија 

на 

опасност11 

Дневна 

количина (тони) 

Годишна 

употреба (тони) 

Природа на 

употреба 

R12 

Фраза 

S13 

Фраза 

48.  

Цинков концентрат 1314-87-0 Н.П 33.39 t 8949 t 

Главен производ 

добиен од 

технолошка 

обработка на 

минерална 

суровина 

R22; R40; R49; 

R48/23/25 

S1/2; S20; S22; 

S36/37; S45; 

S53; S60 

ХИДРОЈАЛОВИШТЕ 

1.  Електрична енергија Н.П Н.П 2,5 kWh 912.5 kWh Осветлување Н.П Н.П 

2.  Дрва за загревање Н.П Н.П 0,25 m3/ден 45 m3/год Затоплување  Н.П Н.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

локацијата 
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Реф.број 

или шифра 

Материјал/супстанција14 Мирис Приоритетни супстанци15 

Миризливост Да/Не Опис Праг на 

осетливост μg/m3 

1.  Техничка Вода Не   Не    

2.  Електрична енергија Не   Не    

3.  Експлозив пластичен (елексит) видексит Да Остар мирис пред и 

после експлозија 

 Не    

4.  Електрична детонарска капсила 

(електро-детонатори) 

Не   Не    

5.  Eксплозив амонекс-4 Да Занемарлив  Да    

6.  Моторно масло CAE 30 Да Мирис на 

ароматични 

јаглеводороди 

 Да    

7.  Моторно масло CAE 90 Да Мирис на 

ароматични 

јаглеводороди 

 Да    

8.  Грест маст Да Мирис на 

јагленоводороди 

 Да    

9.  Нафта Да Мирис на 

јагленоводороди 

 Да     

10.  Компримиран воздух Не   Не    

11.  Филтри Не   Не    

 Круни Не   Не    

12.  Резервни материјали Не   Не    

13.  Крпи Не   Не    

14.  Дрва за подградување Не   Не    

                                                

14 Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни супстанци, дадете детали за секоја супстанца 

15 Листа на приоритетни супстанци согласно табела III до VIII од Уредбата за класификација на водите 
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15.  Гуми Не   Не    

16.  Олово-цинкова ровна руда Не   Да    

17.  Натрум цијанид NaCN Не   Да    

18.  Цинк сулфат монохидрат 

ZnSO4•H2O 
Не 

  Не    

19.  Калиум етилксантат  

C3H5KOS2 

Да Слаб 

карактеристичен 

мирис 

 Да    

20.  Калиум амилксантат C6H11OS2K Да Силен  мирис, 

сличне на јаглерод 

дисулфид 

 Да    

21.  Бакар (II) сулфат CuSO4 Не   Не    

22.  Дауфорт 200 и Дауфорт 250 Не   Да    

23.  Вар (CaO) (Ca (OH)2 Не   Не    

24.  Сулфурна киселина (H2SO4) Не Без мирис  Не    

25.  Азотна киселина (HNO3) Да Силен мирис  Не    

26.  Амониум хидроксид (NH4OH) Да Силен мирис  Не    

27.  Хлороводородна киселина (HCl) Да Силен мирис, 

надразнувачки и лут 

 Не    

28.  Амониум флуорид (NH4 F) Не   Да    

29.  Амониум персулфат (NH4)2S2O8 Не   Не    

30.  Амониум ацетат (NH4CH3CO2) Да Слаб мирис на 

оцетна киселина 

 Не    

31.  Натриум тиосулфат (Na2S2O3) Не   Не    

32.  Водород пероксид (H2O2) Не   Не    

33.  Калиум нитрат (KNO3) Не   Да    

34.  Оцетна киселина (CH3COOH) Да Остар кисел мирис  Не    

35.  Метиленско плаво C16H18N3SCl Не   Не    
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36.  Антимон Sb Нема достапни 

податоци 

  Да    

37.  Сребро нитрат (AgNO3) Нема достапни 

податоци 

  Да    

38.  Оловен нитрат Pb (NO3)2 Не   Да    

39.  Железо оксид (FeO) Нема достапни 

податоци 

  Да    

40.  Смеса пропан-бутан Да Блага миризба на 

нафта 

 Не    

41.  Хидрол 68  

Да 

Мирис на 

ароматични 

јаглеводороди 

 Да    

42.  Хидрол 100 Да Мирис на 

ароматични 

јаглеводороди 

 Да    

43.  

Трансмисионо масло 

Да Мирис на 

ароматични 

јаглеводороди 

 Да    

44.  

Компресорско масло 

Да Мирис на 

ароматични 

јаглеводороди 

 Да    

45.  Торкула масло Да Мирис на 

ароматични 

јаглеводороди 

 Да    

46.  Ацитиленски боци     Не   Не     

47.  Апсорбенти Не   Не    

48.  Челични кугли и други материјали Не   Не    

49.  Јаглен во просторијата за ковање Не   Не    

50.  Средства за одржување на хигиена Не   Не    

51.  Оловен концентрат Не   Да    

52.  Цинков концентрат Не   Да    
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ТАБЕЛА V.2.1: ОТПАД – Користење/одложување на опасен отпад

Отпаден 

материјал 

Број од европски 

каталог на отпад 

Главен извор Количина  Преработка/одложување 

во рамките на самата 

локација (начин и 

локација) 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање со 

превземач (метод, 

локација, 

превземач) 

Одложување 

надвор од 

локација (метод, 

локација, 

превземач) 

t/месечно m3/месечно 

Отпад од физичка 

и хемиска 

преработка на 

минерални 

суровини на 

обоени метали 

што содржи 

опасни супстанци 

01 04 07* Од погон 

флотација, 

односно од 

таложниците за Zn 

и Pb 

5  Во базентот 

(таложниците) се остава 

да се суши, се собира и 

товари во камиони и се 

предава на крајните 

потрошувачи 

Ќе се предава на 

заинтересирани 

купувачи  

/ 

Отпадни рударски 

ламби 

16 02 13* отфрлена 

опрема што содржи 

опасни компоненти 

поинакви од оние 

во 16 02 09 до 16 

02 12 

Рударски ламби 

кои ги користат 

работниците за 

работа во јама 

0.002 / Се чуваат на метални 

полици во лампара 

 Ќе се предава на 

овластен 

постапувач  

/ 

Пластична 

амбалажа од 

киселини и бази 

(H2SO4, HCl, 

HNO3, NH4OH, 

NaOH) 

 

06 01 01* 

Хемиски анализи 

во лабораторија 

 0,0001 Реупотреба во хемиска 

лабораторија 

Реупотреба во 

хемиска 

лабораторија за 

растворање на 

киселини и бази 

/ 
06 01 02*  0,0001 Реупотреба во хемиска 

лабораторија 

06 02 03*  0,00012 Реупотреба во хемиска 

лабораторија 

Стаклена 

амбалажа од 

киселини и бази 

(H2SO4, HCl, 

06 01 05*  

Хемиски анализи 

во лабораторија 

0,00075  Реупотреба во хемиска 

лабораторија 

Реупотреба во 

хемиска 

лабораторија за / 
06 02 03* 0,00075  Реупотреба во хемиска 

лабораторија 
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Отпаден 

материјал 

Број од европски 

каталог на отпад 

Главен извор Количина  Преработка/одложување 

во рамките на самата 

локација (начин и 

локација) 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање со 

превземач (метод, 

локација, 

превземач) 

Одложување 

надвор од 

локација (метод, 

локација, 

превземач) 

t/месечно m3/месечно 

HNO3, NH4OH, 

NaOH, CH3COOH) 
06 02 02* 0,00075  Реупотреба во хемиска 

лабораторија 

растворање на 

киселини и бази 

06 01 06* 0,000025  Реупотреба во хемиска 

лабораторија 

Метални буриња 

од NaCN, 

C3H5KOS2 

C6H11OS2K 

06 03 11* Реагенси кои се 

користат во процес 

на флотација 

0,058  Се чуваат на бетонирана 

површина во реагентното 

одделение 

Ќе се предава на 

овластен 

постапувач 

 

/ 

07 01 04* 0,273  

07 01 04* 0,273  

Најлонски вреќи 

од NaCN, CuSO4, 

C3H5KOS2 

C6H11OS2K 

06 03 11* Реагенси кои се 

користат во процес 

на флотација 

0,0007  Се чуваат на бетонирана 

површина во реагентното 

одделение 

Ќе се предава на 

овластен 

постапувач 

 

/ 

06 03 13* 0,0175  

Хартиени кеси од 

проби на руда и 

концентрат 

15 01 10* Проби на руда и 

концентрат за 

хемиски анализи 

во лабораторија 

0,003  Преработка во процес на 

флотација 

/ / 

Отпадно масло  

(хидраулично, 

трансмисионо, 

моторно) 

13 01 10*  Одржување на 

механизација и 

опрема на 

локациите Рудник  

и Флотација 

 16,7 Магацински простор за 

отпадни масла 

Ќе се предава на 

овластен 

постапувач 

/ 

13 02 05*  5,7 

13 02 05*  3,84 

Отпад што 

содржи масло 

16 07 08* Машинска и 

електро-

работилница 

0,166  Се складира во метални 

буриња на бетонирано 

плато во близина на 

машинска работилница и 

главен технички магацин 

Ќе се предава на 

овластен 

постапувач 

/ 
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Отпаден 

материјал 

Број од европски 

каталог на отпад 

Главен извор Количина  Преработка/одложување 

во рамките на самата 

локација (начин и 

локација) 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање со 

превземач (метод, 

локација, 

превземач) 

Одложување 

надвор од 

локација (метод, 

локација, 

превземач) 

t/месечно m3/месечно 

Оловни 

акумулатори од 

возила и агрегат 

16 06 01* Јамска 

механизација, 

транспортни 

средства и агрегат 

0.04  Се складира во помошен 

магацин кој е во состав на 

главниот технички 

магацин 

Ќе се предава на 

овластен 

постапувач 

/ 

Флуоросцентни 

ламби и друг 

отпад што содржи 

жива  

20 01 21* Осветлување на 

административна 

зграда, главниот 

магацин и други 

простории 

0.002  Се складира во метални 

буриња и привремено се 

складира во дел од 

главниот технички 

магацин.   

Ќе се предава на 

овластен 

постапувач / 

Апсорбенси, 

филтерски 

материјали 

(вклучувајќи 

филтри за масла 

неспецифирани 

поинаку) платна 

за бришење, 

заштитна облека 

загадена со 

опасни супстанци  

15 02 02* Машинска и 

електро машинска 

работилница 

0,062  Се складира во метални 

буриња во објектите на 

машинска и 

електромашинска 

работилница 

Ќе се предава на 

овластен 

постапувач 

/ 

Смеси од мазива 

и масла од 

разделување на 

масла од вода 

неспомнати во 19 

08 09  

19 08 10* Маслофаќач за 

третман на 

отпадни води од 

перење на возила 

и маслофаќачот 

кој е поставен во 

близна на 

пречистителната 

станица 

 0,1  Се собира во метални 

буриња и истите 

привремно се складираат 

во магацинскиот простор 

за отпадни масти и масла 

Ќе се предава на 

овластен 

постапувач 

/ 
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Отпаден 

материјал 

Број од европски 

каталог на отпад 

Главен извор Количина  Преработка/одложување 

во рамките на самата 

локација (начин и 

локација) 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање со 

превземач (метод, 

локација, 

превземач) 

Одложување 

надвор од 

локација (метод, 

локација, 

превземач) 

t/месечно m3/месечно 

Флотациска 

јаловина 

01 04 07* 

 

Од погонот за 

флотација 

6846  Се транспортира преку 

пулповод и депонирање 

на хидројаловиште 

/ 

/ 

ТАБЕЛА V.2.2 ОТПАД – Друг вид на користење/одложување на отпад 

Отпаден 

материјал 

Број од европски 

каталог на отпад 

Главен извор Количина  Преработка/одложување 

во рамките на самата 

локација (начин и 

локација) 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање со 

превземач (метод, 

локација, 

превземач) 

Одложување 

надвор од 

локација (метод, 

локација, 

превземач) 

t/месечно m3/месечно 

Измешан 

комунален отпад  

20 03 01 Од вработените во 

Инсталацијата 

 4 На локација флотација 

има определен простор за 

складирање на комунален 

отпад. Истито се собира во 

метални буриња 

Превземање од 

јавно комунално 

претпријатие 

Комуналец 

/ 

Биоразградлив 

отпад од кујни и 

кантини 

20 01 08  

Од кујната и 

трпезаријата 

 2 Се собира во метални 

буриња и се складира на 

истиот простор со 

комуналниот отпад 

 

Превземање од 

јавно комунално 

претпријатие 

Комуналец 

/ 

Отпад од 

ископување на 

минерални 

суровини на 

обоени метали 

01 01 02 Во процесот од 

јамска 

експлоатација на 

олово-цинковата 

руда, односно при 

процесот на 

 27 430 Се депонира на поткоп 2А 

и централно одлагалиште 

за јаловина 

/ 

/ 
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Отпаден 

материјал 

Број од европски 

каталог на отпад 

Главен извор Количина  Преработка/одложување 

во рамките на самата 

локација (начин и 

локација) 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање со 

превземач (метод, 

локација, 

превземач) 

Одложување 

надвор од 

локација (метод, 

локација, 

превземач) 

t/месечно m3/месечно 

(рудничка 

јаловина) 

дупчење и 

минирање 

Друг отпад 

(талог/седимент 

од таложници на 

јамски води) 

01 04 99 Од таложници за 

јамски води  

 120 Се преработува во 

технолошки процес на 

флотирање 

/ 

/ 

Најлонски и јутани 

вреќи од ZnSO4, 

Na2SO3, 

флокуланти 

06 03 14 Реагенси кои се 

користат во процес 

на флотација 

0,0175  Се складираат во 

реагентното одделение 

Ќе се предава на 

овластен 

постапувач 
/ 

Отпадна филтер 

хартија 

15 02 03 Хемиски анализи 

во лабораторија 

0,0002  Преработка во процес на 

флотација 

/ 
/ 

Метали 20 01 40 Одржување на 

механизација и 

опрема 

65,2  Се складира на 

бетонирана површина, кој 

се наоѓа во непосредна 

близна на главниот 

технички магацин и  

машинска работилница на 

локација Флотација 

Превземање од 

овластен 

постапувач со 

оптад Фамилија 

Тодев Дооел 

Пробиштип 

/ 

Пакување од 

пластика 

15 01 02 Набавка на 

помошни 

материјали за 

административни 

простории, 

одржување на 

машинска 

работилница 

0,075  На истата локација каде се 

врши складирање на 

комуналниот отпад 

Превземање од 

јавно комунално 

претпријатие 

Комуналец 
/ 
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Отпаден 

материјал 

Број од европски 

каталог на отпад 

Главен извор Количина  Преработка/одложување 

во рамките на самата 

локација (начин и 

локација) 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање со 

превземач (метод, 

локација, 

превземач) 

Одложување 

надвор од 

локација (метод, 

локација, 

превземач) 

t/месечно m3/месечно 

Пакување од дрво 15 01 03 Набавка на 

помошни 

материјали за 

административни 

простории, 

одржување на 

машинска 

работилница, 

главен технички 

магацин 

0,01  Се употребува за 

затоплување како 

енергенс во котлара 

/ 

/ 

Пакување од 

хартија и картон 

15 01 01 Набавка на 

помошни 

материјали за 

административни 

простории, 

одржување на 

машинска 

работилница, 

главен технички 

магацин 

0,02  Се употребува за 

затоплување како 

енергенс 

/ 

/ 

Искористени гуми 

од возила 

16 01 03 Одржување на 

јамска 

механизација и 

транспортни 

возила 

0,770  На локација Флотација 

постои бетониран и 

ограден простор каде се 

складираат искористени 

гуми од возила 

Ќе се предава на 

постапувач со 

отпад / 

Бакарни жици  16 02 06 Одржување на 

локомотивите за 

транспорт на руда 

и рудничка 

0,016  Отпадните бакарни жици 

се собираат во метални 

буриња кои се поставени 

Ќе се предава на 

постапувач со 

отпад 
/ 
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Отпаден 

материјал 

Број од европски 

каталог на отпад 

Главен извор Количина  Преработка/одложување 

во рамките на самата 

локација (начин и 

локација) 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање со 

превземач (метод, 

локација, 

превземач) 

Одложување 

надвор од 

локација (метод, 

локација, 

превземач) 

t/месечно m3/месечно 

јаловина и 

одржување на 

инсталации 

во главниот технички 

магацин 

Мил од 

преработка на 

комунални 

отпадни води 

19 08 05 Од 

пречистителната 

станица за 

третман на 

санитарни отпадни 

води 

 1,33 На полиња за сушење на 

мил, кој се наоѓаат веднаш 

до пречистителната 

станица.   

Органско ѓубриво 

(предавање на 

заинтересиран 

купувач) 

/ 

Други фракции-

пепел од котлара 

20 01 99 Од котлара 0,2  Моментално складирање 

во контролирани услови 

во котлара 

/ / 
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ТАБЕЛА VI.1.1 Емисии од парни котли во атмосферата  

Точка на емисија: Котларница 

Точка на емисија реф. бр:  А1 – 1  

Опис: Оџак од котларница 

Географска локација по 

Националниот координатен 

систем (12 цифри, 6E, 6N): 

Y = 7 622 294.278 

X = 4 671 695.527 

Детали за вентилација 

                       Дијаметар: 

Висина на површина (m): 

 

0.9 m 

20 

Датум на започнување со 

емитирање: 

1987 

Карактеристики на емисијата: 

Вредности на парниот котел 

Излез на пареа: 

Топлински влез: 

 

 Топла вода      kg/h 

   3 x 1.2        МW 

Гориво на парниот котел 

Вид: 

Максимални вредности на кои горивото 

согорува 

% содржина на сулфур 

 

Дрво 

3 x 430  kg/h 

 

                                                0,8 

NOX 0oC.3% O2 (Течност или Гас),  

6% О2 (Цврсто гориво)                                                    

Максимален волумен на емисија    3 x 5760 m3/h 

Температура             280    оC(max)                 150    oC(min)                  258  oC(avg) 

(i) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучи почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија (средно): 60 min/h   24 h/ден   180 ден/год. 
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ТАБЕЛА VI.1.2 Главни емисии во атмосферата  

Емисиона точка реф. Бр.: А2 – 1 

Извор на емисија: Испуст од Јама 

Опис: Вентилатор на главен вентилационен ходник од 

јама 

Географска локација по Националниот 

координатен систем (12 цифри, 6E, 6N): 

Y = 7 624 112,00 

X = 4 669 042,00 

Детали за вентилација 

                       Дијаметар: 

 

Висина на површина (m): 

 

2.1 m  

 

1 m 

Датум на започнување со емитирање: 1987 

Карактеристики на емисијата: 

(i) Волумен кој се емитува: 

Средна вредност/ден 6192000 m3/ден Макс./ден m3/ден 

Максимална 

вредност/час 

 309600 m3/h Мин. брзина на 

проток 

m.s-1 

(ii) Други фактори 

Температура  Амбиентна оC(max)                     oC(min)                    oC(ср.вредност) 

Извори од согорување: 

Волуменските изрази изразени како: □ суво.     □ влажно 

_____ %О2 

 

 

(iii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија (средно):                          60 min/h   24 h/ден   365 ден/год 

 

 

 

 

 

 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
          Страна 45 од 134 

ТАБЕЛА VI.1.2 Главни емисии во атмосферата  

Емисиона точка реф. Бр.: А2 – 2 

Извор на емисија: Испуст од погон за дробење 

Опис: Ротоклон на системот за примарно дробење 

Географска локација по Националниот 

координатен систем (12 цифри, 6E, 6N): 

Y = 7 622 205.291 

X = 4 671 721.353 

Детали за вентилација 

                       Дијаметар: 

                       Квадрат 

Висина на површина (m): 

 

 

0.5 Х 0.5 m 

15 

Датум на започнување со емитирање: 1987 

Карактеристики на емисијата: 

(i) Волумен кој се емитува: 

Средна вредност/ден 672000 m3/ден Макс./ден m3/ден 

Максимална 

вредност/час 

28000 m3/h Мин. брзина на 

проток 

m.s-1 

(ii) Други фактори 

Температура Амбиентна оC(max)                     oC(min)                    oC(ср.вредност) 

Извори од согорување: 

Волуменските изрази изразени како: □ суво.     □ влажно 

_____ %О2 

(iii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија (средно):                          60 min/h   24 h/ден   365 ден/год 
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ТАБЕЛА VI.1.2 Главни емисии во атмосферата  

Емисиона точка реф. Бр.: А2 – 3 

Извор на емисија: Испуст од погон за дробење 

Опис: Ротоклон на системот за секундарно дробење 

Географска локација по Националниот 

координатен систем (12 цифри, 6E, 6N): 

Y = 7 622 229,963 

X = 4 671 728,425 

Детали за вентилација 

                       Дијаметар: 

                       Квадрат 

Висина на површина (m): 

 

 

0.5 Х 0.5 m 

6.62 

Датум на започнување со емитирање: 1987 

Карактеристики на емисијата: 

(i) Волумен кој се емитува: 

Средна вредност/ден 672000 m3/ден Макс./ден m3/ден 

Максимална 

вредност/час 

28000 m3/h Мин. брзина на 

проток 

m.s-1 

(ii) Други фактори 

Температура оC(max)                     oC(min)                    oC(ср.вредност) 

Извори од согорување: 

Волуменските изрази изразени како: □ суво.     □ влажно 

_____ %О2 

(iii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија (средно):             60 min/h   24 h/ден  365 ден/год 
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ТАБЕЛА VI.1.2 Главни емисии во атмосферата  

Емисиона точка реф. Бр.: А2 – 4 

Извор на емисија: Испуст од погон за сеење 

Опис: Вентилатор на системот за сеење 

Географска локација по Националниот 

координатен систем (12 цифри, 6E, 6N): 

Y = 7 622 232,959 

X = 4 671 728,725 

Детали за вентилација 

                       Дијаметар: 

                       Квадрат 

Висина на површина (m): 

 

 

0.5 Х 0.5 m 

11 

Датум на започнување со емитирање: 1987 

Карактеристики на емисијата: 

(i) Волумен кој се емитува: 

Средна вредност/ден 343200 m3/ден Макс./ден m3/ден 

Максимална 

вредност/час 

14300 m3/h Мин. брзина на 

проток 

m.s-1 

(ii) Други фактори 

Температура Амбиентна оC(max)                     oC(min)                    oC (ср.вредност) 

Извори од согорување: 

Волуменските изрази изразени како: □ суво.     □ влажно 

_____ %О2 

(iii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија (средно):             60 min/h   24 h/ден   365 ден/год 
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ТАБЕЛА VI.1.2 Главни емисии во атмосферата  

Емисиона точка реф. Бр.: А2 – 5 

Извор на емисија: Испуст од систем за варно млеко 

Опис: Вентилатор на системот за подготовка на варно 

млеко 

Географска локација по Националниот 

координатен систем (12 цифри, 6E, 6N): 

Y = 7 622 385.141 

X = 4 671 504.369 

Детали за вентилација 

                       Дијаметар: 

                       Квадрат 

Висина на површина (m): 

 

 

0.5 Х 0.5 m 

8.5 

Датум на започнување со емитирање: 1987 

Карактеристики на емисијата: 

(i) Волумен кој се емитува: 

Средна вредност/ден 45600 m3/ден Макс./ден m3/ден 

Максимална 

вредност/час 

1900 m3/h Мин. брзина на 

проток 

m.s-1 

(ii) Други фактори 

Температура   оC(max)                    Амбиентна  oC(min)                 15  oC(ср.вредност) 

Извори од согорување: 

Волуменските изрази изразени како: □ суво.     □ влажно 

_____ %О2 

 

(iii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија (средно):                          60 min/h   24 h/ден   365 ден/год 
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ТАБЕЛА VI.1.3: Главни емисии во атмосферата – Хемиски карактеристики на емисијата  

Референтен број на точка на емисија: А2 – 1 

Параметар Пред да се третира1 

 

Краток опис на третманот Како ослободено 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h t/год 

Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. 

PM 10   

 

  Нема третман 1 1.5 0.31 0.39 2 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Концентрациите треба да се базирани на нормални услови на температура и притисок т.е. (0 оC, 101.3 kPa). Влажно/суво треба да биде дадено исто 

како што е во табела VI.1.2 доколку не е нагласено на друг начин.  
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ТАБЕЛА VI.1.3: Главни емисии во атмосферата – Хемиски карактеристики на емисијата 

Референтен број на точка на емисија: А2-2 

Параметар Пред да се третира1 

 

Краток опис на третманот Како ослободено 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h t/год 

Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. 

PM 10 90 125 2,5 3,5 Водено отпрашување во 

ротоклон  

90 125 2,5 3,5 15 20,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Концентрациите треба да се базирани на нормални услови на температура и притисок т.е. (0 оC, 101.3 kPa). Влажно/суво треба да биде дадено исто 

како што е во табела VI.1.2 доколку не е нагласено на друг начин.  
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ТАБЕЛА VI.1.3: Главни емисии во атмосферата – Хемиски карактеристики на емисијата  

Референтен број на точка на емисија: А2 – 3  

Параметар Пред да се третира1 

 

Краток опис на третманот Како ослободено 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h t/год 

Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. 

PM 10 90 125 2,5 3,5 Водено отпрашување во 

ротоклон  

90 125 2,5 3,5 15 20,6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Концентрациите треба да се базирани на нормални услови на температура и притисок т.е. (0 оC, 101.3 kPa). Влажно/суво треба да биде дадено исто 

како што е во табела VI.1.2 доколку не е нагласено на друг начин.  
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ТАБЕЛА VI.1.3: Главни емисии во атмосферата – Хемиски карактеристики на емисијата  

Референтен број на точка на емисија: А2 – 4  

Параметар Пред да се третира1 

 

Краток опис на третманот Како ослободено 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h t/год 

Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. 

PM 10   

 

  Нема третман 90 125 1,29 1,78 11,3 15,2 

 

 

 

 

                                                

1 Концентрациите треба да се базирани на нормални услови на температура и притисок т.е. (0 оC, 101.3 kPa). Влажно/суво треба да биде дадено исто 

како што е во табела VI.1.2 доколку не е нагласено на друг начин.  
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ТАБЕЛА VI.1.3: Главни емисии во атмосферата – Хемиски карактеристики на емисијата 

Референтен број на точка на емисија: А2 – 5  

Параметар Пред да се третира1 

 

Краток опис на третманот Како ослободено 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h t/год 

Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. 

PM 10   

 

  Нема третман 50  0,1  0,832  

 

 

                                                

1 Концентрациите треба да се базирани на нормални услови на температура и притисок т.е. (0 оC, 101.3 kPa). Влажно/суво треба да биде дадено исто 

како што е во табела VI.1.2 доколку не е нагласено на друг начин.  
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ТАБЕЛА VI.1.4: Емисии во атмосферата – Помали емисии во атмосферата 

Точки на 

емисија 

 

Референтни 

броеви 

Опис Детали на емисијата1 Применет 

систем за 

намалување 

(филтри) 

материјал mg/Nm3(2) kg/h. t/година 

 

А3 – 1  

Вентилатор 

за КАКС и 

КЕКС 

Цврсти 

честички и 

CS2 од 

распаѓање 

на ксантат 

1 0,0015 0,013 Нема 

А3 – 2  Главен 

вентилатор 

на реагентен 

оддел 

Цврсти 

честички 

1 0.0062 0.054 Нема 

А3 – 3  Вентилатор 

на 

складирање и 

подготовка на 

цијаниден 

раствор 

Цврсти 

честички 

(можна 

појава на 

цијаниди) 

1 0,0003 0,0011 Нема 

 

  

                                                

1 Максималните вредности на емисии треба да се зададат за секој емитиран материјал, 

концентрацијата треба да се наведат за максимум 30 минутен период. 

2 Концентрациите треба да се базираат при нормални услови на температура и притисок т.е. 

(0оС101.3kPa). Влажно/суво треба јасно да се истакне. 

Вклучете референтни услови на кислородот за изворите на согорување. 
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ТАБЕЛА VI.1.5: Емисии во атмосферата – Потенцијални емисии во атмосферата  

НЕМА ПОТЕНЦИЈАЛНИ ИЗВОРИ НА ЗНАЧИТЕЛНИ ЕМИСИИ ВО ВОЗДУХОТ 

Точки на емисија 

реф.бр. 

(претставен во 

дијаграмот) 

Опис Дефект кој може 

да предизвика 

емисија 

Детали за емисијата 

(Потенцијални макс. емисии)1 

Материјал Mg/Nm3 kg/час 

      

 

ТАБЕЛА VI.1.6 ЕМИСИИ ОД ГОЛЕМИ ОТВОРЕНИ ПОВРШИНИ 

Идентификација Извор на емисија Површина (ha) Фактор на 

емисија 

(kg/ha/h) 

Емисија на 

PM 10 (t/god) 

P1 Проектирано 

одлагалиште на 

рудничка јаловина 

3.1 0.2 5.43 

P2 Ретензиона брана 0,6 0.2 1.05 

P3 Тело на браната и 

сува плажа 

5,67 0.2 6.8 

P4 Постоечко 

одлагалиште на 

рудничка јаловина 

(поткоп I) 

0,6 0,2 1.05 

P5 Постоечко 

одлагалиште на 

рудничка јаловина 

(поткоп II А) 

1,02 0.2 1,79 

Вкупно 9.97  16,12 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Пресметајте ги потенцијалните максимални емисии за секој идентификуван дефект. 
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ТАБЕЛА VI.2.1: Емисии во површински води 

Точка на емисија: W1-Испуст од таложник во кој се собираат отпадни јамски води од поткоп II 

А 

Точка на емисија Реф. Бр: W1 

Извор на емисија Отпадни јамски води од поткоп II А кои се собираат во таложник и 

после третман се испуштаат во Тораничка Река  

Локација: Влез во поткоп II А,  локација Рудник 

Референци од 

Националниот 

координатен систем (10 

цифри, 5E,5N): 

Y: 7 623 572.471 

X: 4 669 724.423 

Z: 1511.435 

Име на реципиентот (река, 

езеро...): 

Тораничка Река 

Проток на реципиентот:  ___________________ m3.s-1 проток при суво време 

 0.21 m3.s-1                               95% проток 

Капацитет на прифаќање 

на отпад (Дозволен 

самопречистителен 

капацитет): 

kg/ден 

Детали за емисиите: Нема податоци  

(i) Емитирано количество:  

Просечно/ден 1036.8 m3/ден Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

43, 2 m3/h   

(ii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија  

(среднa вредност) 

        60 min/h   24 h/ден   365 ден/год 
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Точка на емисија: W2-Испуст од таложник во кој се собираат отпадни јамски води од поткоп II  

Точка на емисија Реф. Бр: W2 

Извор на емисија Отпадни јамски води од поткоп II кои се собираат во таложник и 

после третман се испуштаат во Тораничка Река 

Локација: Влез во поткоп II, локација Рудник 

Референци од 

Националниот 

координатен систем (10 

цифри, 5E,5N): 

Y: 7 623 265.641 

X: 4 669 773.745 

Z: 1511.435 

Име на реципиентот (река, 

езеро...): 

Тораничка Река 

Проток на реципиентот:  ____________________ m3.s-1 проток при суво време 

 0.21 m3.s-1                         95% проток 

Капацитет на прифаќање 

на отпад (Дозволен 

самопречистителен 

капацитет): 

Непознат kg/ден 

Детали за емисиите:  

(iii) Емитирано количество:  

Просечно/ден 259.2 m3/ден Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

10,8 m3/h   

(iv) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија  

(среднa вредност) 

 

           60 min/h   24 h/ден 365 ден/год 
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Точка на емисија: W3-Испуст на отпадни јамски води од поткоп I  

Точка на емисија Реф. Бр: W3 

Извор на емисија Отпадни јамски води од поткоп I кои директно се испуштаат во 

Тораничка Река   

Локација: Влез во поткоп I, локација Рудник 

Референци од 

Националниот 

координатен систем (10 

цифри, 5E,5N): 

Y: 7 623 010.833 

X: 4 669 853.170 

Z: 1 406.612 

Име на реципиентот (река, 

езеро...): 

Тораничка Река 

Проток на реципиентот: ____________________ m3.s-1 проток при суво време 

0.21 m3.s-1                         95% проток 

Капацитет на прифаќање 

на отпад (Дозволен 

самопречистителен 

капацитет): 

Непознат kg/ден 

Детали за емисиите: Нема податоци  

(v) Емитирано количество:  

Просечно/ден 2 592 m3/ден Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

108 m3/h   

(vi) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија  

(среднa вредност) 

           60 min/h   24 h/ден   365 ден/год 
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Точка на емисија: W4-Испуст на отпадни санитарни води после третман во пречистителна 

станица 

Точка на емисија Реф. Бр: W4 

Извор на емисија Испуст на отпадни санитарни води после третман во пречистителна 

станица 

Локација: Испуст пред влев во Тораничка Река, надвор од локацијата 

Флотација 

Референци од 

Националниот 

координатен систем (10 

цифри, 5E,5N): 

Y: 7 622 016.148 

X: 4 671 938.223 

Z: 1 144.536 

Име на реципиентот (река, 

езеро...): 

Тораничка Река 

Проток на реципиентот:  ____________________ m3.s-1 проток при суво време 

 0.21 m3.s-1                                  95% проток 

Капацитет на прифаќање 

на отпад (Дозволен 

самопречистителен 

капацитет): 

Непознат kg/ден 

Детали за емисиите:  

(vii) Емитирано количество:  

Просечно/ден 864 m3/ден Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

36 m3/h   

(viii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија  

(среднa вредност) 

 

           60 min/h   24 h/ден  365 ден/год 
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Точка на емисија: W5-Испуст на атмосферски води во Тораничка Река 

Точка на емисија Реф. Бр: W5 

Извор на емисија Атмосферски води (собрани во пропустот кај Купатило) кои се 

испуштаат во Тораничка Река 

Локација: Локација Флотација 

Референци од 

Националниот 

координатен систем (10 

цифри, 5E,5N): 

Y: 7 622 192.415 

X: 4 671 600.212 

Z: 1 179.774 

Име на реципиентот (река, 

езеро...): 

Тораничка Река 

Проток на реципиентот: ____________________ m3.s-1 проток при суво време 

0.21 m3.s-1                                         95% проток 

Капацитет на прифаќање 

на отпад (Дозволен 

самопречистителен 

капацитет): 

Непознат kg/ден 

Детали за емисиите: Нема податоци  

(ix) Емитирано количество:  

Просечно/ден m3 Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

/ / / 

(x) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија (среднa 

вредност) 

При атмосферски врнежи  
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Точка на емисија: W6-Испуст на атмосферски води во Тораничка Река 

Точка на емисија Реф. Бр: W6 

Извор на емисија Атмосферски води (собрани кај пропуст кај таложник) кои се 

испуштаат во Тораничка Река 

Локација: Локација Флотација 

Референци од 

Националниот 

координатен систем (10 

цифри, 5E,5N): 

Y: 7 622 271.916 

X: 4 671 498.574 

Z: 1 194.065 

Име на реципиентот (река, 

езеро...): 

Тораничка Река 

Проток на реципиентот: ____________________ m3.s-1 проток при суво време 

0.21 m3.s-1                         95% проток 

Капацитет на прифаќање 

на отпад (Дозволен 

самопречистителен 

капацитет): 

Непознат kg/ден 

Детали за емисиите: Нема податоци 

(xi) Емитирано количество:  

Просечно/ден m3 Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

/ / / 

(xii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија  (среднa 

вредност) 

При атмосферски врнежи 
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Точка на емисија: W7-Испуст на атмосферски води во Тораничка Река 

Точка на емисија Реф. Бр: W7 

Извор на емисија Атмосферски води (собрани кај пропуст кај хемиска 

лабораторија) кои се испуштаат во Тораничка Река 

Локација: Локација Флотација 

Референци од 

Националниот 

координатен систем (10 

цифри, 5E,5N): 

Y: 7 622 310.329 

X: 4 671 455.781 

Z: 1 195.895 

Име на реципиентот (река, 

езеро...): 

Тораничка Река 

Проток на реципиентот:  ____________________ m3.s-1 проток при суво време 

 0.21 m3.s-1                         95% проток 

Капацитет на прифаќање 

на отпад (Дозволен 

самопречистителен 

капацитет): 

Непознат kg/ден 

Детали за емисиите: Нема податоци  

(xiii) Емитирано количество:  

Просечно/ден m3 Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

/ / / 

(xiv) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија (среднa 

вредност) 

 

При атмосферски врнежи  
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Точка на емисија: W8-Испуст на атмосферски води во Тораничка Река 

Точка на емисија Реф. Бр: W8 

Извор на емисија Атмосферски води (собрани кај пропуст кај згуснувачи) кои се 

испуштаат во Тораничка Река 

Локација: Локација Флотација 

Референци од 

Националниот 

координатен систем (10 

цифри, 5E,5N): 

Y: 7 622 400.760 

X: 4 671 681.397 

Z: 1 215.800 

Име на реципиентот (река, 

езеро...): 

Тораничка Река 

Проток на реципиентот:  ____________________ m3.s-1 проток при суво време 

 0.21 m3.s-1                         95% проток 

Капацитет на прифаќање 

на отпад (Дозволен 

самопречистителен 

капацитет): 

Непознат kg/ден 

Детали за емисиите: Нема податоци  

(xv) Емитирано количество:  

Просечно/ден m3 Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

/ / / 

(xvi) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија (среднa 

вредност) 

 

При атмосферски врнежи  
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Точка на емисија: W9-Испуст на отпадни води од перење на возила во Јаречки Поток 

Точка на емисија Реф. Бр: W9 

Извор на емисија Отпадни води од перење на возила кои се испуштаат во 

Јаречки Поток, после третман во маслофаќач 

Локација: Кај машинската зграда, Локација Флотација 

Референци од 

Националниот 

координатен систем (10 

цифри, 5E,5N): 

Не може да се одредат координатите, бидејќи водите се испуштаат во 

подземен цевковод во кој се канализирани водите од Јаречки Поток 

Име на реципиентот (река, 

езеро...): 

Јаречки Поток 

Проток на реципиентот:  ____________________ m3.s-1 проток при суво време 

 ____________________ m3.s-1 95% проток 

Капацитет на прифаќање 

на отпад (Дозволен 

самопречистителен 

капацитет): 

Непознат kg/ден 

Детали за емисиите: Нема податоци  

(xvii) Емитирано количество:  

Просечно/ден m3 Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

/ / / 

(xviii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија (среднa 

вредност) 

Не може се оцени   
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Точка на емисија: W9/1-Испуст на атмосферски води во Јаречки Поток 

Точка на емисија Реф. Бр: W9/1 

Извор на емисија Атмосферски води собрани кај електромашинската зграда и 

се испуштаат во Јаречки Поток, после третман во маслофаќач 

Локација: Кај платото кај електромашинската зграда, Локација Флотација 

Референци од 

Националниот 

координатен систем (10 

цифри, 5E,5N): 

Не може да се одредат координатите, бидејќи водите се испуштаат во 

подземен цевковод во кој се канализирани водите од Јаречки Поток 

Име на реципиентот 

(река, езеро...): 

Јаречки Поток 

Проток на реципиентот:  ____________________ m3.s-1 проток при суво време 

 ____________________ m3.s-1 95% проток 

Капацитет на прифаќање 

на отпад (Дозволен 

самопречистителен 

капацитет): 

Непознат kg/ден 

Детали за емисиите: Нема податоци  

(xix) Емитирано количество:  

Просечно/ден m3 Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

/ / / 

(xx) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија (среднa 

вредност) 

При атмосферски врнежи   
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ТАБЕЛА VI.2.2: Емисии во површинските води – Карактеристики на емисијата  

Референтен број на точки на емисија: W1- Испуст од таложник во кој се собираат отпадни јамски води од поткоп II А  

Параметар Пред да се третира Како што е ослободено % Ефикасност 

Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година 

pH     7,91     

Температура      7,7     

Електрична 

спроводливост EC 

    840     

Суспендирани 

материи 

    137,1     

Хемиска 

потрошувачка на 

кислород 

    31,6     

Биохемиска 

потрошувачка на 

кислород 

    1,02     

Растворен кислород 

O2 (р-р) 

    9,09     

Кадмиум Cd     0,04     

Железо Fe     0,06     

Олово Pb     1,17     

Манган Mn     1,21     
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Референтен број на точки на емисија: W2-Испуст од таложник во кој се собираат отпадни јамски води од поткоп II  

Параметар Пред да се третира Како што е ослободено % Ефикасност 

Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година 

pH     8,2     

Температура      5,4     

Електрична 

спроводливост EC 

    945     

Суспендирани 

материи 

    263,3     

Хемиска 

потрошувачка на 

кислород 

    28.4     

Биохемиска 

потрошувачка на 

кислород 

    17,69     

Растворен кислород 

O2 (р-р) 

    9.90     

Кадмиум Cd     0,03     

Железо Fe     0,05     

Олово Pb     0,39     

Манган Mn     0,2     
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Референтен број на точки на емисија W3: Испуст на отпадни јамски води од поткоп I  

Параметар Пред да се третира Како што е ослободено % Ефикасност 

Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година 

pH     7,97     

Температура      10     

Електрична 

спроводливост EC 

     

846 

    

Суспендирани 

материи 

    217,9     

Хемиска 

потрошувачка на 

кислород 

    22,10     

Биохемиска 

потрошувачка на 

кислород 

    0,34     

Растворен кислород 

O2 (р-р) 

    9,29     

Кадмиум Cd     0,01     

Железо Fe     2,15     

Олово Pb     0,63     

Манган Mn     0,62     
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Референтен број на точки на емисија: W4-Испуст на отпадни санитарни води после третман во пречистителна станица 

Параметар Пред да се третира Како што е ослободено % Ефикасност 

Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година 

pH     7,59     

Температура      6,6     

Електрична 

спроводливост EC 

     

309 

    

Суспендирани 

материи 

    0,00     

Хемиска 

потрошувачка на 

кислород 

    28,40     

Биохемиска 

потрошувачка на 

кислород 

    8.65     

Масла и масти     3,30     

Амониум     0,62     

Нитрити     0,03     

Нитрати     1     

Вкупен фосфор     0,30     

Вкупен азот     2,50     

Микробиолошка 

анализа 

    11 000     
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Референтен број на точки на емисија: W5 Испуст на атмосферски води во Тораничка Река 

Параметар Пред да се третира Како што е ослободено % Ефикасност 

Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година 

Суспендирани 

материи  

Не се вршени мерења 

Количините и оптоварувањето на водите не може да се утврди, бидејќи ќе зависи од количината на врнежи и количината на 

цврсти материи и евентуални истекувања на масла и масти кои ќе се испираат на површината на Инсталацијата. Масла и масти  

Референтен број на точки на емисија: W6-Испуст на атмосферски води во Тораничка Река 

Параметар Пред да се третира Како што е ослободено % Ефикасност 

Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година 

Суспендирани 

материи  

Не се вршени мерења 

Количините и оптоварувањето на водите не може да се утврди, бидејќи ќе зависи од количината на врнежи и количината на 

цврсти материи и евентуални истекувања на масла и масти кои ќе се испираат на површината на Инсталацијата. Масла и масти  

Референтен број на точки на емисија: W7 Испуст на атмосферски води во Тораничка Река 

Параметар Пред да се третира Како што е ослободено % Ефикасност 

Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година 

Суспендирани 

материи  

Не се вршени мерења 

Количините и оптоварувањето на водите не може да се утврди, бидејќи ќе зависи од количината на врнежи и количината на 

цврсти материи и евентуални истекувања на масла и масти кои ќе се испираат на површината на Инсталацијата. Масла и масти  
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Референтен број на точки на емисија: W8-Испуст на атмосферски води во Тораничка Река 

Параметар Пред да се третира Како што е ослободено % Ефикасност 

Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година 

Суспендирани 

материи  

Не се вршени мерења 

Количините и оптоварувањето на водите не може да се утврди, бидејќи ќе зависи од количината на врнежи и количината на 

цврсти материи и евентуални истекувања на масла и масти кои ќе се испираат на површината на Инсталацијата. Масла и масти  

Референтен број на точки на емисија: W9-Испуст на отпадни води од перење на возила во Јаречки Поток 

Параметар Пред да се третира Како што е ослободено % Ефикасност 

Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година 

Суспендирани 

материи  

Не се вршени мерења на количините и оптоварувањето на испуст 

Количините и оптоварувањето на водите не може да се утврди, бидејќи ќе зависи од количината на врнежи и ефикасноста 

на маслофаќачот Масла и масти 

Референтен број на точки на емисија: W9/1-Испуст на атмосферски води во Јаречки Поток 

Параметар Пред да се третира Како што е ослободено % Ефикасност 

Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година 

Суспендирани 

материи  

Не се вршени мерења 

Количините и оптоварувањето на водите не може да се утврди, бидејќи ќе зависи од количината на врнежи и количината на 

суспендирани материи кои ги носат атмосферските води, како и ефикасноста на маслофаќачот  Масла и масти  
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ТАБЕЛА VI.3.1: Испуштања во канализација 

Точка на емисија: Од Инсталацијата нема испуштање во канализација  

Точка на емисија Реф. Бр:  

Локација на поврзување 

со канализација: 
 

Референци од 

Националниот 

координатен систем (10 

цифри, 5E,5N): 

 

Име на превземачот 

отпадните води: 

 

Финално одлагање:  

Детали за емисијата: 

(i) Количина која се емитира 

Просечно/ден  Максимално/ден  

Максимална 

вредност/час 

   

(ii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија (среднa 

вредност) 

              

ТАБЕЛА VI.3.2: Испуштања во канализација – Карактеристики на емисијата (1 табела 

за емисиона точка) 

Референтен број на точка на емисија: Од Инсталацијата нема испуштање во 

канализација 

Параме

тар 

Пред да се третира 

 

Како што е ослободено % 

Ефикасн

ост 

Макс. 

просеч

на 

вредн

ост на 

час 

(mg/l) 

Макс. 

просеч

на 

вредн

ост на 

ден 

(mg/l) 

kg/д

ен 

kg/год

ина 

Макс. 

просеч

на 

вредн

ост на 

час 

(mg/l) 

Макс. 

просеч

на 

вредн

ост на 

ден 

(mg/l) 

kg/д

ен 

kg/год

ина 
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ТАБЕЛА VI.4.1: Емисии во почва  

Референтен број на емисиона точка/област: SGW1-Одлагалиште за рудничка јаловина од 

поткоп-I 

Емисиона точка/област Реф. Бр.: SGW1 

Патека на емисија: (бушотини, бунари, 

пропусливи слоеви, квасење, расфрлување 

итн.) 

квасење, пропусливи слоеви, расфрлување 

Локација: Кај поткоп I, локација Рудник  

Референци од Националниот координатен 

систем (10 цифри, 5 Исток, 5 Север): 

Дифузен извор  

Висина на испустот: (во однос на 

надморската висина на реципиентот) 

 

Водна класификација на реципиентот 

(подземното водно тело): 

/ 

Оценка на осетливоста од загадување на 

подземната вода (вклучувајќи го степенот на 

осетливост): 

/ 

Идентитет и оддалеченост на изворите на 

подземна вода кои се во ризик (бунари, 

извори итн.): 

/ 

Идентитет и оддалеченост на површинските 

водни тела кои се во ризик: 

Тораничка Река 1-2 m 

Детали за емисијата: 

(i) Количина која се емитира: Не може да се процени  

Просечно/ден m3 Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

m3 / / 

(ii) Период или периоди за време на кои емисиите се направени, или ќе се направат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Периоди на емисија (средно) Во зависност од временски услови и реактивноста на 

јаловината  
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Референтен број на емисиона точка/област: SGW2-Одлагалиште за рудничка јаловина од 

поткоп-II A 

Емисиона точка/област Реф. Бр.: SGW2 

Патека на емисија: 

(бушотини, бунари, пропусливи слоеви, 

квасење, расфрлување итн.) 

квасење, пропусливи слоеви, расфрлување 

Локација: Кај поткоп-II A, локација Рудник 

Референци од Националниот координатен 

систем (10 цифри, 5 Исток, 5 Север): 

Дифузен извор 

Висина на испустот: 

(во однос на надморската висина на 

реципиентот) 

/ 

Водна класификација на реципиентот 

(подземното водно тело): 

/ 

Оценка на осетливоста од загадување на 

подземната вода (вклучувајќи го степенот на 

осетливост): 

/ 

Идентитет и оддалеченост на изворите на 

подземна вода кои се во ризик (бунари, 

извори итн.): 

/ 

Идентитет и оддалеченост на површинските 

водни тела кои се во ризик: 

Тораничка Река 1-2 m 

Детали за емисијата: 

(iii) Количина која се емитира: Не може да се процени  

Просечно/ден m3 Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

m3 / / 

(iv) Период или периоди за време на кои емисиите се направени, или ќе се направат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Периоди на емисија (средно) 

 

Во зависност од временски услови и реактивноста на 

јаловината 
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Референтен број на емисиона точка/област: SGW3-Ново централно одлагалиште за рудничка 

јаловина      

Емисиона точка/област Реф. Бр.: SGW3 

Патека на емисија: (бушотини, бунари, 

пропусливи слоеви, квасење, расфрлување 

итн.) 

квасење, пропусливи слоеви, разнесување 

Локација: Ново централно одлагалиште, локација Рудник  

Референци од Националниот координатен 

систем (10 цифри, 5 Исток, 5 Север): 

Дифузен извор 

Висина на испустот: (во однос на надморската 

висина на реципиентот) 

/ 

Водна класификација на реципиентот 

(подземното водно тело): 

/ 

Оценка на осетливоста од загадување на 

подземната вода (вклучувајќи го степенот на 

осетливост): 

/ 

Идентитет и оддалеченост на изворите на 

подземна вода кои се во ризик (бунари, 

извори итн.): 

/ 

Идентитет и оддалеченост на површинските 

водни тела кои се во ризик: 

Тораничка Река 300 -400 m 

Детали за емисијата: 

(v) Количина која се емитира: Не може да се процени  

Просечно/ден m3 Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

m3 / / 

(vi) Период или периоди за време на кои емисиите се направени, или ќе се направат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Периоди на емисија (средно) 

 

Во зависност од временски услови и реактивноста на 

јаловината 
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Референтен број на емисиона точка/област: SGW4 Хидројаловиште-Депонирање на 

хидројаловина  

Емисиона точка/област Реф. Бр.: SGW4 

Патека на емисија: (бушотини, бунари, 

пропусливи слоеви, квасење, расфрлување 

итн.) 

квасење, пропусливи слоеви, расфрлување 

Локација: Хидројаловиште  

Референци од Националниот координатен 

систем (10 цифри, 5 Исток, 5 Север): 

Координати се прикажани во поглавје 1 од 

Барањето 

Висина на испустот: (во однос на надморската 

висина на реципиентот) 

/ 

Водна класификација на реципиентот 

(подземното водно тело): 

/ 

Оценка на осетливоста од загадување на 

подземната вода (вклучувајќи го степенот на 

осетливост): 

/ 

Идентитет и оддалеченост на изворите на 

подземна вода кои се во ризик (бунари, 

извори итн.): 

/ 

Идентитет и оддалеченост на површинските 

водни тела кои се во ризик: 

Крива Река 30-40 m 

Детали за емисијата: 

(vii) Количина која се емитира: Не може да се процени  

Просечно/ден m3 Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

m3   

(viii) Период или периоди за време на кои емисиите се направени, или ќе се направат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Периоди на емисија (средно) 

 

Не може да се процени  
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Референтен број на емисиона точка/област: SGW5-Земјен таложник 1 во кој се собираат 

отпадни води од хидројаловиште  

Емисиона точка/област Реф. Бр.: SGW5 

Патека на емисија: (бушотини, бунари, 

пропусливи слоеви, квасење, расфрлување 

итн.) 

Квасење, пропусливи слоеви 

Локација: Земјен таложник 1 во кој се собираат отпадни 

води од хидројаловиште  

Референци од Националниот координатен 

систем (10 цифри, 5 Исток, 5 Север): 

Дифузен извор  

Висина на испустот: (во однос на надморската 

висина на реципиентот) 

/ 

Водна класификација на реципиентот 

(подземното водно тело): 

/ 

Оценка на осетливоста од загадување на 

подземната вода (вклучувајќи го степенот на 

осетливост): 

/ 

Идентитет и оддалеченост на изворите на 

подземна вода кои се во ризик (бунари, 

извори итн.): 

/ 

Идентитет и оддалеченост на површинските 

водни тела кои се во ризик: 

Крива Река 30-40 m 

Детали за емисијата: 

(ix) Количина која се емитира  

Просечно/ден m3 Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

m3 / / 

(x) Период или периоди за време на кои емисиите се направени, или ќе се направат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Периоди на емисија (средно) 

 

Не може да се процени 
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Референтен број на емисиона точка/област: SGW6-Земјен таложник 2 во кој се собираат 

отпадни води од хидројаловиште  

Емисиона точка/област Реф. Бр.: SGW6 

Патека на емисија: (бушотини, бунари, 

пропусливи слоеви, квасење, расфрлување 

итн.) 

Квасење, пропусливи слоеви 

Локација: Земјен таложник 2 во кој се собираат отпадни 

води од хидројаловиште  

Референци од Националниот координатен 

систем (10 цифри, 5 Исток, 5 Север): 

Дифузен извор  

Висина на испустот: (во однос на надморската 

висина на реципиентот) 

/ 

Водна класификација на реципиентот 

(подземното водно тело): 

/ 

Оценка на осетливоста од загадување на 

подземната вода (вклучувајќи го степенот на 

осетливост): 

/ 

Идентитет и оддалеченост на изворите на 

подземна вода кои се во ризик (бунари, 

извори итн.): 

/ 

Идентитет и оддалеченост на површинските 

водни тела кои се во ризик: 

Крива Река 30-40 m 

Детали за емисијата: 

(xi) Количина која се емитира: Не може да се процени  

Просечно/ден m3 Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

m3 / / 

(xii) Период или периоди за време на кои емисиите се направени, или ќе се направат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Периоди на емисија (средно) 

 

Не може да се процени 
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Референтен број на емисиона точка/област: W10-Испуст на отпадни води од 

хидројаловиште во земјен таложник 1  

Емисиона точка/област Реф. Бр.: W10 

Патека на емисија: (бушотини, бунари, 

пропусливи слоеви, квасење, расфрлување 

итн.) 

Квасење 

Локација: Испуст од цевковод за отпадни води од 

хидројаловиштето (после бетонски таложници) во 

земјен таложник 1  

Референци од Националниот координатен 

систем (10 цифри, 5 Исток, 5 Север): 

Y: 7 624 370.00 

X: 4 619 911.50 

Z: 915.056 

Висина на испустот: (во однос на надморската 

висина на реципиентот) 

/ 

Водна класификација на реципиентот 

(подземното водно тело): 

/ 

Оценка на осетливоста од загадување на 

подземната вода (вклучувајќи го степенот на 

осетливост): 

/ 

Идентитет и оддалеченост на изворите на 

подземна вода кои се во ризик (бунари, 

извори итн.): 

/ 

Идентитет и оддалеченост на површинските 

водни тела кои се во ризик: 

Крива Река 30-40 m 

Детали за емисијата: 

(xiii) Количина која се емитира:  

Просечно/ден 1036.8 m3/ден во 

нормални услови 

345.6 m3/ден во сув 

период 

Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

43.2 m3/h во 

нормални услови 

14.4 m3/ден во сув 

период 

/ / 

(xiv) Период или периоди за време на кои емисиите се направени, или ќе се направат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Периоди на емисија (средно) 

 

Континуирано 

 

 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка         
  Страна 80 од 134 

ТАБЕЛА VI.4.2: Емисии во почвата – Карактеристики на емисијата  

Референтен број на емисиона точка/област: SGW1-Одлагалиште за рудничка јаловина од поткоп-I 

Параметар Пред третманот Како што е ослободено % 

Ефикасност 
Max. на час 

средно (mg/l) 

Max. Дневно 

средно (mg/l) 

kg/ден kg/година Max. средна 

вредност на час 

(mg/l) 

Max. средна 

вредност на ден 

(mg/l) 

kg/ден kg/година 

Pb, Zn, Ni, As, 

Fe, Mn, Cd, Cu 

Не може да се процени 

Референтен број на емисиона точка/област: SGW2-Одлагалиште за рудничка јаловина од поткоп-II 

Параметар Пред третманот Како што е ослободено % 

Ефикасност 
Max. на час 

средно (mg/l) 

Max. Дневно 

средно (mg/l) 

kg/ден kg/година Max. средна 

вредност на час 

(mg/l) 

Max. средна 

вредност на ден 

(mg/l) 

kg/ден kg/година 

Pb, Zn, Ni, As, 

Fe, Mn, Cd, Cu 

Не може да се процени 

Референтен број на емисиона точка/област: SGW3-Ново централно одлагалиште за рудничка јаловина   

Параметар Пред третманот Како што е ослободено % 

Ефикасност 
Max. на час 

средно (mg/l) 

Max. Дневно 

средно (mg/l) 

kg/ден kg/година Max. средна 

вредност на час 

(mg/l) 

Max. средна 

вредност на ден 

(mg/l) 

kg/ден kg/година 

Pb, Zn, Ni, As, 

Fe, Mn, Cd, Cu 

Не може да се процени 
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Референтен број на емисиона точка/област: SGW4 Хидројаловиште-Депонирање на хидројаловина  

Параметар Пред третманот Како што е ослободено % 

Ефикасност 
Max. на час 

средно 

(mg/l) 

Max. Дневно 

средно (mg/l) 

kg/ден kg/година Max. средна 

вредност на час 

(mg/l) 

Max. средна 

вредност на ден 

(mg/l) 

kg/ден kg/година 

Pb, Zn, Ni, As, Fe, 

Mn, Cd, Cu, Mn, Bi, 

CN 

Не може да се процени 

Референтен број на емисиона точка/област: SGW5-Земјен таложник 1 во кој се собираат отпадни води од хидројаловиште  

Параметар Пред третманот Како што е ослободено % 

Ефикасност 
Max. на час 

средно 

(mg/l) 

Max. Дневно 

средно (mg/l) 

kg/ден kg/година Max. средна 

вредност на час 

(mg/l) 

Max. средна 

вредност на ден 

(mg/l) 

kg/ден kg/година 

Pb, Zn, Ni, As, Fe, 

Mn, Cd, Cu, Mn, Bi, 

CN 

Не може да се процени 

Референтен број на емисиона точка/област: SGW6-Земјен таложник 2 во кој се собираат отпадни води од хидројаловиште  

Параметар Пред третманот Како што е ослободено % 

Ефикасност 
Max. на час 

средно 

(mg/l) 

Max. Дневно 

средно (mg/l) 

kg/ден kg/година Max. средна 

вредност на час 

(mg/l) 

Max. средна 

вредност на ден 

(mg/l) 

kg/ден kg/година 
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Pb, Zn, Ni, As, Fe, 

Mn, Cd, Cu, Mn, Bi, 

CN 

Не може да се процени 

Референтен број на емисиона точка/област: W10-Испуст на отпадни води од хидројаловиште во земјен таложник 1  

Параметар Пред третманот Како што е ослободено % 

Ефикасност 
Max. на час 

средно 

(mg/l) 

Max. Дневно 

средно (mg/l) 

kg/ден kg/година Max. средна 

вредност на час 

(mg/l) 

Max. средна 

вредност на ден 

(mg/l) 

kg/ден kg/година 

Температура     8     

pH     8,41     

Електро 

Спроводливост 

    420 

 

    

Суспендирани 

материи 
    0,00     

Растворен кислород     10,1     

Хемиска 

потрошувачка на О2 
    37,9     

Биолошка 

потрошувачка на О2 
    0,85     

Цијаниди     0,00     

Железо     0,02     

Манган     0,2     

Кадмиуим     0,00     

Олово     0,03     
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Цинк     1,84     

Арсен     0,00     

Бизмут     < 0.1     

Антимон     0.11     
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ТАБЕЛА VI.5.1: Емисии на бучава – Збирна листа на изворите на бучава 

Локација Рудник  

Извор Емисиона 

точка Реф. Бр 

Опрема Реф. 

Бр 

Звучен 

притисок1 

dBA на 

референтна 

оддалеченост 

Периоди на 

емисија 

Вентилаторска 

станица 

N1 Мотор на 

вентилаторот 

90,8 dB (A) на 1 m 

оддалеченост 

Континуирано, 24 

часа 

N1 Пропелер на 

вентилаторот 

90,0 dB (A) на 3m 

оддалеченост 

Континуирано, 24 

часа 

Компресорска 

станица 

N2 Компресор за 

воздух 

78,9 dB (A) на 1 m 

оддалеченост 

Континуирано, 24 

часа 

Магацин за 

експлозив 

N3 Вентилатор 91 dB (A) на 1 m 

оддалеченост 

 

Континуирано, 24 

часа 

Транспортни 

возила  

N4 Вагони, 

механизација и 

возила 

80-98 dB (A) на 

извор 

 

При движење низ 

Инсталацијата 

Локација Флотација  

Извор Емисиона 

точка Реф. Бр 

Опрема Реф. 

Бр 

Звучен 

притисок2 

dBA на 

референтна 

оддалеченост 

Периоди на 

емисија 

Трафостаница N5 Трафостаница 52,4 dB(A) Граница 

на трафостаница 

Континуирано, 24 

часа 

Погон за дробење 

на рудата 

N6 Дробилки 95 dB(A) на 1 m 

оддалеченост 

Континуирано, 24 

часа 

N6 Вентилатори 95 dB(A) на 1 m 

оддалеченост 

Континуирано, 24 

часа 

Погон за мелење и 

флотација на 

рудата 

N7 Зупчалка 88,4 dB (A) на 1 m 

оддалеченост 

Континуирано, 24 

часа 

N7 Класификатор 87,5  dB(A) на 1 m 

оддалеченост 

Континуирано, 24 

часа 

N7 Флотација 85,9 dB(A) на 1 m 

оддалеченост 

Континуирано, 24 

часа 

N7 Филтража 

(вакуум пумпа за 

филтрирање) 

94,8 dB(A) на 1 m 

оддалеченост 

Континуирано, 24 

часа 

N7 Утовар за 

концентрат 

79,8 dB(A) на 2 m 

оддалеченост 

При утовар 

                                                

1 За делови од постројката може да се користат нивоа на интензитет на звучност. 

2 За делови од постројката може да се користат нивоа на интензитет на звучност. 
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N7 Вентилатори 90-98 dB(A) на 2 m 

оддалеченост 

 

Електромашинска 

работилница 

N8 Работни 

активности во 

електромашинска 

работилница, 

работа на 

опрема 

70 dB(A) на 

граници на објектот 

Континуирано, 24 

часа 

Транспортни 

активности низ 

целата локација 

N9 Работа и 

движење на 

механизација и 

возила 

80-98 dB (A) При движење низ 

Инсталацијата 
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Табела VII.3.1: Квалитет на површинска вода 

Точка на мониторинг/Референци од Националниот координатен систем: MM1-Тораничка Река без руднички активности / X-0623591, Y-4669685 

Параметар Резултати 

(mg/l) 

 

 

Метод на земање примерок 

(зафат, нанос итн.) 

Нормален 

аналитички опсег 

Метода/техника на 

анализа 

Датум 

01.12.2016 

Датум Датум Датум 

pH 8,16    Тораничка Река 6,5-9,0 MKC EN ISO 10523 

Температура 3,3    Тораничка Река 30⁰C max US EPA-170.1 

Електрична проводливост EC  

286 
   Тораничка Река / MKC EN 27888 

Боја (0Со-Pt) 2,10    Тораничка Река <15 - >40 ASTM 204A 

Матност (NTU) 0,32    Тораничка Река <0,5 - >3,0 MKC EN ISO 7027 

Суспендирани материи 0,00    Тораничка Река 35 mg/l US EPA – 160,2 

Вкупен сув остаток од филтрирана 

вода 

137     350-1500 mg/l US EPA 160,1 

Амониумски азот NH4-N        

Хемиска потрошувачка на кислород 5,68    Тораничка Река 125 mg/l MKC EN ISO 8467 

Биохемиска потрошувачка на кислород 0,56    Тораничка Река 25 mg/l US EPA 405.1 

Растворен кислород O2 (р-р) 10,71    Тораничка Река / ASTM D 888-03 
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Вкупно масти и масла 0,00    Тораничка Река / ASTM 5520-B 

Калциум Ca        

Кадмиум Cd 0,52    Тораничка Река 0,1 mg/l / 

Хром Cr        

Хлор Cl        

Бакар Cu        

Железо Fe 0.,02    Тораничка Река 2 mg/l ASTM D 1068-0 

Олово Pb 0,03    Тораничка Река 0,5 mg/l ASTM D 1886-03 

Магнезиум Mg        

Манган Mn 0,00    Тораничка Река 2 mg/l ASTM D 516-02 

Жива Hg        

Никел Ni        

Калиум К        

Натриум Na        

Сулфат SO4 
       

Цинк Zn 5,13    Тораничка Река 2 mg/l / 

Вкупна базичност (како CaCO3) 
       

Вкупен органски јаглерод TOC        

Вкупен оксидиран азот TON        

Нитрити NO2 
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Нитрати NO3 
       

Фекални колиформни бактерии во 

раствор ( број/100ml) 

/    Тораничка Река 5- >500 MKC EN ISO 9308-2 

Фосфати PO4        

Арсен 0,00    Тораничка Река 0,1 mg/l / 

Бизмут < 0.1    Тораничка Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Антимон 0.10    Тораничка Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Цијаниди 0,00    Тораничка Река 0,5 mg/l / 

 

Точка на мониторинг/Референци од Националниот координатен систем: MM2- Тораничка Река-хоризонт 1, после кипите / X-0622888, Y-4669898 

Параметар Резултати 

(mg/l) 

 

 

Метод на земање примерок 

(зафат, нанос итн.) 

Нормален 

аналитички опсег 

Метода/техника на 

анализа 

Датум 

01.12.2016 

Датум Датум Датум 

pH 7,84    Тораничка Река 6,5-9,0 MKC EN ISO 10523 

Температура 5,4    Тораничка Река 30⁰C max US EPA-170.1 
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Електрична проводливост EC  

529 
   Тораничка Река / MKC EN 27888 

Боја (0Со-Pt) 1,2    Тораничка Река <15 - >40 ASTM 204A 

Матност (NTU) 11,0    Тораничка Река <0,5 - >3,0 MKC EN ISO 7027 

Суспендирани материи 24,9    Тораничка Река 35 mg/l US EPA – 160,2 

Вкупен сув остаток од филтрирана 

вода 

315     350-1500 mg/l US EPA 160,1 

Амониумски азот NH4-N        

Хемиска потрошувачка на кислород 6,35    Тораничка Река 125 mg/l MKC EN ISO 8467 

Биохемиска потрошувачка на кислород 0,22    Тораничка Река 25 mg/l US EPA 405.1 

Растворен кислород O2 (р-р) 10,5    Тораничка Река / ASTM D 888-03 

Вкупно масти и масла 1,6    Тораничка Река / ASTM 5520-B 

Калциум Ca        

Кадмиум Cd 0,04    Тораничка Река 0,1 mg/l / 

Хром Cr        

Хлор Cl        

Бакар Cu        

Железо Fe 0,06    Тораничка Река 2 mg/l ASTM D 1068-0 

Олово Pb 0,08    Тораничка Река 0,5 mg/l ASTM D 1886-03 

Магнезиум Mg        

Манган Mn 0,15    Тораничка Река 2 mg/l ASTM D 516-02 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка         
  Страна 90 од 134 

Жива Hg        

Никел Ni        

Калиум К        

Натриум Na        

Сулфат SO4 
       

Цинк Zn 5,15    Тораничка Река 2 mg/l / 

Вкупна базичност (како CaCO3)        

Вкупен органски јаглерод TOC        

Вкупен оксидиран азот TON        

Нитрити NO2 
       

Нитрати NO3 
       

Фекални колиформни бактерии во 

раствор ( број/100ml) 

/    Тораничка Река 5- >500 MKC EN ISO 9308-2 

Фосфати PO4        

Арсен 0,00    Тораничка Река 0,1 mg/l / 

Бизмут < 0.1    Тораничка Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Антимон < 0.1    Тораничка Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Цијаниди 0,00    Тораничка Река 0,5 mg/l / 
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Точка на мониторинг/Референци од Националниот координатен систем: MM3- Тораничка Река-хоризонт после кипи / X-0623296, Y-4669808 

Параметар Резултати 

(mg/l) 

 

 

Метод на земање примерок 

(зафат, нанос итн.) 

Нормален 

аналитички опсег 

Метода/техника на 

анализа 

Датум 

01.12.2016 

Датум Датум Датум 

pH 8,06    Тораничка Река 6,5-9,0 MKC EN ISO 10523 

Температура 3,4    Тораничка Река 30⁰C max US EPA-170.1 

Електрична проводливост EC  

303 
   Тораничка Река / MKC EN 27888 

Боја (0Со-Pt) 0,6    Тораничка Река <15 - >40 ASTM 204A 

Матност (NTU) 0,96    Тораничка Река <0,5 - >3,0 MKC EN ISO 7027 

Суспендирани материи 0,00    Тораничка Река 35 mg/l US EPA – 160,2 

Вкупен сув остаток од филтрирана 

вода 

153,3     350-1500 mg/l US EPA 160,1 

Амониумски азот NH4-N        

Хемиска потрошувачка на кислород 7,58    Тораничка Река 125 mg/l MKC EN ISO 8467 

Биохемиска потрошувачка на кислород 0,68    Тораничка Река 25 mg/l US EPA 405.1 

Растворен кислород O2 (р-р) 11,11    Тораничка Река / ASTM D 888-03 
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Вкупно масти и масла 0,00    Тораничка Река / ASTM 5520-B 

Калциум Ca        

Кадмиум Cd 0,05    Тораничка Река 0,1 mg/l / 

Хром Cr        

Хлор Cl        

Бакар Cu        

Железо Fe 0,13    Тораничка Река 2 mg/l ASTM D 1068-0 

Олово Pb 0,00    Тораничка Река 0,5 mg/l ASTM D 1886-03 

Магнезиум Mg        

Манган Mn 0,00    Тораничка Река 2 mg/l ASTM D 516-02 

Жива Hg        

Никел Ni        

Калиум К        

Натриум Na        

Сулфат SO4 
       

Цинк Zn 4,34    Тораничка Река 2 mg/l / 

Вкупна базичност (како CaCO3) 
       

Вкупен органски јаглерод TOC        

Вкупен оксидиран азот TON        

Нитрити NO2 
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Нитрати NO3 
       

Фекални колиформни бактерии во 

раствор ( број/100ml) 

/    Тораничка Река 5- >500 MKC EN ISO 9308-2 

Фосфати PO4        

Арсен 0,01    Тораничка Река 0,1 mg/l / 

Бизмут < 0.1    Тораничка Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Антимон < 0.1    Тораничка Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Цијаниди 0,00    Тораничка Река 0,5 mg/l / 

Точка на мониторинг/Референци од Националниот координатен систем: MM4- Тораничка Река- пред капија / X-0622129, Y-4671748 

Параметар Резултати 

(mg/l) 

 

 

Метод на земање примерок 

(зафат, нанос итн.) 

Нормален 

аналитички опсег 

Метода/техника на 

анализа 

Датум 

01.12.2016 

Датум Датум Датум 

pH 7,8    Тораничка Река 6,5-9,0 MKC EN ISO 10523 

Температура 4,6    Тораничка Река 30⁰C max US EPA-170.1 

Електрична проводливост EC  

258 
   Тораничка Река / MKC EN 27888 
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Боја (0Со-Pt) 1,2    Тораничка Река <15 - >40 ASTM 204A 

Матност (NTU) 2,02    Тораничка Река <0,5 - >3,0 MKC EN ISO 7027 

Суспендирани материи 0,00    Тораничка Река 35 mg/l US EPA – 160,2 

Вкупен сув остаток од филтрирана 

вода 

121,0     350-1500 mg/l US EPA 160,1 

Амониумски азот NH4-N        

Хемиска потрошувачка на кислород 7,58    Тораничка Река 125 mg/l MKC EN ISO 8467 

Биохемиска потрошувачка на кислород 0,86    Тораничка Река 25 mg/l US EPA 405.1 

Растворен кислород O2 (р-р) 9,89    Тораничка Река / ASTM D 888-03 

Вкупно масти и масла 0,00    Тораничка Река / ASTM 5520-B 

Калциум Ca        

Кадмиум Cd 0,00    Тораничка Река 0,1 mg/l / 

Хром Cr        

Хлор Cl        

Бакар Cu        

Железо Fe 0,18    Тораничка Река 2 mg/l ASTM D 1068-0 

Олово Pb 0,00    Тораничка Река 0,5 mg/l ASTM D 1886-03 

Магнезиум Mg        

Манган Mn 0,00    Тораничка Река 2 mg/l ASTM D 516-02 

Жива Hg        
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Никел Ni        

Калиум К        

Натриум Na        

Сулфат SO4 
       

Цинк Zn 2,85    Тораничка Река 2 mg/l / 

Вкупна базичност (како CaCO3)        

Вкупен органски јаглерод TOC        

Вкупен оксидиран азот TON        

Нитрити NO2 
       

Нитрати NO3 
       

Фекални колиформни бактерии во 

раствор ( број/100ml) 

/    Тораничка Река 5- >500 MKC EN ISO 9308-2 

Фосфати PO4        

Арсен 0,00    Тораничка Река 0,1 mg/l / 

Бизмут < 0.1    Тораничка Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Антимон < 0.1    Тораничка Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Цијаниди 0,00    Тораничка Река 0,5 mg/l / 
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Точка на мониторинг/Референци од Националниот координатен систем: MM5- Тораничка Река- после испуст на отпадни води од станица за третман на 

санитарни отпадни води / X-0621913, Y-4671968 

Параметар Резултати 

(mg/l) 

 

 

Метод на земање примерок 

(зафат, нанос итн.) 

Нормален 

аналитички опсег 

Метода/техника на 

анализа 

Датум 

01.12.2016 

Датум Датум Датум 

pH 7,44    Тораничка Река 6,5-9,0 MKC EN ISO 10523 

Температура 7,8    Тораничка Река 30⁰C max US EPA-170.1 

Електрична проводливост EC  

410 
   Тораничка Река / MKC EN 27888 

Боја (0Со-Pt) 0,4    Тораничка Река <15 - >40 ASTM 204A 

Матност (NTU) 1,07    Тораничка Река <0,5 - >3,0 MKC EN ISO 7027 

Суспендирани материи 0,00    Тораничка Река 35 mg/l US EPA – 160,2 

Вкупен сув остаток од филтрирана 

вода 

205     350-1500 mg/l US EPA 160,1 

Амониумски азот NH4-N        

Хемиска потрошувачка на кислород 8,86    Тораничка Река 125 mg/l MKC EN ISO 8467 

Биохемиска потрошувачка на кислород 2,82    Тораничка Река 25 mg/l US EPA 405.1 

Растворен кислород O2 (р-р) 8,88    Тораничка Река / ASTM D 888-03 
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Вкупно масти и масла 0,00    Тораничка Река / ASTM 5520-B 

Калциум Ca        

Кадмиум Cd 0,00    Тораничка Река 0,1 mg/l / 

Хром Cr        

Хлор Cl        

Бакар Cu        

Железо Fe 0,04    Тораничка Река 2 mg/l ASTM D 1068-0 

Олово Pb 0,00    Тораничка Река 0,5 mg/l ASTM D 1886-03 

Магнезиум Mg        

Манган Mn 0,00    Тораничка Река 2 mg/l ASTM D 516-02 

Жива Hg        

Никел Ni        

Калиум К        

Натриум Na        

Сулфат SO4 
       

Цинк Zn 4,25    Тораничка Река 2 mg/l / 

Вкупна базичност (како CaCO3) 
       

Вкупен органски јаглерод TOC        

Вкупен оксидиран азот TON        

Нитрити NO2 
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Нитрати NO3 
       

Фекални колиформни бактерии во 

раствор ( број/100ml) 

240,000.00    Тораничка Река 5- >500 MKC EN ISO 9308-2 

Фосфати PO4        

Арсен 0,00    Тораничка Река 0,1 mg/l / 

Бизмут < 0.1    Тораничка Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Антимон < 0.1    Тораничка Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Цијаниди 0,00    Тораничка Река 0,5 mg/l / 

Точка на мониторинг/Референци од Националниот координатен систем: MM6-Тораничка Река- пред влив во Крива Река/ X-0620265, Y-4673500 

Параметар Резултати 

(mg/l) 

 

 

Метод на земање примерок 

(зафат, нанос итн.) 

Нормален 

аналитички опсег 

Метода/техника на 

анализа 

Датум 

01.12.2016 

Датум Датум Датум 

pH 8,49    Тораничка Река 6,5-9,0 MKC EN ISO 10523 

Температура 7    Тораничка Река 30⁰C max US EPA-170.1 

Електрична проводливост EC  

351 
   Тораничка Река / MKC EN 27888 
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Боја (0Со-Pt) 1,50    Тораничка Река <15 - >40 ASTM 204A 

Матност (NTU) 0,30    Тораничка Река <0,5 - >3,0 MKC EN ISO 7027 

Суспендирани материи 0,00    Тораничка Река 35 mg/l US EPA – 160,2 

Вкупен сув остаток од филтрирана 

вода 

180,33     350-1500 mg/l US EPA 160,1 

Амониумски азот NH4-N        

Хемиска потрошувачка на кислород 5,06    Тораничка Река 125 mg/l MKC EN ISO 8467 

Биохемиска потрошувачка на кислород 0,32    Тораничка Река 25 mg/l US EPA 405.1 

Растворен кислород O2 (р-р) 11,11    Тораничка Река / ASTM D 888-03 

Вкупно масти и масла 0,00    Тораничка Река / ASTM 5520-B 

Калциум Ca        

Кадмиум Cd 0,00    Тораничка Река 0,1 mg/l / 

Хром Cr        

Хлор Cl        

Бакар Cu        

Железо Fe 0,01    Тораничка Река 2 mg/l ASTM D 1068-0 

Олово Pb 0,00    Тораничка Река 0,5 mg/l ASTM D 1886-03 

Магнезиум Mg        

Манган Mn 0,00    Тораничка Река 2 mg/l ASTM D 516-02 

Жива Hg        
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Никел Ni        

Калиум К        

Натриум Na        

Сулфат SO4 
       

Цинк Zn 4,37    Тораничка Река 2 mg/l / 

Вкупна базичност (како CaCO3)        

Вкупен органски јаглерод TOC        

Вкупен оксидиран азот TON        

Нитрити NO2 
       

Нитрати NO3 
       

Фекални колиформни бактерии во 

раствор ( број/100ml) 

/    Тораничка Река 5- >500 MKC EN ISO 9308-2 

Фосфати PO4        

Арсен 0,00    Тораничка Река 0,1 mg/l / 

Бизмут < 0.1    Тораничка Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Антимон < 0.1    Тораничка Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Цијаниди 0,00    Тораничка Река 0,5 mg/l / 

Точка на мониторинг/Референци од Националниот координатен систем: MM7- Крива Река- пред девијационен канал / X-0620275, Y-4673514 
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Параметар Резултати 

(mg/l) 

 

 

Метод на земање примерок 

(зафат, нанос итн.) 

Нормален 

аналитички опсег 

Метода/техника на 

анализа 

Датум 

01.12.2016 

Датум Датум Датум 

pH 7,92    Крива Река 6,5-9,0 MKC EN ISO 10523 

Температура 5,2    Крива Река 30⁰C max US EPA-170.1 

Електрична проводливост EC  

228 
   Крива Река / MKC EN 27888 

Боја (0Со-Pt) 1,80    Крива Река <15 - >40 ASTM 204A 

Матност (NTU) 03,3    Крива Река <0,5 - >3,0 MKC EN ISO 7027 

Суспендирани материи 0,00    Крива Река 35 mg/l US EPA – 160,2 

Вкупен сув остаток од филтрирана 

вода 

312,7     350-1500 mg/l US EPA 160,1 

Амониумски азот NH4-N        

Хемиска потрошувачка на кислород 4,42    Крива Река 125 mg/l MKC EN ISO 8467 

Биохемиска потрошувачка на кислород 1,55    Крива Река 25 mg/l US EPA 405.1 

Растворен кислород O2 (р-р) 11,52    Крива Река / ASTM D 888-03 

Вкупно масти и масла 0,40    Крива Река / ASTM 5520-B 

Калциум Ca        
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Кадмиум Cd 0,01    Крива Река 0,1 mg/l / 

Хром Cr        

Хлор Cl        

Бакар Cu        

Железо Fe 0,51    Крива Река 2 mg/l ASTM D 1068-0 

Олово Pb 0,14    Крива Река 0,5 mg/l ASTM D 1886-03 

Магнезиум Mg        

Манган Mn 0,00    Крива Река 2 mg/l ASTM D 516-02 

Жива Hg        

Никел Ni        

Калиум К        

Натриум Na        

Сулфат SO4 
       

Цинк Zn 4,23    Крива Река 2 mg/l / 

Вкупна базичност (како CaCO3)        

Вкупен органски јаглерод TOC        

Вкупен оксидиран азот TON        

Нитрити NO2 
       

Нитрати NO3 
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Фекални колиформни бактерии во 

раствор ( број/100ml) 

/    Крива Река 5- >500 MKC EN ISO 9308-2 

Фосфати PO4        

Арсен 0,00    Крива Река 0,1 mg/l / 

Бизмут < 0.1    Крива Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Антимон < 0.1    Крива Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Цијаниди 0,00    Крива Река 0,5 mg/l / 

 Точка на мониторинг/Референци од Националниот координатен систем: MM8- Крива Река- после девијационен канал / X-0619914, Y-4674275 

Параметар Резултати 

(mg/l) 

 

 

Метод на земање примерок 

(зафат, нанос итн.) 

Нормален 

аналитички опсег 

Метода/техника на 

анализа 

Датум 

01.12.2016 

Датум Датум Датум 

pH 8,09    Крива Река 6,5-9,0 MKC EN ISO 10523 

Температура 5,8    Крива Река 30⁰C max US EPA-170.1 

Електрична проводливост EC  

271 
   Крива Река / MKC EN 27888 

Боја (0Со-Pt) 2,2    Крива Река <15 - >40 ASTM 204A 
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Матност (NTU) 2,53    Крива Река <0,5 - >3,0 MKC EN ISO 7027 

Суспендирани материи 0,00    Крива Река 35 mg/l US EPA – 160,2 

Вкупен сув остаток од филтрирана 

вода 

145     350-1500 mg/l US EPA 160,1 

Амониумски азот NH4-N        

Хемиска потрошувачка на кислород 6,32    Крива Река 125 mg/l MKC EN ISO 8467 

Биохемиска потрошувачка на кислород 0,28    Крива Река 25 mg/l US EPA 405.1 

Растворен кислород O2 (р-р) 10,30    Крива Река / ASTM D 888-03 

Вкупно масти и масла 0,40    Крива Река / ASTM 5520-B 

Калциум Ca        

Кадмиум Cd 0,01    Крива Река 0,1 mg/l / 

Хром Cr        

Хлор Cl        

Бакар Cu        

Железо Fe 0,39    Крива Река 2 mg/l ASTM D 1068-0 

Олово Pb 0,04    Крива Река 0,5 mg/l ASTM D 1886-03 

Магнезиум Mg        

Манган Mn 0,02    Крива Река 2 mg/l ASTM D 516-02 

Жива Hg        

Никел Ni        
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Калиум К        

Натриум Na        

Сулфат SO4 
       

Цинк Zn 3,63    Крива Река 2 mg/l / 

Вкупна базичност (како CaCO3)        

Вкупен органски јаглерод TOC        

Вкупен оксидиран азот TON        

Нитрити NO2 
       

Нитрати NO3 
       

Фекални колиформни бактерии во 

раствор ( број/100ml) 

/    Крива Река 5- >500 MKC EN ISO 9308-2 

Фосфати PO4        

Арсен 0,00    Крива Река 0,1 mg/l / 

Бизмут < 0.1    Крива Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Антимон < 0.1    Крива Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Цијаниди 0,00    Крива Река 0,5 mg/l / 

Точка на мониторинг/Референци од Националниот координатен систем: MM9- Крива Река-после таложниците од хидројаловиштето / X-0619875, Y-4674458 

Параметар Резултати 
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(mg/l) 

 

 

Метод на земање примерок 

(зафат, нанос итн.) 

Нормален 

аналитички опсег 

Метода/техника на 

анализа 

Датум 

01.12.2016 

Датум Датум Датум 

pH 8,23    Крива Река 6,5-9,0 MKC EN ISO 10523 

Температура 6,1    Крива Река 30⁰C max US EPA-170.1 

Електрична проводливост EC  

295 
   Крива Река / MKC EN 27888 

Боја (0Со-Pt) 1,80    Крива Река <15 - >40 ASTM 204A 

Матност (NTU) 5,3    Крива Река <0,5 - >3,0 MKC EN ISO 7027 

Суспендирани материи 0,00    Крива Река 35 mg/l US EPA – 160,2 

Вкупен сув остаток од филтрирана 

вода 

150     350-1500 mg/l US EPA 160,1 

Амониумски азот NH4-N        

Хемиска потрошувачка на кислород 8,86    Крива Река 125 mg/l MKC EN ISO 8467 

Биохемиска потрошувачка на кислород 1,41    Крива Река 25 mg/l US EPA 405.1 

Растворен кислород O2 (р-р) 11,32    Крива Река / ASTM D 888-03 

Вкупно масти и масла 0,7    Крива Река / ASTM 5520-B 

Калциум Ca        

Кадмиум Cd 0,01    Крива Река 0,1 mg/l / 
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Хром Cr        

Хлор Cl        

Бакар Cu        

Железо Fe 0,38    Крива Река 2 mg/l ASTM D 1068-0 

Олово Pb 0,00    Крива Река 0,5 mg/l ASTM D 1886-03 

Магнезиум Mg        

Манган Mn 0,00    Крива Река 2 mg/l ASTM D 516-02 

Жива Hg        

Никел Ni        

Калиум К        

Натриум Na        

Сулфат SO4 
       

Цинк Zn 3,39    Крива Река 2 mg/l / 

Вкупна базичност (како CaCO3)        

Вкупен органски јаглерод TOC        

Вкупен оксидиран азот TON        

Нитрити NO2 
       

Нитрати NO3 
       

Фекални колиформни бактерии во 

раствор ( број/100ml) 

/    Крива Река 5- >500 MKC EN ISO 9308-2 
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Фосфати PO4        

Арсен 0,00    Крива Река 0,1 mg/l / 

Бизмут < 0.1    Крива Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Антимон < 0.1    Крива Река / MKC EN ISO 

11885:2013 

Цијаниди 0,00    Крива Река 0,5 mg/l / 

Табела VII.5.1: Квалитет на подземна вода 

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем: ММ1- Пиезометар по хидројаловиште на рудник Тораница/ 

42о12’14.66’’N, 22о26’49.01’’E 

Параметар Резултати 

(mg/l) 

 

 

Метод на земање 

примерок (смеса и сл.) 

Нормален 

аналитички опсег 

Метода/техника на 

анализа 

Датум 

01.12.2016 

Датум Датум Датум 

pH 8,23    Подземна вода од 

пиезометар 

5,3-8,5 MKC EN ISO 10523 

Температура 7,7    Подземна вода од 

пиезометар 

/ / 
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Електрична проводливост EC 581    Подземна вода од 

пиезометар 

/ MKC EN 27888 

Амониумски азот NH4-N        

Растворен кислород O2 (р-р)        

Остатоци од испарување 

(180оC) 

       

Калциум Ca        

Кадмиум Cd 0,00    Подземна вода од 

пиезометар 

0,1-10 µg/l / 

Хром Cr        

Хлор Cl        

Бакар Cu        

Цијаниди Cn, вкупно 0,00    Подземна вода од 

пиезометар 

1-100 µg/l / 

Железо Fe        

Олово Pb 800    Подземна вода од 

пиезометар 

10-30 µg/l ASTM D1886-03 

Магнезиум Mg        

Манган Mn 0,00    Подземна вода од 

пиезометар 

50-1000  ASTM D516-02 

Жива Hg        
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Никел Ni        

Калиум К        

Натриум Na        

Фосфати PO4        

Сулфати SO4        

Цинк Zn 590    Подземна вода од 

пиезометар 

100-200 µg/l / 

Вкупна базичност (како CaCO3)        

Вкупен органски јаглерод        

Вкупен оксидиран азот        

Арсен As        

Бариум Ba        

Бор B        

Флуор F        

Фенол        

Фосфор P        

Селен Se        

Сребро Ag        

Нитрити NO2        

Нитрати NO3        
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Фекални бактерии во раствор (   

/100млс) 

       

Вкупно бактерии во раствор (  

/100mls) 

       

Ниво на водата (според надмор. 

висина на Пула) 

       

Антимон <0,1    Подземна вода од 

пиезометар 

30-50 µg/l MKC EN ISO 

11885:2013 

Бизмут <0,1    Подземна вода од 

пиезометар 

50 µg/l MKC EN ISO 

11885:2013 

Минерални масла 0,00    Подземна вода од 

пиезометар 

/ ASTM 5520-B 

 

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем: ММ2-Пиезометар во непосредна близина на резервоар за складирање 

на нафта на рудник Тораница / X-0597946, Y-4648529 

Параметар Резултати 

(mg/l) 

 

 

Метод на земање 

примерок (смеса и сл.) 

Нормален 

аналитички опсег 

Метода/техника на 

анализа 

Датум 

28.12.2016 

Датум Датум Датум 
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pH 8,00    Подземна вода од 

пиезометар 

5,3-8,5 MKC EN ISO 10523 

Температура 5,9    Подземна вода од 

пиезометар 

/ / 

Електрична проводливост EC 404    Подземна вода од 

пиезометар 

/ MKC EN 27888 

Амониумски азот NH4-N        

Растворен кислород O2 (р-р)        

Остатоци од испарување 

(180оC) 

       

Калциум Ca        

Кадмиум Cd 0,00    Подземна вода од 

пиезометар 

0,1-10 µg/l / 

Хром Cr        

Хлор Cl        

Бакар Cu        

Цијаниди Cn, вкупно 0,00    Подземна вода од 

пиезометар 

1-100 µg/l / 

Железо Fe        

Олово Pb 150    Подземна вода од 

пиезометар 

10-30 µg/l ASTM D1886-03 

Магнезиум Mg        
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Манган Mn 500    Подземна вода од 

пиезометар 

50-1000  ASTM D516-02 

Жива Hg        

Никел Ni        

Калиум К        

Натриум Na        

Фосфати PO4        

Сулфати SO4        

Цинк Zn 270    Подземна вода од 

пиезометар 

100-200 µg/l / 

Вкупна базичност (како CaCO3)        

Вкупен органски јаглерод        

Вкупен оксидиран азот        

Арсен As        

Бариум Ba        

Бор B        

Флуор F        

Фенол        

Фосфор P        

Селен Se        



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка         
  Страна 114 од 134 

Сребро Ag        

Нитрити NO2        

Нитрати NO3        

Фекални бактерии во раствор (   

/100млс) 

       

Вкупно бактерии во раствор (  

/100mls) 

       

Ниво на водата (според надмор. 

висина на Пула) 

       

Антимон <0,1    Подземна вода од 

пиезометар 

30-50 µg/l MKC EN ISO 

11885:2013 

Бизмут <0,1    Подземна вода од 

пиезометар 

50 µg/l MKC EN ISO 

11885:2013 

Минерални масла 0,00    Подземна вода од 

пиезометар 

/ ASTM 5520-B 
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ТАБЕЛА VII.5.2: Список на сопственици/поседници на земјиштето 

Сопственик на 

земјиштето 

Локација каде што се 

врши расфрлањето 

Податоци од мапа Потреба од фосфорно 

ѓубре за секоја фарма 

  Не е применливо 

Вкупна потреба на Фосфорно ѓубре за секој клиент   ________ 

ТАБЕЛА VII.5.5: Распространување: Не е применливо 

Сопственик на земјиште/Фармер__________________________ 

Референтна мапа________________________ 

Идентитет на површината  

Вкупна површина (ha)  

(а) Употреблива површина (ha)  

Тест на почвата за Фосфор mg/l  

Датум на правење на тестот за фосфор  

Култура  

Побарувачка на Фосфор (kg P/ha)  

Количество на мил расфрлена на самата 

фарма (m3/ha) 

 

Проценето количество Фосфор во милта 

расфрлена на фармата (kg P/ha) 

 

(б) Волумен што треба да се аплицира (m3/ha)  

Аплициран фосфор (kg P/ha)  

Вк. количество внесена мил (m3)  

Вкупна количина што може да се внесе на фармата.   

Концентрација на Фосфор во материјалот што 

се расфрла  

- kg Фосфор/m3 

Концентрација на Азот во материјалот што се 

расфрла 

- kg Азот/m3 

 

ТАБЕЛА VII.8.1 Оценка на амбиенталната бучава 

 

 

 

 

Национален координатен 

систем 

Нивоа на звучен притисок 

(5 Север, 5 Исток) L(A)eq L(A)10 L(A)90 
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1. Граница на 
инсталацијата 

 

Место 1:М1 N: 41°26'4.00" 

E: 21°57'4.91" 

77,5 

dB(A) 

80,9 

dB(A) 

64,2 

dB(A) 

Место 2:М2 N: 41°26'3.63"  

E: 21°57'10.42" 

68,5 

dB(A) 

71,7 

dB(A) 

54,2 

dB(A) 

Место 3:М3 N: 41°26'6.89" 

E: 21°57'7.84" 

69,7 

dB(A) 

72,4 

dB(A) 

57,9 

dB(A) 

Место 4:М4 N: 41°26'9.93" 

E: 21°57'1.34" 

66,6 

dB(A) 

71,0 

dB(A) 

54,0 

dB(A) 

Место 5:М5 N: 41°26'8.41" 

E: 21°57'1.18" 

66,9 

dB(A) 

69,9 

dB(A) 

53,2 

dB(A) 

Место 6:М6 N: 41°26'5.71" 

E: 21°57'5.20" 

66,7 

dB(A) 

65,5 

dB(A) 

62,2 

dB(A) 

Локации осетливи на 

бучава 

 

Место 1:     

Место 2:     

Место 3:     

Место 4:     

Забелешка: Сите локации треба да бидат назначени на придружните цртежи. 

ТАБЕЛА VIII.1.1: Намалување / контрола на третман 

Референтен број на емисионата точка: W1 и W2 

Контролен 

параметар1 

Опрема2 Постојаност на 

опремата 

Калибрација 

на опремата 

Поддршка на 

опремата 

Ниво на мил Таложник Редовно чистење  / / 

 

Контролен 

параметар 

Мониторинг кој 

треба да се изведе3 

Опрема за 

мониторинг 

Калибрирање на 

опремата за мониторинг 

Суспендирани 

материи во 

отпадни води од 

таложникот 

Четири пати годишно Систем за 

Лабораториска 

филтрација 

 

Калибрација аналитичка 

вага 

Референтен број на емисионата точка: W4 

Контролен 

параметар1 

Опрема2 Постојаност 

на опремата 

Калибрација 

на опремата 

Поддршка на 

опремата 

                                                

1 Наброи ги оперативните параметри на системот за третман/намалување кои ја контролираат 

неговата функција. 
2 Наброј ја опремата потребна за правилна работа на системот за намалување/третман. 

3 Наброј ги мониторинзите на контролните параметри кои треба да се изведат. 
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Ниво на 

исталожена мил во 

Емшеров бунар 

Механизација за 

отстранување на 

мил 

/ / Производителот 

 

Контролен 

параметар 

Мониторинг кој 

треба да се изведе3 

Опрема за 

мониторинг 

Калибрирање на 

опремата за 

мониторинг 

Физичко-хемиски и 

бактериолошки 

квалитет на 

отпадни води  

Четири пати годишно Надворешна 

компанија 

Според стандард за 

акредитација на 

методата 

 

Референтен број на емисионата точка: W10 

Контролен 

параметар1 

Опрема2 Постојаност 

на опремата 

Калибрација 

на опремата 

Поддршка на 

опремата 

Ниво на мил Таложници за 

отпадни води од 

хидројаловиште 

Редовно 

чистење  

/ / 

 

Контролен 

параметар 

Мониторинг кој 

треба да се изведе3 

Опрема за 

мониторинг 

Калибрирање на 

опремата за мониторинг 

Суспендирани 

материи во 

отпадни води од 

таложникот 

Четири пати годишно Систем за 

Лабораториска 

филтрација 

 

Калибрација аналитичка 

вага 

 

Референтен број на емисионата точка: W9 и W9/1 

Контролен 

параметар1 

Опрема2 Постојаност 

на опремата 

Калибрација 

на опремата 

Поддршка на 

опремата 

Ниво на вода Маслофаќач Превентивно 

одржување/ 

Редовно 

чистење 

Визуелна / 

 

Контролен 

параметар 

Мониторинг кој 

треба да се изведе3 

Опрема за 

мониторинг 

Калибрирање на 

опремата за мониторинг 

Минерални масла 

во отпадна вода 

од маслофаќач 

Четири пати годишно Надворешна 

компанија 

Според стандард за 

акредитација на методата 

 

Референтен број на емисионата точка: А2-2 и A2-3 

Контролен 

параметар1 

Опрема2 Постојаност 

на опремата 

Калибрација 

на опремата 

Поддршка на 

опремата 
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Ниво на вода Ротоклон Превентивно 

одржување 

Визуелна Резервни 

делови 

 

Контролен 

параметар 

Мониторинг кој 

треба да се изведе3 

Опрема за 

мониторинг 

Калибрирање на 

опремата за мониторинг 

РМ10 Два пати годишно Надворешна 

компанија 

Според стандард за 

акредитација на методата 

ТАБЕЛА IX.1.1: Мониторинг на емисиите и точки на земање на примероци (1 табела за 

секоја точка на мониторинг) 

Референтен број на емисионата точка:  А2–1-Испуст на главен депресионен вентилатор 

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

СО Еднаш 

годишно 

Тежок  и 

небезбеден 

пристап 

MKC EN 

12341:2006 

MKC ISO 12039 или друг 

акредитиран метод 
СО2 МКС ISO 

12039:2008 

MKC ISO 7539 или друг 

акредитиран метод 

Азотни оксиди 

изразени како NO2,  

MKC EN 

14211:2006 

MKC ISO 10849 или друг 

акредитиран метод 
Сулфурни оксиди 

изразени како SO2,  

MKC EN 

14212:2006 

Акредитиран метод 

Прашина (PM10 и 

вкупна прашина) 

MKC EN 

146261:2007 

MKC ISO 9096 или друг 

акредитиран метод 

Содржина на олово 

и цинк во прашина 

MKC EN 

14902:2006 

Акредитиран метод 

Референтен број на емисионата точка: A1 – 1- Испуст на оџак од котлара 

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Прашина (PM10 и 

вкупна прашина) 

Еднаш 

годишно во 

текот на 

зимските 

месеци 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место 

MKC EN 

146261:2007 

MKC ISO 9096 или друг 

акредитиран метод 

Јаглерод моноксид-

СО,  

MKC EN 

12341:2006 

MKC ISO 12039 или друг 

акредитиран метод 
Азотни оксиди 

изразени како NO2,  

MKC EN 

14211:2006 

MKC ISO 10849 или друг 

акредитиран метод 
Органски 

супстанции 

изразени како 

вкупен јаглерод, 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Референтен број на емисионата точка: А2 – 2- Ротоклон на примарно дробење 

Параметар Фреквенција 

на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Прашина (PM10 и 

вкупна прашина) 

Два пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место 

MKC EN 

146261:2007 

MKC ISO 9096 или друг 

акредитиран метод 

Референтен број на емисионата точка: А2 – 3-Ротоклон на секундарно дробење  
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Параметар Фреквенција на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Прашина (PM10 и 

вкупна прашина) 

Два пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место 

MKC EN 

146261:2007 

MKC ISO 9096 

или друг 

акредитиран 

метод 

Референтен број на емисионата точка: А2 – 4-Вентилатор во сеење 

Параметар Фреквенција 

на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Прашина (PM10 и 

вкупна прашина) 

Два пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место 

MKC EN 

146261:2007 

MKC ISO 9096 

или друг 

акредитиран 

метод 

Референтен број на емисионата точка: А2 – 5- Испусно место на систем за вентилација 

на простории за подготовка на варно млеко   

Параметар Фреквенција 

на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Прашина (PM10 и 

вкупна прашина) 

Два пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место 

MKC EN 

146261:2007 

MKC ISO 9096 

или друг 

акредитиран 

метод 

Референтен број на емисионата точка: А3 – 1- Испусно место на вентилатор за КАХ и 

КЕХ   

Параметар Фреквенција 

на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Јаглерод 

дисулфид 

Два пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Референтен број на емисионата точка: А3 – 2- Испуст од главен вентилатор од реагентно 

одделение   

Параметар Фреквенција 

на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Прашина (PM10 и 

вкупна прашина) 

Два пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место 

MKC EN 

146261:2007 

MKC ISO 9096 

Референтен број на емисионата точка: А3 – 3- Испуст на вентилатор за цијанид 

Параметар Фреквенција 

на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Цијаниди Два пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Стандарден 

акредитиран 

метод 
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Референтен број на емисионата точка:  W1-Отпадна вода од таложник на поткоп 2-А 

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техника 

pH Четири пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место  

 

MKC ISO 10523 Стандарден 

акредитиран метод 
Температура Стандарден метод Стандарден 

акредитиран метод 
Вкупно 
суспендирани 
материи, 

MKC ISO 11923 Стандарден 

акредитиран метод 

Минерални масла  MKC EN ISO 9377-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 
БПК5, MKC EN 1899-1 Стандарден 

акредитиран метод 
ХПК, MKC ISO 6060 

MKC ISO 15705 

Стандарден 

акредитиран метод 
Олово, MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цинк, MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Железо MKC ISO 6332 

MKC EN ISO 15586 

Стандарден 

акредитиран метод 

Кадмиум, MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 5961 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Манган, MKC ISO 6333 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Арсен. MKC EN ISO 11969 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Референтен број на емисионата точка:  W2-Отпадна вода од таложник на поткоп 2 

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техника 

pH Четири пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место  

 

MKC ISO 10523 Стандарден 

акредитиран метод 
Температура Стандарден метод Стандарден 

акредитиран метод 
Вкупно 
суспендирани 
материи, 

MKC ISO 11923 Стандарден 

акредитиран метод 

Минерални масла  MKC EN ISO 9377-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 
БПК5, MKC EN 1899-1 Стандарден 

акредитиран метод 
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ХПК, MKC ISO 6060 

MKC ISO 15705 

Стандарден 

акредитиран метод 
Олово, MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цинк, MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Железо MKC ISO 6332 

MKC EN ISO 15586 

Стандарден 

акредитиран метод 

Кадмиум, MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 5961 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Манган, MKC ISO 6333 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Арсен. MKC EN ISO 11969 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Референтен број на емисионата точка:  W3-Отпадна вода од поткоп 1 

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техника 

pH Четири пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место  

 

MKC ISO 10523 Стандарден 

акредитиран метод 
Температура Стандарден метод Стандарден 

акредитиран метод 
Вкупно 
суспендирани 
материи, 

MKC ISO 11923 Стандарден 

акредитиран метод 

Минерални масла  MKC EN ISO 9377-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 
БПК5, MKC EN 1899-1 Стандарден 

акредитиран метод 
ХПК, MKC ISO 6060 

MKC ISO 15705 

Стандарден 

акредитиран метод 
Олово, MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цинк, MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Железо MKC ISO 6332 

MKC EN ISO 15586 

Стандарден 

акредитиран метод 

Кадмиум, MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 5961 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 
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Манган, MKC ISO 6333 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Арсен. MKC EN ISO 11969 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

 

Референтен број на емисионата точка:  W4-Испусно место на отпадни води од станицата 

за третман на санитарни отпадни води. 

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техника 

pH Четири пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место  

 

MKC ISO 10523 Стандарден 

акредитиран метод 
Температура Стандарден метод Стандарден 

акредитиран метод 
Вкупно 
суспендирани 
материи, 

MKC ISO 11923 Стандарден 

акредитиран метод 

Вкупно масла и 
масти 

/ Стандарден 

акредитиран метод 
БПК5, MKC EN 1899-1 Стандарден 

акредитиран метод 
ХПК, MKC ISO 6060 

MKC ISO 15705 

Стандарден 

акредитиран метод 
Колиформни 

бактерии 

MKC EN ISO 9308-1 Стандарден 

акредитиран метод 
Сулфати MKC EN ISO 10304-

1 

Стандарден 

акредитиран метод 

Вкупен фосфор MKC EN ISO 25663 

MKC EN ISO 11905-

1 

MKC EN 12260 

Стандарден 

акредитиран метод 

Вкупен азот MKC EN ISO Стандарден 

акредитиран метод 

Амониум MKC EN ISO 5664 

MKC EN ISO 7150-1 

Стандарден 

акредитиран метод 

Нитрити MKC EN 26777 

 

Стандарден 

акредитиран метод 

Нитрати MKC ISO 7890-3 

 

Стандарден 

акредитиран метод 

 

Референтен број на емисионата точка: W10-Испусно место на отпадни води од таложник 

за отпадни води од хидројаловиште  

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техника 

pH Четири пати 

годишно 

MKC ISO 10523 Стандарден 

акредитиран метод 
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Температура Обезбеден 

пристап до 

мерно место  

 

Стандарден метод Стандарден 

акредитиран метод 
Вкупно 
суспендирани 
материи, 

MKC ISO 11923 Стандарден 

акредитиран метод 

Минерални масла  MKC EN ISO 9377-2 Стандарден 

акредитиран метод 
БПК5, MKC EN 1899-1 Стандарден 

акредитиран метод 
ХПК, MKC ISO 6060 

MKC ISO 15705 

Стандарден 

акредитиран метод 
Олово, MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цинк, MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Кадмиум, MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 5961 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Железо MKC ISO 6332 

MKC EN ISO 15586 

Стандарден 

акредитиран метод 

Манган, MKC ISO 6333 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Арсен. MKC EN ISO 11969 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цијаниди вкупни 

Цијаниди слободни 

MKC ISO 6703-1 

MKC ISO 6703-2 

 

Стандарден 

акредитиран метод 

 

 

ТАБЕЛА IX.1.2 Мерни места и мониторинг на животната средина 

(1 табела за секоја точка на мониторинг) 

Референтен број на точката на мониторинг: АА1- Северно од депонираната рудничка 

јаловина кај поток I и во близина на новопредвидената рудничка депонија 

Параметар Фреквенција 

на мониторинг 

Пристап до 

точките на 

мониторинг 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техни

ка 

Суспендирани 

честички со големина 

под 10 µm (PM10), 

Четири пати 

годишно 

Лесен пристап MKC EN 

12341:2007 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Олово, MKC EN 

14902:2006 

ISO 9855:1993 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Кадмиум, 

Арсен. 
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Референтен број на точката на мониторинг: АА2- На северо-западната граница на 

флотација, веднаш до влезна капија во Инсталацијата 

Параметар Фреквенција 

на мониторинг 

Пристап до 

точките на 

мониторинг 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техни

ка 

Суспендирани 

честички со големина 

под 10 µm (PM10), 

Четири пати 

годишно 

Лесен пристап MKC EN 

12341:2007 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Олово, MKC EN 

14902:2006 

ISO 9855:1993 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Кадмиум, 

Арсен. 

Референтен број на точката на мониторинг: АА3- Северно од хидројаловиштето и 

таложниците на хидројаловиште 

Параметар Фреквенција 

на мониторинг 

Пристап до 

точките на 

мониторинг 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техни

ка 

Суспендирани 

честички со големина 

под 10 µm (PM10), 

Четири пати 

годишно 

Лесен пристап MKC EN 

12341:2007 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Олово, MKC EN 

14902:2006 

ISO 9855:1993 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Кадмиум, 

Арсен. 

Референтен број на точката на мониторинг: MM1-Тораничка Река без руднички 

активности (возводно пред поткоп III)   

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техника 

pH 
Четири пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место  

 

MKC ISO 10523 
Стандарден 

акредитиран метод 
Растворен 

кислород 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

БПК5, MKC EN 1899-1 
Стандарден 

акредитиран метод 

ХПК, 
MKC ISO 6060 

MKC ISO 15705 

Стандарден 

акредитиран метод 
Вкупно 

суспендирани 

материи, 

MKC ISO 11923 

Стандарден 

акредитиран метод 

Вкупен сув остаток 

од филтрирана 

вода, 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Нафта 
Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Олово 

MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цинк MKC ISO 8288 Стандарден 

акредитиран метод 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
          Страна 125 од 134 

MKC EN ISO 17294-

2 

Кадмиум MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 5961 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Железо MKC ISO 6332 

MKC EN ISO 15586 

Стандарден 

акредитиран метод 

Манган MKC ISO 6333 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Арсен MKC EN ISO 11969 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Антимон Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Бизмут Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

 

Референтен број на точката на мониторинг: MM2-Тораничка Река после испуст на 

јамски води и кипи од поткоп I 

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техника 

pH 
Четири пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место  

 

MKC ISO 10523 
Стандарден 

акредитиран метод 
Растворен 

кислород 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

БПК5, MKC EN 1899-1 
Стандарден 

акредитиран метод 

ХПК, 
MKC ISO 6060 

MKC ISO 15705 

Стандарден 

акредитиран метод 
Вкупно 

суспендирани 

материи, 

MKC ISO 11923 

Стандарден 

акредитиран метод 

Вкупен сув остаток 

од филтрирана 

вода, 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Нафта 
Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Олово 

MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цинк MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 
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Кадмиум MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 5961 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Железо MKC ISO 6332 

MKC EN ISO 15586 

Стандарден 

акредитиран метод 

Манган MKC ISO 6333 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Арсен MKC EN ISO 11969 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Антимон Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Бизмут Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

 

Референтен број на точката на мониторинг: MM3-Тораничка Река после испуст на 

јамски води и кипи од поткоп IIa 

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техника 

pH 
Четири пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место  

 

MKC ISO 10523 
Стандарден 

акредитиран метод 
Растворен 

кислород 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

БПК5, MKC EN 1899-1 
Стандарден 

акредитиран метод 

ХПК, 
MKC ISO 6060 

MKC ISO 15705 

Стандарден 

акредитиран метод 
Вкупно 

суспендирани 

материи, 

MKC ISO 11923 

Стандарден 

акредитиран метод 

Вкупен сув остаток 

од филтрирана 

вода, 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Нафта 
Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Олово 

MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цинк MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Кадмиум MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 5961 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 
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Железо MKC ISO 6332 

MKC EN ISO 15586 

Стандарден 

акредитиран метод 

Манган MKC ISO 6333 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Арсен MKC EN ISO 11969 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Антимон Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Бизмут Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

 

Референтен број на точката на мониторинг: MM4-Тораничка Река на место на влив на 

Јаречки Поток (пред ХЕЦ) 

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техника 

pH 
Четири пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место  

 

MKC ISO 10523 
Стандарден 

акредитиран метод 
Растворен 

кислород 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

БПК5, MKC EN 1899-1 
Стандарден 

акредитиран метод 

ХПК, 
MKC ISO 6060 

MKC ISO 15705 

Стандарден 

акредитиран метод 
Вкупно 

суспендирани 

материи, 

MKC ISO 11923 

Стандарден 

акредитиран метод 

Вкупен сув остаток 

од филтрирана 

вода, 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Нафта 
Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Олово 

MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цинк MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Железо MKC ISO 6332 

MKC EN ISO 15586 

Стандарден 

акредитиран метод 

Кадмиум MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 5961 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Манган MKC ISO 6333 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 
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Арсен MKC EN ISO 11969 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Антимон Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Бизмут Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цијаниди MKC ISO 6703-1 

MKC ISO 6703-2 

 

Стандарден 

акредитиран метод 

 

Референтен број на точката на мониторинг: MM5-Тораничка Река после испуст на 

отпадни води од пречистителна станица 

Параметар Фреквенција 

на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

pH 
Четири пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место  

 

MKC ISO 10523 
Стандарден 

акредитиран метод 

Растворен кислород 
Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

БПК5, MKC EN 1899-1 
Стандарден 

акредитиран метод 

ХПК, 
MKC ISO 6060 

MKC ISO 15705 

Стандарден 

акредитиран метод 
Вкупно суспендирани 

материи, 
MKC ISO 11923 

Стандарден 

акредитиран метод 

Вкупен сув остаток 

од филтрирана вода, 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Нафта 
Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Олово 

MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цинк MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 
Железо MKC ISO 6332 

MKC EN ISO 15586 

Стандарден 

акредитиран метод 

Кадмиум MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 5961 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Манган MKC ISO 6333 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Арсен MKC EN ISO 11969 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Антимон Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Бизмут Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 
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Вкупен фосфор MKC EN ISO 6878 Стандарден 

акредитиран метод 

Вкупен азот MKC EN ISO 25663 

MKC EN ISO 11905-1 

MKC EN 12260 

Стандарден 

акредитиран метод 

Амонијак Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Нитрити MKC EN 26777 

 

Стандарден 

акредитиран метод 

Нитрати MKC ISO 7890-3 

 

Стандарден 

акредитиран метод 

Колиформни 

бактерии 

MKC EN ISO 9308-1 Стандарден 

акредитиран метод 

Цијаниди MKC ISO 6703-1 

MKC ISO 6703-2 

 

Стандарден 

акредитиран метод 

 

Референтен број на точката на мониторинг: MM6-Тораничка Река пред влив во Крива 

Река 

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техника 

pH 
Четири пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место  

 

MKC ISO 10523 
Стандарден 

акредитиран метод 
Растворен 

кислород 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

БПК5, MKC EN 1899-1 
Стандарден 

акредитиран метод 

ХПК, 
MKC ISO 6060 

MKC ISO 15705 

Стандарден 

акредитиран метод 
Вкупно 

суспендирани 

материи, 

MKC ISO 11923 

Стандарден 

акредитиран метод 

Вкупен сув остаток 

од филтрирана 

вода, 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Нафта 
Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Олово 

MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цинк MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Железо MKC ISO 6332 

MKC EN ISO 15586 

Стандарден 

акредитиран метод 

Кадмиум MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 5961 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Манган MKC ISO 6333 

MKC EN ISO 15586 

Стандарден 

акредитиран метод 
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MKC EN ISO 17294-

2 

Арсен MKC EN ISO 11969 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Антимон Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Бизмут Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цијаниди MKC ISO 6703-1 

MKC ISO 6703-2 

 

Стандарден 

акредитиран метод 

 

Референтен број на точката на мониторинг: MM7-Крива Река пред девијационен тунел 

на хидројаловште 

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техника 

pH 
Четири пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место  

 

MKC ISO 10523 
Стандарден 

акредитиран метод 
Растворен 

кислород 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

БПК5, MKC EN 1899-1 
Стандарден 

акредитиран метод 

ХПК, 
MKC ISO 6060 

MKC ISO 15705 

Стандарден 

акредитиран метод 
Вкупно 

суспендирани 

материи, 

MKC ISO 11923 

Стандарден 

акредитиран метод 

Вкупен сув остаток 

од филтрирана 

вода, 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Нафта 
Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Олово 

MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цинк MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Железо MKC ISO 6332 

MKC EN ISO 15586 

Стандарден 

акредитиран метод 

Кадмиум MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 5961 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Манган MKC ISO 6333 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 
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Арсен MKC EN ISO 11969 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Антимон Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Бизмут Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цијаниди MKC ISO 6703-1 

MKC ISO 6703-2 

 

Стандарден 

акредитиран метод 

 

Референтен број на точката на мониторинг: MM8-Крива Река после девијационен тунел 

на хидројаловште 

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техника 

pH 
Четири пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место  

 

MKC ISO 10523 
Стандарден 

акредитиран метод 
Растворен 

кислород 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

БПК5, MKC EN 1899-1 
Стандарден 

акредитиран метод 

ХПК, 
MKC ISO 6060 

MKC ISO 15705 

Стандарден 

акредитиран метод 
Вкупно 

суспендирани 

материи, 

MKC ISO 11923 

Стандарден 

акредитиран метод 

Вкупен сув остаток 

од филтрирана 

вода, 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Нафта 
Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Олово 

MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цинк MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Железо MKC ISO 6332 

MKC EN ISO 15586 

Стандарден 

акредитиран метод 

Кадмиум MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 5961 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Манган MKC ISO 6333 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-

2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Арсен MKC EN ISO 11969 

MKC EN ISO 15586 

Стандарден 

акредитиран метод 
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MKC EN ISO 17294-

2 

Антимон Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Бизмут Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цијаниди MKC ISO 6703-1 

MKC ISO 6703-2 

 

Стандарден 

акредитиран метод 

 

Референтен број на точката на мониторинг: MM9-Крива Река после таложници на 

хидројаловиште 

 

Параметар Фреквенција 

на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техник

а 

pH 
Четири пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место  

 

MKC ISO 10523 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Растворен 
кислород 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

БПК5, MKC EN 1899-1 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

ХПК, 
MKC ISO 6060 

MKC ISO 15705 

Стандарден 

акредитиран 

метод 
Вкупно 
суспендирани 
материи, 

MKC ISO 11923 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Вкупен сув остаток 
од филтрирана 
вода, 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Нафта 
Стандарден 

акредитиран 

метод 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Олово 

MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 

15586 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Цинк MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран 

метод 
Железо MKC ISO 6332 

MKC EN ISO 

15586 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Кадмиум MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 5961 

MKC EN ISO 

15586 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран 

метод 
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Манган MKC ISO 6333 

MKC EN ISO 

15586 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Арсен MKC EN ISO 

11969 

MKC EN ISO 

15586 

MKC EN ISO 

17294-2 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Антимон Стандарден 

акредитиран 

метод 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Бизмут Стандарден 

акредитиран 

метод 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Цијаниди MKC ISO 6703-1 

MKC ISO 6703-2 

 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

 

Референтен број на точката на мониторинг: MM10-Пиезометар после хидројаловиште, 

во близина на трет таложник за отпадни води од хидројаловиште 

Параметар Фреквенција 

на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

pH 
Четири пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место  

 

MKC ISO 10523 
Стандарден 

акредитиран метод 

Минерални 
масла 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Олово 

MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цинк MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 
Кадмиум MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 5961 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Железо MKC ISO 6332 

MKC EN ISO 15586 

Стандарден 

акредитиран метод 

Манган MKC ISO 6333 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Арсен MKC EN ISO 11969 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Антимон Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Бизмут Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цијаниди MKC ISO 6703-1 

MKC ISO 6703-2 

 

Стандарден 

акредитиран метод 
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Референтен број на точката на мониторинг: MM11-Пиезометар во близина на 

резервоарите за складирање на нафта 

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

pH 
Четири пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место  

 

MKC ISO 10523 
Стандарден 

акредитиран метод 

Минерални 
масла 

Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Олово 

MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Цинк MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 
Кадмиум MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 5961 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Манган MKC ISO 6333 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Железо MKC ISO 6332 

MKC EN ISO 15586 

Стандарден 

акредитиран метод 

Арсен MKC EN ISO 11969 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Стандарден 

акредитиран метод 

Антимон Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Бизмут Стандарден 

акредитиран метод 

Стандарден 

акредитиран метод 

Референтен број на точката на мониторинг: BB1, BB2 и ВВ3-нивоа на бучава на 

границите на флотација 

Параметар Фреквенција 

на мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Ниво на 
бучава 

Два пати 

годишно 

Обезбеден пристап 

до мерно место 

МKC ISO 1999-2 

2010 

Стандарден 

акредитиран метод 
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1. ВОВЕД 

Друштвото за производство и трговија „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип, Вадење на 

други руди на обоени метали, е основано во 2016 година, а негов сопственик е „Минстрој 

Холдинг“ А.Д. од Софија, Република Бугарија.  

Во 2016 година на Друштвото за производство и трговија „БУЛМАК 2016“ му е доделена 

концесија за локалитетите Тораница, Сокол, Бачило и Средно Брдо, на кои се наоѓа 

рудното лежиште „Тораница“. Површината на просторот на концесијата во 

горенаведениот локалитет изнесува 4,099650 km2.  

„Тораница“ е рудник со подземна експлоатација на минералните суровини олово и цинк 

воспоставен на територијата на Република Македонија. На почетокот од своето 

работење, рудникот „Тораница“ бил во општествена (државна) сопственост. Во тој 

период, поточно од 1987 година, започнува поинтензивно производство на минерални 

суровини, со почетна годишна вредност од 41,232 t. Особено значително производство 

на минерална суровина – руда (314,210 t) е забележано во текот на 1990 година.  

Минералната суровина во Инсталацијата континуирано се експлоатирала околу 14 

години, а потоа доаѓа до прекин од околу 5 години, заради трансформацијата на 

сопственоста од општествена во приватна. Инсталацијата престанала со работа кон 

крајот на 2002 година, а во почетокот на 2003 година тогашната организација влегла во 

стечајна постапка. 

Во овој период, Владата на Република Македонија предлага да приватизира одредени 

претпријатија, загубари, вклучувајќи го и рудникот за олово и цинк „Тораница“, преку 

продажба на акции или имот. Успешното завршување на продажбата (координирано од 

Министерството за економија), е услов за FESAL II договорот помеѓу Светската банка и 

Владата на Македонија, а рестартирањето на рудниците и операциите за преработка 

на рудата (кои престанале да работат на крајот на 2002 година) е од клучно значење за 

локалната економија. 

Новиот сопственик, Binani Group of Industries, London, UK, односно „Индо Минералс и 

Металс“, ДООЕЛ Скопје, го рестартирал рудникот во ноември 2006  и истиот работел 

до ноември 2015 година, кога „Индо Минералс и Металс“, влегуваат во стечајна 

постапка. 

Врз основа за Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), како и член 46 од 

Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 

25/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 39/16) и Одлуката за избор на најповолна понуда за 

доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-руди за олово и цинк 

на „Минстрој Холдинг“ АД Софија, Република Бугарија на локалитетот „Тораница, Сокол 

и Средно Брдо“, општина Крива Паланка бр.42-2669 од 22.03.2016 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 55/16), на ден 06.04.2016 година Владата на 

Република Македонија застапувана од Министерството за економија и Друштвото за 
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производство и трговија „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип, Подружница Рудник 

Тораница, Крива Паланка (во понатамошниот текст „БУЛМАК 2016“), склучија договор 

за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-руди на олово и 

цинк на локалитетот „Тораница“, „Сокол“ и „Средно Брдо“, општина Крива Паланка 

(Министерство за економија број на Договор 24-44/29 од 06.04.2016 и „БУЛМАК 2016“ 

број на Договор 02/2016 од 06.04.2016). Површината на доделената концесија изнесува 

P= 4099650 km2. 

Врз основа на доделената концесија за експлоатација на минералната суровина 

„БУЛМАК 2016“, стана нов концесионер на рудникот „Тораница“. Покрај доделената 

концесија, „БУЛМАК 2016“ се стекна и со сопственост на објектите (недвижностите), 

преку купување на истите во стечајна постапка, која се води против поранешниот 

концесионер „ИММ“-во стечај (Решение издадено на ден 29.07.2016 од Основен суд 

Штип).  

На 15.11.2016 година „БУЛМАК 2016“ се стекна со дозвола за експлоатација на 

минерална суровина руди на олово и цинк на локалитетот „Тораница, Бачило, Сокол и 

Средно Брдо, општина Крива Паланка (број на дозвола 24-6075/4 од 15.11.2016).    

Во декември, 2016 година, „БУЛМАК 2016“ (во понатамошниот текст: Оператор на 

Инсталацијата) започна со рестартирање на Инсталацијата и активности за пробно 

производство.   

Инсталацијата „Тораница“ се состои од 4 составни, меѓусебно поврзани делови: 

 Локација на Рудник на локалитетот Тораница, Сокол, Бачило и Средно Брдо, 

земјиштето е во сопственост на Република Македонија, кое е дадено на 

користење по пат на концесија (Договор за концесија за експлоатација на 

минерална суровина-руди на олово и цинк на локалитетот „Тораница, Сокол, 

Бачило и Средно Брдо“ Општина Крива Паланка, Министерство за економија 

број на Договор 24-44/29 од 06.04.2016 и „БУЛМАК 2016“ број на Договор 02/2016 

од 06.04.2016 ). Договорот за концесија е приложен во Додаток 2 од овој Прилог; 

 Локација на Флотација, која се наоѓа надвор од концесионото поле, при што  

земјиштето е во сопственост на Република Македонија, а објектите се во 

сопственост на Операторот, добиени по пат на купување недвижен имот-објекти 

(Решение СТ.бр. 40/15 издадено на ден 29.07.2016 од Основен суд Штип). 

Решението за продажба е дадено во Додаток 5 од овој Прилог; 

 Хидројаловиште, кое се наоѓа на 4 km оддалеченост од локацијата на Флотација 

и ги содржи сите составни делови, кои ја овозможуваат неговата работа и 

одржување. Земјиштето на кое е изградено хидројаловиштето во најголем дел е 

во сопственост на Република Македонија, а дел е во приватна сопственост на 

рудникот „Тораница“, односно новиот Оператор-Друштво за производство и 

трговија „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип; 
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 Системот за транспорт на јаловина (пулповод) ги поврзува локацијата на 

Флотацијата со локацијата на Хидројаловиштето. Пулповодот ја спроведува 

флотациската јаловина од Флотација до Хидројаловиштето. Трасата на 

пулповодот минува низ државно земјиште.  

Објектите и пропратните инфраструктурни инсталации се во сопственост на 

Операторот. 

Исто така ниеден од структурните делови на рудникот „Тораница“ не се уредени со 

урбанистичка планска документација1. 

Во Додаток 1 е прикажан извод од Централниот регистар, а договор за концесија е 

приложен во Додаток 2 кон овој Прилог. Имотни листови за локацијата флотација се 

приложени во Додаток 3 од овој Прилог. 

Во Додаток 4 е приложена Дозволата за експлоатација на руда. Во Додатокот 5 е дадено 

Решение за продажба на подвижен и недвижен имот, додека во Додаток 6 е приложена 

спецификација на движен и недвижен имот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Во 2011 година започната е постапка за изработка на ДУПД за надградување на хидројаловиштето, но 

оваа постапка е прекината и се уште не е завршена.  
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Додаток 1 

 

 

Решение и извод од централниот регистар на Р. Македонија
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Додаток 2 

 

 

Договор за концесија 
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Додаток 3 

 

 

Имотни листови 
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Додаток 4 

 

 

Дозвола за експлоатација на минерална суровина 
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Додаток 5 

 

 

Решение за продажба на подвижен и недвижен имот 
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Додаток 6 

 

 

Спецификација на подвижен и недвижен имот 
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1. ВОВЕД 

Рудникот „Тораница“ територијално припаѓа на Општина Крива Паланка. Се 

наоѓа на Осоговските Планини, во сливното подрачје на Тораничка Река. 

Оддалечен е околу 18 km од градот Крива Паланка.  

Рудното лежиште „Тораница“ граничи: 

 На исток со врвот Руен (2252 m) и Република Бугарија; 

 На запад со Тораничка Река и Средно Брдо; 

 На север со Бачилски Поток; 

 На југ со планински гребен кој се протега од врвот Сокол (2038 m) и Царев 

Врв или Султан Тепе (2085 m). 

Релјефот на локацијата на инсталацијата е планински и се карактеризира со 

благи била и стрмни падини со тесни речни долини во вид на латиничната буква 

„V“.  

Локацијата-Флотација на Инсталацијата „Тораница“ се наоѓа во катастарската 

општина (КО) Костур, општина Крива Паланка. Се состои од повеќе објекти, во 

кои се изведуваат работи за дробење, сеење, мелење и класифицирање на 

рудата, како и нејзина флотација и филтрирање. Покрај тоа, на оваа локација се 

наоѓаат и објекти за сместување на вработените, технички магацин, 

електромашинска зграда, управна зграда и други објекти, кои подетално се 

опишани во Прилог II од ова барање.  

Локацијата-Хидројаловиште, како трет поврзан структурен дел на рудникот 

„Тораница“, е создадено во долината на Крива Река. Тоа е од кањонско-

акумулативен тип, со две брани: возводна и низводна брана и таложници (она 

што ни е спомнато во 1.1). Хидројаловиштето, со неговите составни делови и 

помошни структури е подетално е опишано во Прилог II. 

Пулповодот ја пренесува флотациската јаловина од локацијата Флотација до 

хидројаловиштето. На одредени места тој се наоѓа под земја, додека на некои 

локации е надземен, на (аквадукт) носечка потпорна конструкција. Подетално е 

опишан во Прилог II. 

Во Додаток 1 од овој Прилог е дадена локацијата на рудник „Тораница“ во 

рамките на општината Крива Паланка, додека сателитските снимки на локациите 

се дадени во Додаток 2. Во Додаток 3 е прикажана топографска карта на 

локацијата.  

1.1 Географска положба на општина Крива Паланка 

Општината Крива Паланка се наоѓа во североисточниот дел на Република 

Македонија. Зафаќа површина од 480,81 km2. На север се граничи со Република 

Србија, на исток со Република Бугарија, на југ со општините Македонска 

Каменица, Кочани и Кратово, додека на запад граничи со Општина Ранковце.  
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Според релјефот, општината Крива Паланка е доминантно планинска, односно 

релјефот на територијата на Општината се состои од претежно планински 

морфолошки елементи и облици.  

На територијата на општина Крива Паланка течат повеќе реки и други водни 

текови (потоци), од кои поголеми се Крива Река и Дурачка Река. 

Шумските екосистеми го покриваат поголемиот дел од територијата на 

Општината. Нивното учество во вкупната површина на Општината изнесува 

36,47%. Изразено во хектари, шумското земјиште зафаќа 17527,5 ha.  

Генерално, територијата на општина Крива Паланка е под влијание на умерено 

континенталната клима, што во зима предизвикува појава на умерени студени 

периоди, а во лето умерено топло време, потоа свежа пролет и релативно топла 

есен, што првенствено се должи на географската положба и на одредени 

влијанија од Медитеранот, кои продираат преку Крива Река. Повисоките делови 

на Осоговските Планини се одликуваат со степска клима.  

Просечната годишна температура на воздухот во општина Крива Паланка 

изнесува +10,2 °С. Како најстуден месец се јавува јануари, со просечна 

температура од -0,3 °С, додека најтопол е јули со просечна температура од 20,0 
°С.  

Количеството на дождови, кои паѓаат на територијата на општина Крива 

Паланка, е поголемо во однос на соседните општини, што е резултат на 

поголемата надморска височина. Просечен датум кога се јавува првата снежна 

покривка во регионот е 30 ноември. Многу ниски просечни годишни температури 

се карактеристични за планинскиот појас над 1700 метри н.в. Поради ова, 

снежната покривка се задржува на планинските врвови Руен и Царев Врв од 

октомври па сè до почетокот на месец јуни. 

Што се однесува до воздушните струења, може да се каже дека на територијата 

на општина Крива Паланка дуваат ветрови од речиси сите правци и во секое 

годишно време. Поради ова, маглата е ретка појава (во просек, годишно се 

забележуваат 10-12 денови со магла).   

Општина Крива Паланка, со Осоговските Планини, е една од најзначајните 

рударски области во Република Македонија. Има рудни наоѓалишта на метали 

(олово, цинк, антимон, сребро, злато итн.), како и на неметали (бентонитски 

глини, туфови, кварц, дијатомејска земја итн.). Рудникот „Тораница“ е дел од 

металогенетската зона Бесна Кобила-Осогово-Тасос, односно делот од зоната 

кој се наоѓа на Осоговските Планини, на територија на општина Крива Паланка.  
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Додаток 1 Карти на локации  

 

 

Слика 1 Локација на рудник „Тораница“ во рамките на Република Македонија и 

Општина Крива Паланка 

Рудник „Тораница“ 
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Додаток 2 Сателитски снимки на локациите 

 

Слика 2 Сателитска снимка на локациите Рудник, Флотација, Хидројаловиште, како и 

траса на пулповод 

 

Слика 3 Локација на рудно лежиште „Тораница“ 
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1. ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА 

1.1. Краток историјат за работењето на Инсталацијата  

Во „Рудник Тораница“, Крива Паланка (во понатамошниот текст: Инсталација) се врши 

подземна експлоатација на минерална суровина, олово-цинкова руда, и производство 

на олово цинков концентрат.  

Со активно производство на руда и производство на олово цинкови концентрати 

Инсталацијата почнала да работи во 1987. Почетното годишно производство на 

експлоатирана руда изнесувало 41.232 t. Со текот на годините производство постојано 

се зголемувало така што во 1990 год. се експлоатирани 314.210 t руда. 

Минералната суровина во Инсталацијата континуирано се експлоатирала околу 14 

години, а потоа доаѓа до прекин на работењето со траење од околу 5 години, заради 

трансформацијата на сопственоста од општествена во приватна. Инсталацијата 

престанала со работа кон крајот на 2002 година, а во почетокот на 2003 година 

тогашната организација влегла во стечајна постапка. 

Во овој период, Владата на Република Македонија предлага да приватизира одредени 

претпријатија, загубари, вклучувајќи го и рудникот за олово и цинк „Тораница“, преку 

продажба на акции или имот. Успешното завршување на продажбата (координирано од 

Министерството за економија), е услов за FESAL II договорот помеѓу Светската Банка и 

Владата на Република Македонија, а рестартирањето на рудниците и операциите за 

преработка на рудата (кои престанале да работат на крајот на 2002 година) е од клучно 

значење за локалната економија. 

Новиот сопственик, Binani Group of Industries, London, UK, односно „Индо Минералс и 

Металс“, ДООЕЛ Скопје, го рестартирал рудникот во ноември 2006  и истиот работел 

до ноември 2015 година, кога „Индо Минералс и Металс“, влегуваат во стечајна 

постапка. 

На ден 06.04.2016 година Друштвото за производство и трговија „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ 

Пробиштип, Подружница Рудник Тораница, Крива Паланка (во понатамошниот текст 

„БУЛМАК 2016“) и Владата на Република Македонија застапувана од Министерството 

за економија, склучија договор за доделување на концесија за експлоатација на 

минерална суровина-руди на олово и цинк на локалитетот „Тораница“, „Сокол“ и 

„Средно Брдо“, општина Крива Паланка (Министерство за економија број на Договор 24-

44/29 од 06.04.2016 и „БУЛМАК 2016“ број на Договор 02/2016 од 06.04.2016).  

Површината на доделената концесија изнесува P= 4099650 km2. 

Врз основа на доделената концесија за експлоатација на минералната суровина, 

„БУЛМАК 2016“ стана нов концесионер на рудникот „Тораница“. Покрај доделената 

концесија, „БУЛМАК 2016“ се стекна и со сопственост над објектите (недвижностите), 

преку купување на истите во стечајна постапка, која се води против поранешниот 

концесионер „ИММ“-во стечај (Решение издадено на ден 29.07.2016 од Основен суд 

Штип).  
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Во управна постапка, за добивање дозвола за експлоатација на минерална суровина, 

на 15.11.2016 година „БУЛМАК 2016“ се стекна со дозвола за експлоатација на 

минерална суровина руди на олово и цинк на локалитетот „Тораница, Бачило, Сокол и 

Средно Брдо, општина Крива Паланка (број на дозвола 24-6075/4 од 15.11.2016).    

Во декември, 2016 година, „БУЛМАК 2016“ (во понатамошниот текст: Оператор на 

Инсталацијата) започна со рестартирање на Инсталацијата и активности за пробно 

производство.   

1.2. Опис на главните активности во Инсталацијата 

Инсталацијата ја сочинуваат објекти и земјиште на три локации: рудник, флотација и 

хидројаловиште, каде се изведуваат рудничките и производните активности.  

На локацијата рудник се врши подземна експлоатација на олово-цинкова руда, која 

преку подземен транспорт се носи на локацијата флотација. 

На локацијата флотација се наоѓаат погони за преработка на рудата, односно погони 

за дробење, мелење и флотирање на рудата и производство на олово цинков 

концентрат. Произведениот концентрат, се складира во складишта за концентрати и со 

транспортни возила се испорачува до крајните корисници.  

Произведената јаловина , која претставува нус продукт при флотирање на рудата 

заедно со останатите технички отпадни води од погонот за флотација, со помош на 

пулповод се носи до локацијата хидројаловиште каде се врши депонирање на 

јаловината. Хидројаловиштето се наоѓа на оддалеченост од околу 4 km, од локацијата 

за флотација.   

Проектираниот капацитет на рудникот е ископ на минерална суровина во количина од 

Q рудник=300 000 t/год. Во согласност со планирањата на Операторот, се предвидува 

во првите четири години од отпочнување со работа да се ископува руда во количина од  

Q рудник=268 000 t/год.   

За погонот флотација проектираниот капацитет за преработка на олово цинкова руда 

изнесува Q флотација=700 000 t/год. Во однос на оперативниот капацитет на погонот 

флотација се планира во првите четири години, од отпочнување со работа, да се 

преработува минерална суровина во количина од  Q рудник=268 000 t/год. 

Во понатамошното работење, односно веќе од петтата година после отпочнување со 

работа (важност на дозволата за експлоатација на минерална суровина е 30 години) се 

предвидува да се зголеми капацитетот на експлоатација на рудата, односно да се 

експлоатира руда во количина Q рудник=700 000 t/год, а усогласено со ова ќе се 

зголемува и оперативниот капацитет на преработка на минералната суровина во 

погонот флотација во количина од Q флотација=700 000 t/год.  

Врз основа на ова може да се заклучи дека после петтата година од отпочнување со 

работа оперативниот (реализиран) капацитет на Инсталацијата ќе биде идентичен со 

проектираниот.  
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Во согласност со Договорот за концесија за експлоатација на минералната суровина, се 

планира во период од 30 години да се експлоатираат вкупно 5 609 432.00 t руда, со 

средна содржина на метал Pb=3.97% и Zn=2.78%. 

Врз основа на количината на руда, која се планира да се ископа, се предвидува да се 

произведуваат вкупно 485 585.00 t олово цинкови концентрати, од кои оловни 

концентрати во количина од 250 296.00 t, како и цинкови концентрати во количина од 

235 289.00 t.  

За реализирање на проектираниот годишен капацитет, ќе бидат потребни околу 268 

работни денови во текот на една календарска година и работа во 3 (три) смени со 8 

(осум) работни часа во една смена. Вкупниот број на вработени во Инсталацијата ќе 

изнесува 370. 

1.3. Локациска поставеност на Инсталацијата 

Инсталацијата се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија, непосредно 

до  бугарската граница, во подрачјето на општина Крива Паланка, поточно на 

оддалеченост од 20 km од градот Крива Паланка. 

Како што е спомнато, Инсталацијата ја сочинуваат објекти и земјиште на три локации: 

рудник, флотација и хидројаловиште, односно:  

1. Рудник со хоризонти за подземен ископ и транспорт на руда, како и придружни 

објекти, 

2. Погон за дробење, сеење, мелење и флотација со придружни помошни објекти, 

3. Хидројаловиште со придружни помошни објекти. 

Во рамките на Инсталацијата влегува и пулповодот со кој се врши транспорт на 

хидројаловината од локацијата флотација до хидројаловиштето, кое се наоѓа на 

оддалеченост од околу 4 km, низводно од флотацијата, како и бензинската пумпна 

станица, која се наоѓа помеѓу рудникот и флотација. 

На следните слики е прикажана поставеноста на трите локации кои ја сочинуваат 

Инсталацијата.  
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Слика 1 Поставеност на трите локации кои ја сочинуваат Инсталацијата обележани на Google 

map (Извор: Катастар на недвижности на РМ) 

 

Слика 2 Поставеност на трите локации кои ја сочинуваат Инсталацијата (макро локација) 
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 Локација на Рудник 

Рудното лежиште, поконкретно концесискиот простор се наоѓа во КО Костур, општина 

Крива Паланка. Рудното лежиште (рудник), се протега на локалитетите Тораница, 

Сокол, Бачило и Средно Брдо. 

Најистакнати природни граници на рудното лежиште се: 

 на исток: државната граница со Република Бугарија и врвот Руен (2252 m н.в.);  

 на запад: Тораничка Река и Средно Брдо; 

 на север: Бачилски поток; 

 на југ: планинскиот гребен што ги спојува врвовите Сокол (2038 m н.в.) и Царев 

врв (Султан Тепе - 2085 m н.в.). 

Локацијата на концесискиот простор е прикажана на следните слики. 

 

Слика 3 Сателитска снимка на концесискиот простор во КО Костур 

Концесиски простор 
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Слика 4 Сателитска снимка на концесискиот простор и поширокото опкружување 

На следната слика е претставена местоположбата на локацијата на концесискиот 

простор на рудник „Тораница“, на топографска карта со размер 1:25 000. 

 

Концесиски простор 

Концесиски 
простор 
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Слика 5 Местоположба на концесискиот простор на рудникот прикажан на топографска карта 

1:25.000 

Експлоатационото поле е дефинирано со границите на концесискиот простор. Во 

следната табела се прикажани координатите на експлоатационото поле.  

Табела 1 Гранични точки на експлоатационото поле 

Точка Координата Y Координата Х 

Т-1 7 622 620 4 670 650 

Т-2 7 622 400 4 670 000 

Т-3 7 622 705 4 669 371 

Т-4 7 623 800 4668 100 

Т-5 7 625 260 4 669 000 

Т-6 7 625 200 4 669 500 

Т-7 7 624 580 4 669 700 

Т-8 7 623 660 4 670 050 

ПОВРШИНА: Р = 4,10 km2  

На следната слика се прикажани границите на експлоатационото поле на топографска 

карта во однос размер 1:50 000.  

 

Слика 6 Граници на експлоатационо поле 
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Во близина на рудникот нема населени места. На следните слики е прикажано дел од 

опкружувањето на локацијата на рудникот.  

           

 

Слика 7 Дел од опкружувањето на локацијата Рудник  

 Локација Флотација  

Локацијата флотација се наоѓа под концесионото поле, на КП 1326, и истата припаѓа на 

КО Костур. 

Локацијата на флотација граничи:  

 на исток: со регионалниот пат Тораница-Саса, Тораничка Река и планината 

Средно Брдо;   

 на запад: со планината Аниште;  

 на север: со врвовите Руен и Сокол;  

 на југ: со планината Аниште и Козја река (познат како Јаречки поток кој преку 

цевковод поминува подземно низ Инсталацијата во делот кај 

електромашинската зграда и се испушта во Тораничка Река) и мала 

хидроелектрана на Тораничка Река .  

На следната слика е прикажана катастарската мапа на локацијата Флотација.   
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Слика 8 Катастарска мапа со граници на локацијата-Флотација со обележани објекти 

Координатите и површината на објектите, лоцирани на Флотација, се прикажани во 

следната табела:  

Табела 2 Координати и површината на објектите на локацијата Флотација 

Р.бр. Објект 

Координати 

Површина во m2 У Х 

 Граници на инсталација флотација   81837 

  7622569,45 4671220,51  

  

  7622167,28 4671799,95   

  7622292,16 4671745,98   

  7622375,78 4671738,04   

  7622363,60 4671643,85   

  7622530,82 4671424,24   

  7622533,99 4671160,19   

  7622519,71 4671171,83   
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  7622459,38 4671268,67   

  7622399,05 4671391,43   

  7622233,43 4671572,41   

  7622171,51 4671698,35   

  7622161,46 4671793,07   

На следните слики се прикажани границите на локацијата флотација на сателитска 

снимка:  

 

Слика 9 Граници на локацијата Флотација обележани на Google map (Извор: Катастар на 

недвижности на РМ) 

Во близина на локацијата нема населени места. На следните слики е прикажано дел од 

опкружувањето на локацијата на Флотација. 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог II                                                                                                                                  

    Страна 17 од 110 

     

  

Слика 10 Дел од опкружувањето на локацијата-Флотација 

 Локација-Хидројаловиште  

Хидројаловиштето се наоѓа во КО Костур, на оддалеченост од околу 4 km низводно од 

локацијата за флотација, во долината на Крива Река, на просторот помеѓу профилот 

„Варошани“ и профилот „Цепен Капен”, кој се наоѓа непосредно по вливањето на 

Тораничка Река во Крива Река. Во следната табела се прикажани координатите со кои 

е дефинирана постојната состојба на хидројаловиштето.  

Табела 3 Координати со кои е дефинирана постојната состојба на хидројаловиштето 

Координатни точки на постојна состојба на хидројаловиште 

 У Х 

1 7620178,50 4673585,00 

2 7620280,00 4673628,00 

3 7620028,00 4673730,00 

4 7620196,00 4674000,00 

5 7619950,00 4674255,00 

Локацијата на хидројаловиштето граничи:  

 на исток: со Крива Река и локалитетите Селиште и Глувчевица; 

 на запад: со месноста Краиште; 

 на север: со локалитетот Цепен Камен; 
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 на југ: со остатоци од објекти за домување кои порано го сочинувале селото 

Варошани.  

На следната слика се прикажани постојните граници на Хидројаловиштето. 
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Слика 11 Постојни граници на Хидројаловиштето 
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Најблиски населени места до Хидројаловиштето се селата Костур и Узем, кои се 

наоѓаат на оддалеченост од околу 3-4 km. 

На следните слики е прикажана локацијата на Хидројаловиштето и неговото 

опкружување. 

 

Слика 12 Локација на Хидројаловиштето прикажано на Google map (Извор: Катастар на 

недвижности на РМ) 

На следните слики е даден приказ на опкружувањето на локацијата хидројаловиште.  
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 Слика 13 Дел од опкружувањето на локацијата Хидројаловиште   

1.4. Главни и придружни објекти во Инсталацијата, опис на активностите кои се 
изведуваат во објектите и опремата  

 Локација Рудник  

Во рамките на концесиониот простор се наоѓаат главни и помошни објекти за 

изведување на главната активност на локацијата, односно ископ и пренос на 

минералната суровина. Главни објекти на Рудникот се јамите, односно хоризонтите за 

експлоатација на минералната суровина, која се експлоатира по пат на подземен ископ. 

Во рудничкиот круг се сместени објекти, кои се користат за потребите на рудникот, како 

и објекти и инфраструктура за обезбедување техничка вода, собирање и третман на 

отпадни јамски води, обезбедување на електрична енергија, складирање на помошни 

материјали и отпад и сл. Исто така во рамките на оваа локација влегуваат и објекти кои 

се користеле во минатото, а новиот Оператор не планира истите да ги користи. На 

следната слика, како и во продолжение на текстот е даден приказ на местоположбата и 

опис на намената на истите. Исто така во текстот подолу е даден приказ на опремата 

која се користи за јамска експлоатација.  
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Слика 14 Поставеност на објектите на локацијата рудник  
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 Руднички јами-поткопи 

Рудникот Тораница е отворен со 10 основни поткопи-хоризонти на висинска разлика од 

50 m, дефинирани како главни поткопи: II, III, VI, IV и дополнителни поткопи: I, II A, III A, 

IV A, V, VI A.   

Експлоатацијата на минералната суровина во поткопите IV A, V, VI, VI A, III A веќе е 

завршена и во нив не се планираат руднички активности. Искористените хоризонти ќе 

се користат за пристап до рудничките објекти, за вентилирање и сл.  

Во предвидениот период за експлоатација на минералната суровина (30 години) се 

планира да се врши јамски ископ во поткопите/хоризонтите: I, II, II A и III.  

Покрај ископ во хоризонтите I, II, II A и III, хоризонтите прикажани подолу ќе се користат 

и за пристап на работниците и механизацијата, за вентилирање, транспорт на руда и 

јаловина и сл. односно:  

 поткоп-хоризонт I (хоризонтален транспорт на руда и јаловина); 

 поткоп-хоризонт II (за подготовка на откопување на лежиште); 

 поткоп-хоризонт II A (хоризонтален транспорт на руда и јаловина); 

 поткоп-хоризонт III (пристап на работници и механизација); 

 поткоп-хоризонт IV како (главен вентилационен хоризонт). 

Главни руднички објекти се:  

 главен извозен поткоп-служи за собирање на ископаната руда и нејзин транспорт 

до погонот за флотација; 

 главната рудна и централните сипки-се користат за хоризонтален и вертикален 

транспорт на откопаната руда до главен извозен поткоп; 

 јаловинската сипка се користи за гравитациски транспорт на јаловината која 

треба да се изнесе надвор од јамите; 

 вентилаторска станица-служи за вентилирање на јамите (довод на свеж воздух 

и отстранување на воздухот од јамите); 

 главната сервисна рампа и косите сервисни рампи-служат за: поврзување на 

основните хоризонти по најкраток можен пат, снабдување на јамата со 

потребните суровини и помошни материјали (електрична енергија, компримиран 

воздух, технолошка вода за дупчење), движење и сервисирање на 

механизацијата и сл.   

На следните слики се прикажани влезовите во хоризонт  II и главен извозен поткоп. 
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Слика 15 Влез во хоризонт  II и главен извозен поткоп 

 Вентилаторска станица 

Вентилаторската станица е цврста градба која се наоѓа кај порталот на хоризонтот IV, 

на 1.758,62 m надморска височина. Преку вентилаторската станица подземните јами на 

рудникот се снабдуваат со свеж воздух, а воедно од истата излегува воздухот збогатен 

со јаглерод диоксид. Ова е овозможено со работењето на вентилаторот и пропелерот 

на вентилациониот канал. 

На следната слика е прикажана вентилаторската станица. 

 

Слика 16 Вентилаторска станица 

 Магацин за складирање на експлозиви 

Магацинот за складирање на експлозиви се наоѓа на пристапниот пат кон  хоризонт II. 

Истиот е вкопан во карпа и обезбеден со вентилационен систем. Внатре во магацинот 

се поставени полици на кои се чуваат експлозивот и останата потребна опрема за 

минирање. Чувањето на експлозивот и останатата опрема за минирање се врши во 

согласност со законските прописи.  
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Слика 17 Магацин за експлозив  

 Стара машинска работилница и други објекти за сервисирање и поправка 

Машинската работилница се користи за поправка на механизацијата која се користи за 

работа во рудничките јами (основни хоризонти) и за промена на масло.  

Во останатите објекти се чуваат резервни делови, кои ќе се користат за одржување на 

опремата и механизацијата, како и за санирање на дефекти. Во истите се планира да 

се врши чување на потребниот рачен и електричен алат. 

   

  

Слика 18 Објекти за складирање и сервисирање на опрема и механизација 

Во овој дел се сместени електро работилница, геолошка работилница со магацин, како 

и објекти кои се користеле за одгледување на стока, што понатаму нема да се користат 

за потребите на Инсталацијата.  
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 Компресорска станица 

Компресорската станица се наоѓа под асфалтираниот пат, од спротивната страна на 

старата машинска работилница. 

Компресорската станица се состои од компресори, мотори за погон на компресорите и 

други помошни уреди. Компресорите служат за добивање на компримиран воздух со 

притисок поголем од 3 бари. Рудникот располага со т.н. „вијчани“ компресори со 

притисок до 8 бари и 400-500 m3/min. 

        

Слика 19 Компресорска станица 

 Хидротехнички објекти за обезбедување техничка вода за рудникот 

Потребното количество вода за активностите на експлоатација на минералната 

суровина, се обезбедуваат преку зафат на вода од Руенски поток. Од Руенски поток се 

зафаќа вода со проток од 4 l/s. Зафаќањето на вода од Руенски Поток се врши врз 

основа на добиена дозвола за користење вода, приложена во Додаток 1 од овој прилог.  

Локацијата на зафатот во однос на концесискиот простор е прикажан на следната 

сателитска снимка. 

 

Слика 20 Локација на зафат на Руенски Поток 

Координатните точки на локацијата на зафатот од Руенски Поток, се прикажани во 

следната табела. 
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Табела 4 Координатните точки на локацијата на зафатот од Руенски Поток 

Инфраструктура Географска 

ширина 

Географска 

должина 

Надморска 

височина 

Зафат на Руенски поток 42.160170° 22.505240° 1900 m 

Зафатната градба е тиролски тип, лоцирана возводно од поткоп IV на растојание од 

околу 1,7 km. Возводно од зафатот има филтерски слој од песок за филтрирање на 

водата. Од овој филтерски слој, водата преку цевки се носи во едно заедничко корито, 

од каде преку отвор оди во таложник. Таложникот служи за таложење на честичките, 

кои излегле заедно со водата од зафатот. Од таложникот, водата преку преливник 

влегува во шахта, а од тука преку цевка (PVC материјал со Ø110 mm) се носи до 

резервоарот. 

Зафатната брана и шахта за зафаќање на вода од Руенски Поток, се наоѓаат на КО 

Костур, КП бр. 1510/3. 

 

Слика 21 Катастарска скица од извршено премерување на локација на зафат од Руенски Поток 

Резервоарот е поставен на растојание до 900 m од таложникот и истиот е со капацитет 

од 250 m3. Координатните точки на резервоарот за техничка вода за снабдување на 

рудникот, се прикажани во следната табела. 

Табела 5 Координатните точки на резервоарот за техничка вода за снабдување на рудникот 

Инфраструктура Географска 

ширина 

Географска 

должина 

Надморска 

височина 

Резервоар за зафатени води од Руенски 

поток 

42.155546° 22.496249° 1700 m 

Водата, преку примарен цевковод со пречник 100 mm и вкупна должина од 2950 m, се 

носи во јамите, од каде преку повеќе цевководи (со различни должини и пречници) се 

дистрибуира до главните потрошувачи (дупчалки и машини за сидрење). 

Хидростатскиот притисок во мрежата, се намалува со помош на вентили наменети за 

регулирање на притисоци и прекидни комори. Прекидните комори всушност 

претставуваат мали резервоари за вода со димензии 1,5 х 1,0 х 0,8 m. За таа цел, 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог II                                                                                                                                  

    Страна 28 од 110 

предвидени се две прекидни комори и тоа: првата на кота 1661 (спој на главната коса 

сервисна рампа и поткоп VI) и втората на кота 1512 (крај на главен цевковод)1. 

Вкупната потребна количина вода во рудникот, за остварување на планирано 

производство од 700 000 тони/год, изнесува 193,92 m3/смена или 6,8 l/s. 

За дополнување на потребните количини техничка вода во рудникот Тораница, ќе се 

користат јамските води, кои истекуваат од поткоп III (1507). Собирањето на водата се 

врши со помош на мал водозафат. Зафатената вода преку распределителна шахта, по 

гравитациски пат, се носи до потрошувачи под кота 1507, односно во поткоп II-A.  

 Хидротехнички објекти за управување со отпадните јамски води  

Водите употребени во откопните блокови, преку канали, по пат на гравитација, се 

изведуваат надвор од рудникот. Заедно со искористената вода од јамите, истекуваат и 

подземните води од рудникот.  

Јамските води од  поткотп I, се испуштаат директно во Тораничка Река, без претходен 

третман во таложник. Со отпочнување со работа на поткоп I се планира да се изгради 

нов таложник во кој ќе се врши исталожување на суспендираните материи од јамските 

води.  

На следните слики прикажан е испустот на јамските води од Поткоп I. 

 

Слика 22 Испуст на јамски води од поткоп I 

Јамските води од поткоп III се собираат и се користат како техничка вода во рудничките 

активности. 

Јамските води, кои излегуваат поткоп II А и II, преку систем за одводнување, бетонски 

канали, се собираат во таложници и се испуштаат во Тораничка Река.  

 

  

                                                

1 Втората ќе се постави кога ќе се јави потреба од продолжување на главниот цевковод. 
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 Таложници 

За собирање на отпадните јамски води од поткоп II A изградени се четири бетонски 

таложници, во кои се собираат јамските отпадни води. Преливот од овие таложници се 

испушта во Тораничка Река.  

На следната слика е даден шематски приказ на таложникот кој ги собира јамските води 

од поткоп II А.  

Слика 23 Шематски приказ на таложникот кој ги собира јамските води од поткотп II А 

На следните слики се прикажани таложниците во кои се собираат јамските води од 

поткоп II А.  

   

Слика 24 Бетонски канал за зафаќање и усмерување на јамска вода кон таложниците 

(поткоп II А) 
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Слика 25 Таложник за јамска вода и испуст во Тораничка Река (поткотп II А) 

Водите, кои се одводнуваат од поткоп II, се собираат во бетонски базен, а преливот се 

испушта во Тораничка Река. 

На следните слики се прикажани бетонските канали со кои се врши усмерување на 

јамската вода од поткоп II и таложникот кој ги собира овие води.  
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Слика 26 Бетонски канал за усмерување на јамска вода и таложник за јамска вода 

(поткоп II) 

Координатните точки на испустот на јамските води во Тораничка Река се прикажани во 

следната табела. 

Табела 6 Координатни точки на испуст на јамски води во Тораничка Река 

Опис на испуст Координати 

Y  X Z 

Испусти на технолошка вода од јамски активности 

Отпадна вода од таложник на поткоп II А 7 623 572.471 4 669 724.423 1511.435 

Отпадна вода од таложник на поткоп II 7 623 265.641 4 669 773.745 1 456.745 

Отпадна вода од поткоп I 7 623 010.833 4 669 853.170 1 406.612 

 Локации за складирање на суровини и отпад 

Во рамките на Рудникот, утврдени се локации за складирање на помошни материјали 

за изведба на рудничките активности и разни фракции отпад. Покрај магацинот за 

складирање на експлозив, се предвидува старата машинска работилница и дел од 

останатите придружни објекти да се користат за складирање на помошни материјали, 

алат и сл. Исто така, покрај рудничката јаловина, која е главна фракција на отпадот кој 

се генерира при изведба на рудничките активности, ќе се генерираат и други фракции 

на отпад, кои времено ќе се складираат во постојните објекти, како старата машинска 

работилница и др. Подетален опис за локациите и начинот на сместување и управување 

со суровините и отпадот е даден во Прилог 5. 

 Локации за депонирање на рудничка јаловина 

Како резултат на активностите за отворање, капитална подготовка и откопна подготовка 

на хоризонтите се генерира рудничка јаловина. Од претходното работење на 

Инсталацијата, на локацијата на рудникот на повеќе места е депонирана голема 

количина на рудничка јаловина, пред влезовите на хоризонтите. Моментално, најголема 

количина на рудничка јаловина е складирана кај поткоп I и II A.  

Со цел да се избегне загадувањето на медиумите од животната средина од 

неконтролираното одложување на рудничка јаловина, се планира да се обезбеди 

посебна локација за складирање на рудничка јаловина, на оддалеченост од десетина 

метри од старата машинска работилница (подетално е прикажана во Прилог 5). Ново 
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ископаната рудничка јаловина времено ќе се складира кај поткоп II A и 

новопредвидената локација за депонирање на рудничка јаловина. По завршување на 

ископот на минералната суровина од поткопите, поголем дел од рудничката јаловина ќе 

се враќа во јамите, но сепак дел ќе остане надвор.  

На следната слика се прикажани локациите каде е складирано најголема количина на 

рудничка јаловина, како резултат на поранешното работење на рудникот.  

 

Слика 27 Локации каде е складирано најголема количина на рудничка јаловина 

   

Слика 28 Моментално складирана рудничка јаловина  

 Пристапност до Рудникот и снабдување со електрична енергија 

До локацијата на рудникот води асфалтиран пат кој продолжува во пат покриен со 

чакал. Пристапот до јамите се врши по земјен пат. Транспорт на рудата од јамите до 

централниот извозен поткоп се врши со шини, а од таму до флотација низ централен 

поткоп.   

Снабдувањето со електрична енергија на потрошувачите во јама е преку 

трафостаницата TC35/6kV, лоцирана на локалитетот „Долга Ливада“  

 Опрема и механизација која се користи за јамска експлоатација 
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За експлоатација на минералната суровина се користи следната опрема и 

механизација: 

Табела 7 Спецификација на јамска опрема 

Реден број Опрема и механизација Количина 

1 Утоварачи 8 

2 Електрохидраулична дупчална 7 

3 Тролеј локомотиви 6 

4 Аку локомотиви 2 

5 Вагони 35 

6 Машини за длабинско дупчење 2 

7 Компресори 6 

8 Садови за висок притисок 8 

Табела 8 Спецификација на електро опрема 

Реден 

број 

Електро опрема Тип Количина 

1 Трансформаторска станица  (главна 

вентилаторска станица) 

160 kVA 6/0,4 kV 1 

2 Јамска трансформаторска станица 400 kVA 6/0,4 kV 7 

3 Јамска трансформаторска станица 100 kVA 6/0,4 kV 4 

4 Раводни постројки RP1, RP2 2 

5 Испарувачка станица 60/0,185  kV 165 kVA 4 

6 Трансформаторска станица со нисконапонска 

опрема - компресорска стапица 

1000 kVA 6/0,4 kV 1 

7 Столбна трансформаторска станица 100 kVA 6/0,4 kV 1 

 Локација Флотација  

Во рамките на локацијата Флотација се наоѓаат главни објекти за преработка на рудата, 

како и помошни објекти во кои се изведуваат активности за потребите на Инсталацијата, 

како: магацински простории за складирање на суровини и помошни материјали, локации 

за складирање на отпад, објекти за изведување на административни работи и за 

задоволување на потребите на работниците, како и објекти и инфраструктура за 

обезбедување санитарна и техничка вода, собирање и третман на отпадни санитарни, 

технички и атмосферски води, обезбедување на електрична енергија и топлина и сл. На 

следната слика, како и во продолжение на текстот, даден е приказ на местоположбата 

и опис на намената на објектите, инфраструктурата и сл.  
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Слика 29 Поставеност на објектите на локацијата   

 Главни објекти за преработка на минералната суровина и производство на 

олово цинков концентрат  

Главни објекти за преработка на минералната суровина, олово цинкова руда, и 

производство на концентрати, на локацијата Флотација се: погонот за дробење и сеење 

и погонот за мелење и флотација.  

 Погон за дробење и сеење на минералната суровина 

Во овој погон се врши прием на рудата од главниот извозен поткоп и истата најпрво се 

носи во приемен бункер, а потоа на дробење.   

Погонот за дробење располага со три дробилки: една челусна и две конусни дробилки. 

Последната конусна дробилка работи во затворен круг со сеење. Погонот располага со 

систем на траки за транспорт на рудата. Дефинитивно издробената руда, со горна 

гранична големина 12-15 mm, преку транспортни ленти се носи и складира во силоси. 
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Постојат два силоси независни еден од друг со капацитет од по 1 800 t руда. 

На следните слики е прикажан транспорт на рудата во погонот за дробење и влез во 

приемниот бункер. 

           

Слика 30 Транспорт на рудата во погонот за дробење и влез во приемен бункер 

На следните слики е прикажан објектот за дробење на рудата и дел од внатрешноста 

на овој погон во кој се сместени машините и опремата за дробење на минералната 

суровина.  

 

           

Слика 31 Погон за дробење  
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Слика 32 Силос за складирање на издробената руда 

 Погон за мелење и флотација 

Во погонот за флотација се врши мелење и флотирање на рудата и добивање на 

флотациски концентрат, на кој потоа се врши одводнување, згуснување и филтрирање.   

Мелењето на рудата се врши во куглични мелници, кои се поврзани во затворен круг со 

спирални класификатори. Флотирањето на олово-цинковите руди се врши по 

селективна шема, при што се добиваат селективни оловни и селективни цинкови 

концентрати. 

  

Слика 33 Погон за мелење и флотација 

На следните слики е прикажан внатрешниот дел од објектот во кој се сместени опремата 

која се користи за мелење на рудата и флотација. 
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Слика 34 Дел од која се користи за мелење на рудата и флотација 

Во рамките на погонот за флотација се наоѓа и реагентното одделение каде се врши 

складирање на суровини за подготовка на реагенси и нивна подготовка.  

                     

Слика 35 Влез во реагентното одделение        Слика 36 Магацин за вар 

 

   Слика 37 Просторија за складирање и подготовка на цијаниди 
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Слика 38 Просторија за подготовка и складирање на раствори (КЕХ, КАХ, CuSO4, ZnSO4) 

 Згуснувачи 

Дефинитивните концентрати, како краен производ од флотирањето, излегуваат во вид 

на пулпа. За одводнување на концентратите прво се користат згуснувачи. 

Во делот помеѓу погоните за дробење и флотација се наоѓаат згуснувачи за олово, цинк, 

како и згуснувач за пирит, кој бил изграден за време на градењето на фабриката, со цел 

одделување на пирит, но истиот никогаш не се  користел за предвидената намена. 

      

 

Слика 39 Згуснувачи за олово, цинк и пирит 

 

 

 Помошни објекти 
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Во продолжение е даден опис на помошните објекти, во кои се изведуваат низа 

активности, неопходни за изведување на главната активност на локацијата.  

 Портирница, капија и управна зграда 

На влезниот дел од Инсталацијата се наоѓаат влезната капија, портирницата и 

управната зграда. Сите управно административни работи за Инсталацијата се 

реализираат во управната зграда.  

    

Слика 40 Портирница и управна зграда 

 Главен технички магацин и работилница 

Во овој објект се сместени резервни делови и помошни материјали кои се 

употребуваат во Инсталацијата. Исто така, во состав на овој објект се наоѓа и 

работилница за поправка и одржување на возилата, како и нивно перење.  

    

Слика 41 Главен технички магацин  
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Слика 42 Работилница за сервисирање на возилата              

 Електромашинска и ковачка работилница 

Во овој објект се врши сервисирање на опремата и машините. Исто така во овој објект, 

во посебна просторија, е сместена и ковачка работилница.  

 

Слика 43 Електромашинска и ковачка работилница 

     

Слика 44 Дел од внатрешност на ковачката и електромашинската работилница 
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 Котлара, настрешница за складирање дрва и столарска работилница  

Во котларата се сместени котли со кои се обезбедува топлина за административниот 

објект, преку систем на топловод (парно греење), објектите наменети за работниците и 

хемиската лабораторија. 

Во котларата се сместени три топловодни котли (се користи само еден котел-Котел 2) и 

цистерна за вода. Котелот е со моќност од 1 МW нормален капацитет или 1.2 МW 

максимален траен капацитет. Како енергенс во котларата се користи огревно дрво, кое 

е сместено во настрешницата за дрва.   

   

 

Слика 45 Котлара и настрешница за дрва 

Котларата произведува топла вода со 110/80 оС. Котлите ги имаат следните 

карактеристики: 

 Максимален траен капацитет 1,2 MW; 

 Нормален капацитет 1 MW; 

 Површина на ложиште 3 m2; 

 Дозволен статички притисок 4 bar; 

 Работна температура на водата 110о/80оС; 

 Содржина на вода во котел 6900 l; 

 Тежина на котелот без скара 8,5 t. 
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 Простории за потребите за вработените (кујна со трпезарија, купатило, 

амбуланта, лампара) 

Во Инсталацијата постојат објекти во кои се сместени кујната со трпезарија, купатило, 

амбуланта, лампара и истите се наменети за исхрана, задоволување на хигиенските и 

здравствените услуги на работниците. Во амбулантата ќе се вршат само брзи 

интервенции, во случај на несакани повреди, а останатите здравствени услуги ќе се 

изведуваат во амбуланта во Крива Паланка.  

      

Слика 46 Објекти за потребите на работниците 

 Хемиска лабораторија 

Во посебен објект во Инсталацијата е сместена хемиската лабораторија и истата се 

користи за испитувања на рудата и произведените концентрати.  

    

 

Слика 47 Хемиска лабораторија 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог II                                                                                                                                  

    Страна 43 од 110 

 Главна трафостаница 

Во Инсталацијата, во близина на објектот за флотација, сместена е главната 

трафостаница. Покрај оваа трафостаница, постои и помошна трафостаница кај електо-

машинска работилница и помошна трафостаница кај погонот за флотација. 

Снабдувањето со електрична енергија е обезбедено преку напоен далековод на 35kV 

од трафостаницата 110/35/10kv 2x20 MVA Крива Паланка до трафостаницата  35/6kV 

2х8MVA Тораница.  

 

Слика 48 Главна трафостаница  

 Магацин за складирање масла за подмачкување и отпадни масла 

Магацинот за складирање масла и отпадни масла претставува бетонска градба, со 

бетониран водонепропусен под. Магацинот, со помош на метална мрежа, е разделен на 

два дела, со цел обезбедување посебен простор за чистите масла и масти за 

подмачкување, и простор за отпадните масла. Овој магацин е затворен со метална 

мрежа. Пред магацинот е изградена бетонска шахта, со цел да ги собира евентуалните 

истекувања.   

   

Слика 49 Магацин за масла за подмачкување и отпадни масла 
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 Објекти за складирање боци за заварување 

Боците со ацетилен и кислород се сместени на две локации во посебни заградени и 

обележани простории, односно кај погонот за флотација и во близина пречистителната 

станица. 

      
Слика 50 Објекти за складирање на боци за заварување 

 Бензинска пумпна станица 

Бензинската пумпна станица се наоѓа на простор кој излегува од рамките на локацијата 

флотација. Односно истата е поставена од десната страна на патот кој води од 

локацијата флотација кон рудникот. 

Бензинската пумпна станица ја сочинува уред за точење на горивото, 2 подземни 

резервоари со капацитет од 50 t (едниот со години наназад е вон употреба), бетонирана 

подлога, како и бетонски канал преку кој се одведуваат евентуалните истекувања при 

точење на горивото. Од секој подземен резервоар има извод за проветрување. До 

бензинската пумпа се наоѓа објект за сместување на работници, кои го следат точењето 

на горивото.  
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Слика 51 Бензинска пумпа 

 Хидротехнички објекти за обезбедување санитарни води и води за против 

пожарна заштита  

Обезбедувањето на санитарна вода за пиење, санитарни потреби и води за 

противпожарна заштита, за локацијата Флотација, се врши преку зафаќање вода 

(каптажа) од извор, во областа Секирица. Координатите на зафатот на вода за пиење 

се: 

 У - 7 624 572,80 

 Х - 4 671 007,89 

Зафатената вода, преку доводен цевковод, се дистрибуира до резервоар за 

складирање вода. Протокот на зафатената вода изнесува околу 10 l/s. Доводниот 

цевковод е изработен од ПВЦ цевки со следните димензии: Ø160 и Ø75. Резервоарот 

за питка вода има капацитет 150 m3. Водата од резервоарот се хлорира, пред нејзиното 

дистрибуирање до локацијата Флотација. Резервоарот за вода за пиење се наоѓа на 

просторот помеѓу локацијата Флотација и Рудникот и истиот е прикажан на следната 

слика. 

 

Слика 52 Резервоар за вода за пиење и санитарни потреби 

Оваа вода за пиење ја користат и вработените од рудникот, односно истата флаширана 

им се дава на почетокот на смената. 
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Потребните количини од питка вода на рудникот изнесуваат од 3 до 5 l/s, а остатокот до 

10 l се користи за дополнување на резервоарот за снабдување со технолошка вода за 

процесот на флотација. 

 Хидротехнички објекти за обезбедување техничка вода за локацијата 

Флотација  

Снабдувањето со техничка вода за локацијата Флотација се врши со зафаќање на 

површински води од Тораничка Река. Зафатната градба е од тиролски тип и зафаќа 

вода со проток од 22 l/s. Користењето на површински води од Тораничка Река, се вршат 

врз основа на добиена дозвола за користење на вода, приложена во Додаток 1. 

Водозафатот на Тораничка Река е прикажан на следната слика. 

 

Слика 53 Зафат на Тораничка Река 

Локацијата на водозафотот на Тораничка Река е прикажан на следната сателитска 

снимка. 

 

Слика 54 Локација на зафат на Тораничка Река 

Координатните точки на водозафатот на Тораничка Река се прикажани во следната 

табела. 

Табела 9 Координатни точки на водозафатот на Тораничка Река 

Инфраструктура Географска 

ширина 

Географска 

должина 

Надморска височина 

Зафат на Тораничка Река 42.171160° 22.478650° 1297 m 
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Зафатната брана и сливникот зафаќање на вода од Тораничка Река, се наоѓаат на КО 

Костур, КП бр. 1510/3, прикажани на следната слика. 

 

Слика 55 Катастарска скица од извршено премерување на локација на зафат од Тораничка 

Река 

Зафатените води се носат во еднокоморен правоаголен таложник, со димензии 4,5 x 2,7 

x 25 m. Таложникот е обезбеден со прелив во случај на големи води. Преливот е со 

должина од 2 m и висина од 0,7 m. Таложникот е наменет за таложење на наносниот 

материјал со пречник на зрната од 0,15 mm и истиот е обезбеден со решетка за 

зафаќање на крупните фракции во водите. Таложникот е прикажан на следната слика. 

 

Слика 56 Таложник за зафатени води од Тораничка Река 

Водата од таложникот, преку доводен цевковод, се носи во резервоарот за свежа 

технолошка вода за потребите на флотација.  

Овој резервоар се наоѓа во непосредна близина на главниот извозен поткоп, на кота 

1267 m н.в. Резервоарот за технолошка вода е со капацитет од 1500 m3 и истиот е 

прикажан на следната слика.  
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Слика 57 Резервоар за технолошка вода за Флотација 

Дотурот на вода во резервоарот се врши преку зафатот на Тораничка Река и преливот 

од резервоарот за питка вода изработен во негова непосредна близина. Координатното 

позиционирање на резервоарот е прикажано во следната табела 

Табела 10 Координати на резервоарот за зафатени води од Тораничка Река 

Инфраструктура Географска 

ширина 

Географска 

должина 

Надморска 

височина 

Резервоар за зафатени води од 

Тораничка Река 

42.175587° 22.478994° 1291 m 

На платото до поткопот, на кота 1250 m н.в, е изведена разделна шахта со која се 

овозможува директно водоснабдување на резервоарите за повратна вода2. На 

локацијата на резервоарите за повратна технолошка вода е изведена уште една 

разделна шахта со која се овозможува директно водоснабдување на системот за 

повратна технолошка вода. 

Потрошувачката на водата во Флотација се движи околу 23 l/s по секција. За 

исполнување на планираниот капацитет за преработка на 700 000 t руда на годишно 

ниво, ќе биде потребно водоснабдување од 46 l/s. 

Снабдувањето со технолошка вода на погонот Флотација по потреба се врши и со 

собирање на јамските води од главен извозен поткоп на кота 1250 m, а доколку овие 

води не се користат, истите се пренасочуваат кон Хидројаловиштето.  

 Хидротехнички објекти за управување со отпадни води 

За собирање на техничките отпадни води на локацијата-Флотација изградени се 

таложници, додека за третман на санитарните отпадни води изградена е пречистителна 

станица со Емшеров бунар.  

                                                

2 Во процесот на флотација водата кружи во процесот, а поради технолошки загуби треба да се додава 

одредено количество свежа технолошка вода, за разлика од повратната технолошка вода која рециркулира 

во процесот.   
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За собирање на атмосферските води од локацијата Флотација изградена е атмосферска 

канализација и маслофаќач. Исто така за третман на отпадните води од перење на 

возилата изграден е маслофаќач. 

 Таложници за Zn и Pb 

Отпадните води од погонот за флотација се собираат во два таложника, во кои се врши 

исталожување на суспендираните материи. Во едниот таложник се врши исталожување 

на Zn, додека во другиот на Pb. Избистрената вода од таложникот за Zn се носи во 

хидројаловиштето, заедно со хидројаловината. Дел од избистрената вода од 

таложникот за Pb се носи на хидројаловиштето, а дел се враќа во покриениот резервоар 

за техничка вода. Двата таложници се чистат, а исталожениот материјал се суши и се 

испорачува до крајните корисници.  

         

Слика 58 Таложник за Pb  

            
 Слика 59 Таложник за Zn        

 Маслофаќач за третман на отпадните води од перење на возилата 

За третман на отпадните води од перење на возилата изграден е маслофаќач. Истиот 

е сместен во предниот дел на објектот каде се врши сервисирање и перење на 

возилата. Отпадните води, после третман во маслофаќачот, се испуштаат во Јаречки 

Поток (кој поминува подземно под самото плато низ цевковод), а истиот завршува во 

Тораничка  Река 
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Слика 60 Маслофаќач за третман на отпадните води од перење на возилата  

 Пречистителна станица за третман на санитарни отпадни води 

За третман на санитарните отпадни води, во 2015 година, изградена е пречистителна 

станица со Емшеров бунар. Пречистителната станица е димензионирана за проток на 

отпадна вода од 17.87 l/s. Пречистителната станица ја сочинуваат: решетка, двострана 

таложница (Емшеров бунар), и полиња за сушење на милта.  

Водата најпрво поминува низ решетката на која се задржуваат сите покрупни фракции 

од отпадната вода, а потоа истата завршува во Емшеровиот бунар, каде доаѓа до 

таложење и трулење на милата. Пречистените води се испуштаат во Тораничка Река. 

Досега нема одложување на мил од пречистителната станица на предвидените места 

за таа намена. 

      

   Слика 61 Пречистителната станица за третман на санитарни отпадни води со Емшеров 

бунар 

Координатните точки на испустот на третираните отпадни води од пречистителната 

станица во Тораничка Река се прикажани во следната табела и слика. 

Табела 11 Координатни точки на испуст на водите од пречистителната станица во Тораничка 

Река 

Опис на испуст Координати 

Y  X Z 

Испуст од пречистителна станица во 
Тораничка Река 

7 622 016.148 4 671 938.223 1 144.536 
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   Слика 62 Испуст на пречистените води од пречистителната станица во Тораничка 

Река 

 Атмосферска канализација 

За собирање на атмосферските води на локацијата Флотација изградена е атмосферска 

канализациона мрежа. Собраните отпадни води преку посебни испусти, поставени на 

неколку места, се испуштаат во Тораничка Река.  

Во делот кај машинската работилница, како резултат на активностите кои се изведуваат 

на платото, се врши загадување на атмосферските води со промивање на платото. Со 

цел да се спречи, односно намали загадувањето на Тораничка Река со испуштањето на 

овие води, истите се третираат во маслофаќач (откриен), кој е поставен во близина на 

пречистителната станица. Отпадните води, после третманот во маслофаќач, се 

испуштаат во Јаречки Поток (кој поминува подземно под самото плато низ цевковод), а 

истиот завршува во Тораничка  Река. 

            

Слика 63 Маслофаќач за третман на атмосферските води од платото пред машинската зграда 
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Координатните точки на испуштање на атмосферските води во Тораничка Река се 

прикажани во следната табела:  

Опис на испуст Координати 

Y  X Z 

Испуст на атмосферски води 

Јаречки поток  

(од плато пред електро-машинска работилница) 

7 622 130.088 4 671 749.875 1 164.006 

Купатило пропуст 7 622 192.415 4 671 600.212 1 179.774 

Таложник пропуст 7 622 271.916 4 671 498.574 1 194.065 

Хемиска лабораторија пропуст 7 622 310.329 4 671 455.781 1 195.895 

Пропуст кај згуснивачи 7 622 400.760 4 671 681.397 1 215.800 

На сликите подолу се прикажани системите за собирање на атмосферските води на 

локацијата и нивно испуштање во Тораничка Река.  

                      

  

Слика 64 Собирање на атмосферските води и нивно испуштање во Тораничка Река 

 Локации за складирање отпад 

Во рамките на локацијата утврдени се локации за складирање на разни фракции отпад, 

како отпадни масла, отпаден метал, комунален отпад, отпадни гуми и сл. Детален опис 

на овие локации е даден во Прилог 5.  

 Пристап до локацијата 

До локацијата на Флотација води асфалтиран пат, кој продолжува и во кругот, како и кон 

локацијата на рудникот. 
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Слика 65 Пристапни патишта до флотација 

 Опрема и механизација која се користи на локацијата Флотација 

За преработка на минералната суровина се користи опрема, алат, механизација и сл. 

Во следните табели е даден приказ на истите, нивните количини и типови за поодделни 

погони или објекти.   

Табела 12 Спецификација на електро опрема 

Реден 

број 

Електро опрема Тип Количина 

1 Главна трансформаторска станица   36/6kVA 2х8 mVA 1 

2 Трансформаторска станица со 

нисконапонска опрема - погон дробење 

2x630 kVA 6/0,4 kV 1 

3 Трансформаторска станица со 

нисконапонска опрема - погон флотација 

4х1600 kVA 6/0,4 kV 3 

4 Трансформаторска станица  6/0,4х630 2 

Табела 13 Спецификација на алати во машинска работилница на флотација  

Реден 

број 

Алати во машинска работилница Тип Количина 

1 Рачна дупчалка ВОЅСН I 100 W 1 

2 Рачна дупчалка НТАСНI 023 SF 2 1 

3 Апарат за заварување  3 

Табела 14 Спецификација на опрема во машинска работилница на флотација  

Реден број Опрема во машинска работилница Тип Количина 

1 Универзален машински струг  US 400 1 

2 Универзален машински струг  PA 1000 R 1 

3 Универзален машински струг  FGU 32 1 

4 Шепинг машпна RAPIDSHALE 45 S 1 

5 Радиална дупчачка машина 2М55 1 

6 Брусачка машина BS-200 1 

7 Брусачка машина BAD-400 1 

8 Eлектрична режачка машина 8572 1 

9 Апарат за заварување ID-500 2 

10 Рачна режачка машина DOL KVS -7 1 
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11 Хидраулична преса за виткање на челик 280 S-3 1 

12 Рачен хидрауличен кран KHD-22 1 

13 Ковачка наковална  1 

14 Бушечка машина 2H-125 P  

15 Грејни тела CTG-80 3 

16 Компресор 2040 1 

Табела 15 Спецификација на опрема во Котлара 

Спецификација на опрема во Котлара 

Реден број Опис на уреди Тип Количина 

1 Котел за парно на дрва 3 m3 1 

2 Котел за парно на дрва 3 m3 2 

3 Пумпи за парно F 75 mm 3 

4 Пумпи за парно F 50 mm 4 

5 Цистерна за вода 4 m3 1 

Табела 16 Спецификација на опрема во столарска работилница 

Спецификација на опрема во столарска работилница 

Реден број Опис на средства Тип Количина 

1. Абрихтер со приклучни додатоци  1 

2. Циркулар за дрва  1 

Табела 17 Спецификација на опрема во Лабораторија 

Спецификација на опрема во хемиска лабораторија 

Реден број Опис на опрема Количина 

1 Атомски апсорбер 2 

2 Челусна дробилка 1 

3 Лабораториска дробилка 1 

4 Лабораториски млин 1 

5 Воден дестилатор 1 

6 Стерилизатор 4 

7 Лабораториска вага 2 

8 Кровен вентилатор 6 

9 Грејни плочи 10 

10 pH метар 1 

Табела 18 Спецификација во погон дробење 

Спецификација во погон дробење 

Реден 

број  

Опис на средство Тип Количина 

1. Чланкаст додавач B=1,5m L=12m 1 

2. Стационарна решетка 1,5 x 3,0m 1 

3. Челусна дробилка Bх L = 600 х 900 1 

4. Подвижна лента Т-1 B=800mm L 1375 mm 1 

5. Подвижна лента Т-2 B=800 mm L 3600mm 1 
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6. Конусна дробилка КСД 1750 1=15-30mm 1 

7. Електромагнет Pr 120 1 

8. Подвижна лента Т-3 B=800mm L=17100mm 1 

9. Подвижна лента Т-4 B=800mm L= 17100mm 1 

10. Подвижна лента Т-5 B=800mm L=80000mm 1 

11. Вибро сито 2.5 х 6m 1 

12. Подвижна лента Т-6А B=800mm L=7,8m 1 

13. Подвижна лента Т-6 B=800mm L=80m 1 

14. Конусна дробилка КМДТ 2200 L=5-15mm 1 

15. Подвижна лента Т-7 B=800mm L=250m 1 

16. Подвижна лента Т-13 B=800mm L=36m 1 

17.  Подвижна лента Т-9,10,11,12 B=800mm L=30m 4 

18. Подвижна лента Т-13 B=800mm L=32m 2 

19. Отпрашувач  STWRT-12 1 

20. Отпрашувач STWRT-10 2 

21. Вертикална муљна пумпа Бпх 100/125  2 

22. Кран 20/5t 1 

23. Кран 10t 1 

Табела 19 Спецификација во погон Флотација 

Спецификација во погон Флотација 

Реден број Опис на средство Тип Количина 

1. Кугличен млин MSR 3,2 X 3.1 2 

2. Класификатор 2KSN-24 2 

3. Кугличен млин MSC 2,1 h 3,0 1 

4. Пнеуматска флото машина FPM 2,5 20 

5. Пнеуматска флото машина FPM 3,2 80 

6. Пнеуматска флото машина FMR 1,0 12 

7. Хоризонтална муљна пумпа HPHZ 150/200 4 

8. Хоризонтална муљна пумпа  HPHZ 75/100 6 

9. Хоризонтална муљна пумпа HPHZ 75/75 6 

10. Хоризонтална муљна пумпа HPHZ 50/63 5 

11. Вертикална муљна пумпа Vph 100/125 10 

12. Диск филтер DU 32 4 

13. Воздушна дувалка TV200 2 

14. Вакум пумпа VVN 150 2 

15. Компресор TV4 1 

16. Згуснувачи C 15 3 

17. Кран 20/5t 1 

18. Кран 3,2t 1 

19. Кран 10t 1 

20. Кран 5t 1 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог II                                                                                                                                  

    Страна 56 од 110 

21. Кран 2t 2 

22. Кран 1t 3 

23. Хидроциклон GCR-500 2 

24. Армирано гумено црево F-150mm 500 

25. Пловна пумпа flaid 1 

26. Дизел агрегат Perkins 20KW 1 

27. Пумпа за повратна вода CR 64-5 1 

28. Линија за повратна вода F 140 1000 

Табела 20 Спецификација на опрема во реагентно одделение 

Спецификација на опрема во реагентно одделение 

Реден број Опис на средство Тип Количина 

1. Подвижна лента B=600 L=7m 1 

2. Челусна дробилка  1 

3. Кугличен млин M R 0.9x1,8 1 

4. Спирален класификатор  1 

5. Кондиционер K 4-25 2 

6. Кондиционер K 4-6,3 2 

7. Хоризонтална пумпа HPHO 50/63 2 

8. Вертикална пумпа Vph 100/125 2 

9. Кондиционер K 4-6,3 3 

10. Кондиционер K 4-12,5 3 

11. Кондиционер K 4-3 4 

12. Кондиционер K 4-2,5 4 

13. Кран 2t 1 

14. Кран 1t 2 

15. Пумпа за дозирање NP 32 4 

16. Пумпа за дозирање NP 34 4 

17. Пумпа за дозирање NP 36 4 

Табела 21 Спецификација на возилата  

Реден број Опис на основното средство Производител Количина 

1 Товарно возило TAM 1 

2 Повеќенаменско/патничко TAM 1 

3 Комбе OPEL VIVARO 1 

4 Специфично возило/Амбулантно PEUGEOT BOXER 1 

5 Патничко LADA NIVA 1 

6 Камион Товарно FAP 1 

7 Товарно/Дигалка KRAZ 1 

8 Патничко MITSIBUSHI 1 

9 Товарно возило PEUGEOT BOXER 1 

10 Булдожер 13 Октобар Крушевац 1 

11 Утоварач Радое Дакиќ 1 
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 Локација Хидројаловиште 

Локацијата Хидројаловиште ја сочинуваат следните главни објекти и помошна опрема: 

 Пулповод; 

 Песочна брана (јаловина); 

 Ретензиона брана; 

 Преливен колектор; 

 Хидроциклони; 

 Влез во опточен (девијационен тунел); 

 Излез на опточен тунел; 

 Таложници; 

 Дренажни цевки; 

 Дренажен тепих; 

 Ѕид од габиони; 

 Одводен канал; 

 Метална заштитна ограда; 

 Нов преливен колектор, 

 Шахти од пулповодот.  

Исто така на оваа локација се сместени:  

 Објекти за сместување на работниците; 

 Куќичка со разводна табла за агрегатот за струја; 

Прскалки за намалување на емисиите од прашина од хидројаловиштето.   

Два ободни  канали, со цел да се спречи навлегувањето на атмосферските води во 

хидројаловиштето.  

 Пулповод 

Транспортот на хидројаловината од процесот на флотација (која е во вид на пулпа) и 

отпадните технички води до хидројаловиштето се врши по гравитациски пад, преку 

пластични киселинско абразивни отпорни дебело-ѕидни ПВЦ цевки со дијаметар од 315 

mm. Пулловодот е долг околу 4 km и делумно е поставен под земја, а дел на метална 

конструкција во зависност од теренот. Долж него изработени се поголем број шахти што 

служат за намалување на притисокот. 
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Слика 66 Дел од надземниот пулповод 

 Песочна брана 

За формирање на хидројаловиштето, на низводната страна од профилот, изградена е 

песочна брана на тој начин што од хидројаловината, која со пулповод се доведува до 

местото на депонирање, преку хидроциклонот се издвојуваат песочните фракции и 

истите се таложат: поситните во акумулацијата, а покрупните фракции во вид на влажни 

песоци се испуштаат по песочната брана каде што се депонираат. Така, низводната 

песочна брана се гради и надградува исклучиво од јаловински материјал од процесот 

на флотирање.  

 

Слика 67 Песочна брана 

Врз основа на пресметки утврдено е дека вкупната површина на хидројаловиштето 

изнесува 95824 m2, од кое на сува плажа на хидројаловиштето припаѓаат 56704 m2, а на 

влажниот дел 39120 m2.  

 Ретензиона брана 

Основната намена на ретензионата брана е пренасочување на водите од Крива Река 

преку одводен тунел, со цел да не поминуваат низ хидројаловиштето, ублажување на 

поплавниот бран (за да не дојде до прекин на технолошкиот процес со формирање на 

вештачка бариера) и заштита на хидројаловиштето од поројни води. 

 Други придружни објекти 

Кај хидројаловиштето има изградено објект за вработените, куќичка со разводна табла 

за агрегатот за струја и пумпна станица. Потоа, присутни се хидроциклони, пулповод со 
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кој се носи јаловината во хидроциклоните и прскалки. Хидроциклоните се користат за 

одделување на цврстата од течната фракција на јаловината. Исто така постојат 

цевководи (метален и нов ПВЦ цевковод), за одведување на избистрените води до 

таложниците (бетонски и земјени). Со цел да се зголеми акумулациониот простор на 

јаловината изграден е потпорен ѕид од габиони. Ѕидот од габиони ја зголемува 

стабилноста на ножицата на браната, како и можноста за надградба на песочната 

брана. 

На следните слики е прикажан изгледот на објектите и опремата поставена во рамките 

на Хидројаловиштето. 

 

Слика 68 Прскалки и хидроциклон 
 

Слика 69 Хидроциклон 

 

Слика 70 Куќичка со разводна табла за 

агрегатот за струја и пумпна станица 

 

Слика 71 Објект за сместување на 

вработените 

 

Слика 72 Потпорен ѕид со габиони 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог II                                                                                                                                  

    Страна 60 од 110 

 

 Објекти за управување со водите   

 Одводен девијационен тунел 

Со цел да се избегне загадувањето на Крива Река од хидројаловиштето уште во 

претходното работење на Инсталацијата, извршено е пренасочување на реката пред 

хидројаловиштето со помош на девијационен тунел.  

Со цел да се спречи заполнување на тунелот со седимент и наноси од реката, искорнати 

дрвја и сл., на неколку метри пред влезот во тунелот поставена е метална заштита во 

вид на столбна мрежа (метални шипки), со цел да ги задржат покрупните фракции.  

.          

Слика 73 Заштитни пречки пред девијационен тунел и влез во тунелот 

 Одводен (преливен) колектор 

Просторот на хидројаловиштето е наменет за депонирање на цврстата фракција од 

јаловинската пулпа, затоа избистрената вода од јаловиштето, како и водата од 

атмосферските врнежи се пренасочува преку одводниот преливен колектор. За 

функционирање на колекторот, на неговата горна кота, оставени се отвори во 

правоаголна форма, кои служат како преливи, низ кои може да истекува водата од 

таложното езеро. Со надвишување на котата на таложното езеро истите се затвораат 

т.е. бетонираат, за да може да продолжи функцијата на колекторот.  

 
Слика 74 Стар бетонски преливен колектор 
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Кај хидројаловиштето изграден е нов преливен колектор, кој ќе биде во функција во 

понатамошното одлагање на флотациската јаловина, а постојниот се планира да се 

пломбира. Новиот преливен колектор претставува систем од пролипропиленски 

коругирани цевки. Избистрената вода преку колекторскиот систем се испушта во два 

поголеми бетонски таложници и два помали земјени таложници, кои служат за 

таложење на најситните фракции од водата. Овие таложници се наоѓаат во непосредна 

близина на песочната брана. Водата од земјените таложници не се испушта во Крива 

Река, туку истата по природен пат понира во земјата.   

 

Слика 75 Колектор за одведување на избистрените води во таложниците 
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Слика 76 Бетонски и земјени таложници за собирање на пречистените води од 

хидројаловиштето 

 Ободни канали 

Ободните канали служат за заштита на хидројаловиштето од обемни врнежи и сливни 

води кои би можеле да дојдат во таложното езеро. Водите, кои гравитираат од левата  

страна, претставувале опасност за хидројаловиштето, но со изградбата на ободниот 

канал ОК-1 во должина на 273 m, хидројаловиштето е обезбедено од 80% од вкупниот 

прилив на атмосферска вода од самата конфигурација на теренот. Вториот крак, 

односно ободниот канал ОК-2 од левата страна, ги зафаќа и преостанатите 20% од 

атмосферски води. Водите, кои гравитираат од десната страна, се одведуваат долж 

постојниот пат, кој ги носи надвор од локацијата на Хидројаловиштето. 

 Техничка вода за прскање на Хидројаловиштето и вода за санитарни 

потреби на работниците 

За намалување на емисиите во воздух, се врши прскање на хидројаловиштето со 

користење на прскалки. За таа цел, се користи вода од хидројаловиштето. Како резултат 

на континуираното присуство на работници на хидројаловиштето, во 

административниот објект има довод на санитарна вода за пиење (од системот за 

водоснабдување на населени места). 

 Пристапност до хидројаловиштето и снабдување со електрична енергија 

До локацијата на хидројаловиштето води асфалтен пат, кој всушност е пат кој ја 

поврзува Инсталацијата со Крива Паланка, кој пред Хидројаловиштето преминува во 

земјен пат.  

Обезбедувањето на електрична енергија се врши од главната дистрибутивна мрежа, 

односно од сопствен далновод, а исто така постои и агрегат кој се користи по потреба.   
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1.5. Опис на технолошкиот процес во Инсталацијата 

 Опис на технолошкиот процес на локацијата Рудник 

Процесот на експлоатација на минералната суровина од експлоатационото поле во 

рамките на рудникот е опишан во следните поглавја.   

 Отворање блокови и разработка на блокови 

Отворањето на рудникот „Тораница“ е направено со истражни поткопи-хоризонти, кои 

се изработени на висинско растојание од 100 m, еден од друг. Истите се изработувани 

со мал профил од 4-6 m2, со цел да послужат за доистражување на рудното наоѓалиште. 

Откако со истражните работи ќе се потврди постоење на рудно наоѓалиште, се 

пристапува кон нивна реконструкција, односно проширување на профилот на 10 m2. 

Поради големото висинско растојание од 100 m помеѓу основните хоризонти (II, III, VI, 

IV) пристапено е кон изработка на дополнителни поткопи-хоризонти, на висинско 

растојание од 50 m од претходно изработените основни поткопи-хоризонти. На тој начин 

изработени се поткопите-хоризонтите (I, IIa, IIIa, IVa, V, VIa), така што рудникот Тораница 

е отворен со 10 основни поткопи-хоризонти.  

Основните хоризонти се изработени на следните надморски висини и ги имаат следните 

должини: 

 хоризонт IV 1.758,62  m н.в. и должина 950 m; 

 хоризонт IIIa 1.616,77 m н.в. и должина 1.220 m; 

 хоризонт III 1.567,77 m н.в. и должина 1.340 m; 

 хоризонт IIa 1.516,42 m н.в. и должина 1.212 m; 

 хоризонт II 1.458,00 m н.в. и должина 1.620 m; 

 хоризонт I 1.408,55 mн.в. и должина 1.640 m и 

 глaвен извозен поткоп 1.250,00 m н.в. и должина 2.880 m. 

 Главен извозен поткоп (Г.И.П.) 

Ходникот е изработен како поткоп од површината од левата страна на Тораничка Река, 

на кота 1252 m надморска висина. Овој ходник, преку централните рудни сипки 1 и 2, 

има директна врска со хоризонтите I, IIА и IIIА. Ходникот е изработен со низок свод, со 

напречен пресек 3.2 х 3.2 m, светла површина од 10.0 m2 и има должина од 2816.89 m. 

Ходникот е во добра состојба и редовно се одржува. 

 Поткоп на хоризонт I 

Ходникот е изработен како поткоп од површина на теренот на надморска висина од 1415 

m. Овој ходник преку централните рудни сипки има директна врска со ГИП; IIА и IIIА. 

Поткоп I е поврзан со поткоп IIА и преку рудната и јаловинска сипка на блок – 3. Ходникот 

е изработен со низок свод со напречен пресек 3х3 m и има должина од 1558.9 m.  

 

 Поткоп на хоризонт II 
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Ходникот е изработен како поткоп од површината и од овој поткоп на 280.0 m од 

површината почнува главната сервисна рампа. Преку главната сервисна рампа овој 

ходник е поврзан со сите ходници од поткоп IV. Ходникот е изработен со низок свод со 

површина од 10 m² во должина од 600 m, додека останатиот дел од ходникот е 

изработен со површина на сводот од 5 m². Вкупната должина на ходникот е 1`120 m. 

Делот од ходникот, од главната сервисна рампа до челото, е слепа рударска просторија 

со должина од 1`440 m. Ходникот е во добра состојба и се одржува во делот од 

површината до профил 1287. Планирани се активности за проширување на ходникот и 

изработка на нов ходник, во вкупна должина од 1137 m (до профил 150). 

 Поткоп на хоризонт IIА 

Ходникот е изработен како поткоп од површината на 1`515 m н.в. Овој ходник има повеќе 

споеви со другите хоризонти и тоа: 

 На профил 1200 има спој со главната сервисна рампа и преку неа со хоризонтите 

II; III; IIА; VI; VIА и IV; 

 На профил 1000 има спој со централните рудни сипки 1 и 2 и преку нив со 

хоризонт ГИП; I и IIIА; 

 На профил 944 е изработена блоковска откопна рампа на блок – 4, преку која 

ходникот има спој со главната сервисна рампа. Моментално оваа рампа е 

зарушена и нема планирано активности за нејзино санирање. 

 На профил 532 е изработена блоковска откопна рампа на блок - 3 од хоризонт 

IIА до III, која рампа се одржува и е во добра состојба; 

 На профил 534 е изработена блоковска откопна рампа на блок III од хоризонт IIА 

до подетажа IIА/- 33.00. Од оваа подетажа постојат рудна и јаловинска сипка до 

хоризонт I (јаловинската сипка е зарушена, планирано е нејзино санирање); 

 На профил 413;388 се изработени рудна и јаловинска сипка на блок – 2, преку 

кои ходникот е поврзан со хоризонт III и IIIА; 

 На профил 145;165 се изработени рудна и јаловинска сипка на блок – 1, преку 

кои ходникот е поврзан со хоризонт III и IIIА; 

 Ходникот IIА е изработен со низок свод со напречен пресек 3.0 х 3.0 и површина 

од 8.78 m² во должина од 1588.4 m. Ходникот редовно се одржува и е во добра 

состојба. 

 Поткоп на хоризонт III 

Ходникот првично е изработен како поткоп од површината на н.в. од 1573 m, но веќе 

подолго време е зарушен на профилот 750 и сега нема директна врска со површината. 

Ходникот има повеќе споеви со другите хоризонти и тоа: 

 На профил 740 има спој со главната сервисна рампа и преку неа со хоризонт II; 

IIА; IIIА; VI; VIА и IV. 
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 На профил 670 преку блоковска откопна рампа на блок - 2 има спој со хоризонт 

IIА. 

 На профил 400 преку блоковска откопна рампа на блок - 2 има спој со хоризонт 

IIIА. 

 На профил 400 преку рудната и јаловинската сипка на блок - 2 има спој со 

хоризонт IIА и IIА. 

 На профил 150 преку блоковската откопна рампа на блок - 1 има спој со хоризонт 

IIIА (во фаза на изработка). 

 На профил 230 преку рудната и јаловинската сипка има спој со хоризонт IIА и IIIА 

(во фаза на изработка). 

Ходникот III е изработен со низок свод со напречен пресек 3.0 х 3.0 и Р = 8.78 m² во 

вкупна должина од 1320 m. Во моментот се користат и одржуваат вкупно 450 m од оваа 

просторија, а за наредниот период е планирано продолжување за 50 m од ходникот како 

истиот би се споил со откопна рампа на блок-1 од IIIА до III и рудната и јаловинската 

сипка на овој блок. 

 Поткоп на хоризонт IIIА 

Ходникот е изработен како поткоп од површината на 1617 m н.в. Напречниот пресек е 

ниско засводен со 3 х 3 m и површина од 8.78 m². 

Ходникот ги има следните споеви со другите хоризонти: 

 На профил 1000 ЦРС 1 и 2 има спој со IIА; I и ГИП; 

 На профил 400 преку блоковската рампа на блок - 2 има спој со хоризонт III; 

 На профил 400 преку рудната и јаловинската сипка на блок - 2 има спој со 

хоризонт III и IIА; 

 На профил 230 преку блоковската рампа на блок - 1 има спој со хоризонт III; 

 На профил 230 преку рудна и јаловинска сипка на блок-1 има спој со меѓу 

хоризонт III и IIА; 

Во моментот ходникот е зарушен на профил 520, меѓутоа не е оневозможено струење 

на воздухот и истекувањето на подземните води. Санирањето и одржувањето на 

ходникот е планирано за наредниот период. 

 Поткоп на хоризонт VI-е изработен од површина меѓутоа истиот е зарушен и не 

се користи. 

 Поткоп на хоризонт VIА-ходникот е изработен како поткоп од површината на 

н.в. од 1712 m. Преку главната сервисна рампа e поврзан со хоризонтите II; IIА; 

III; IIIА; VI и IV. 

Во моментот ходникот е прооден, но не се одржува и на некои места профилот е смален 

на околу 6 m². Се користи како ходник за пристап до вентилациската станица на 

хоризонт IV. 
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 Поткоп на хоризонт IV 

Ходникот е изработен како поткоп од површината од 1756 m н.в. Преку главната 

сервисна рампа поврзан е со останатите хоризонти и преку ускоп за вентилација со 

хоризонт VIА. Ходникот се користи како главен ходник за вентилација. Ходникот IV е 

изработен со низок свод со напречен пресек 3х3 и површина од 8.78 m², во вкупна 

должина од 950 m. Во моментот се користат и одржуваат вкупно 480 m од оваа 

просторија. На некои места напречниот пресек на просторијата е намален на околу 3.0 

m2. 

 Главна сервисна рампа 

Просторијата е изработена како спој на сите хоризонти помеѓу хоризонт 1460 до 1756 

со напречен пресек од 12 m² и должина од 3000 m. Ходникот е во добра состојба и 

редовно се одржува. 

Поткоп и хоризонтите: IVa, V, VI, VIa, ја имаат завршено својата намена и моментно се 

надвор од употреба. Истите се затворени и напуштени. 

Во овој момент во активна фаза на користење се следниве основни хоризонти: 

- главен извозен поткоп (транспорт на руда); 

- поткоп-хоризонт I (хоризонтален транспорт на руда и јаловина); 

- поткоп-хоризонт II (за подготовка на откопување на лежиште); 

- поткоп-хоризонт IIА (хоризонтален транспорт на руда и јаловина); 

- поткоп-хоризонт III (пристап на работници и механизација); 

- поткоп-хоризонт III А (хоризонтален транспорт на руда и јаловина); 

- поткоп-хоризонт IV како (главен вентилационен хоризонт). 

Главните транспортни поткопи се на 100 m висинско растојание и како такви се 

поткопите: ГИП (главен извозен поткоп 1252 m); I (1415 m), IIА (1515 m) и IIIa (1.616,77 

m).  

Транспортот на руда, се врши од блоковските откопни рудни сипки до централните 

рудни сипки, а транспортот на јаловина од блоковските јаловински сипки до 

одлагалиштата за јаловина на површина, пред влезовите на транспортните хоризонти. 

Транспортот на рудата се врши со тролеј локомотиви и „ГРЕМБИ" вагони. Транспортот 

на јаловината се врши со тип аку - локомотива и „хеглунд“ вагони. 

Отворање на делот во рудното лежиште „Тораница“ e ограничен помеѓу поткоп-

хоризонт-I (1.408,55 m н.в.) и главен извозен поткоп (GIP) 1.250,00 m н.в. Предвидена и 

изработка на уште два поткоп-хоризонти (Ia) и (Ib) како и продолжување на главната 

коса сервисна рампа од хоризонт II до главен извозен поткоп, со што би се поврзале 

хоризонтите I, Ia, Ib, и Г.И.П (Главен извозен поткоп). 

Рудното наоѓалиште „Тораница“, по своето протегање, е поделено на пет откопни 

блокови по вертикала. 
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Должините на откопните блокови по протегање на оруднувањето се следните: 

 откопен блок I (ограничен со профилите 000-300, со должина од 300 m), 

 откопен блок II (ограничен со профилите 300-500, со должина од 200 m), 

 откопен блок III (ограничен со профилите 500-700, со должина од 200 m), 

 откопен блок IV (ограничен со профилите 700-1000, со должина од 300 m), 

 откопен блок V (ограничен со профилите 1000-1500, со должина од 500 m). 

Моментално, откопувањето ќе се врши на следните поткоп-хоризонти: 

 откопен блок II: помеѓу основните хоризонти (III-IIa); 

 откопен блок III: помеѓу основните хоризонти (IIa-II) и 

 откопен блок IV: помеѓу основните хоризонти (IIa-II). 

Разработката на рудното наоѓалиште „Тораница“, e извршена со следниве рударски 

објекти: коса сервисна рампа и централни рудни сипки. 

Косата сервисна рампа, како објект од разработката, има функција да ги поврзе сите 

основни хоризонти по најкраток можен пат внатре во јамата. На тој начин се обезбедува 

рударските објекти да имаат, најмалку, два пристапа од каде може да се влегува и 

излегува од нив. Косата сервисна рампа дополнително служи за: сервисирање на јамата 

со потребните репро материјали; снабдување на рудникот со потребната погонска 

енергија (електрична енергија, компримиран воздух, технолошка вода за дупчење); 

движење на севкупната механизација која се користи во процесот на разработка, 

откопна блоковска подготовка и откопување, брз и сигурен превоз на работниците од 

површината до основните хоризонти и откопните рампи до самите откопни 

работилишта. 

Косата сервисна рампа е изработена со светол профил 14 m2, со висина 3.500 mm,  

ширина 4.000 mm, во должина од 3.000 m и со наклон од 14%. (oд поткоп-хоризонт II 

(1.458,00 m н.в.) до поткопхоризонт IV (1.758,62 m н.в.). 

Во овој момент истата е во употребна состојба во делот ограничен помеѓу основните 

хоризонти (IIVI) во должина од 2.000 m, додека преостанатата траса од косата сервисна 

рампа во делот помеѓу хоризонтите (VI-IV) се користи како главен вентилационен објект 

за собирање и водење на главната истрошена воздушна струја од целиот рудник во 

делот ограничен меѓу хоризонтите (II-VI). 

За разработка на делот од лежиштето, ограничен меѓу хоризонтите (II - Г.И.П3), 

предвидено е косата сервисна рампа да се продолжи до главниот извозен поткоп и со 

тоа да се поврзат основните хоризонти (II, I, Ia, Ib, Г.И.П). 

Во рудникот Тораница се изработени две централни рудни сипки и тоа: Ц.Р.С-1 и Ц.Р.С-

2. Истите се изработени од главен извозен поткоп 1.250 m н.в. до транспортен хоризонт 

IIIа (1.616,77 m н.в.), со вкупна должина од 350 m, кружен напречен пресек со дијаметар 

2,60 m и под агол од 90°. Истите се изработени на од растојание од 50 m од  главен 

                                                

3 Главен извозен поткоп 
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извозен поткоп. Поради затворањето на сипка Ц.Р.С.-2 ќе се изработи уште една 

централна рудна сипка (Ц.Р.С.)-3 во делот меѓу хоризонтите I (1.408,55 m н.в.) и Г.И.П. 

(1.250 m н.в.). 

Сипките се користат да ја преземат целокупната количина на откопана руда, која 

хоризонтално се транспортира по хоризонтите IIIa и IIa, од четирите откопни блокови и 

со гравитациски (вертикален) транспорт, се спушти на ниво на главен извозен поткоп, 

од каде со шински транспортни средства се извезува до приемниот бункер во 

флотацијата. 

На следната слика е претставен надолжниот пресек на рудникот со поделба на поткопи-

хоризонти и откопни блокови. 

 

Слика 77 Надолжен пресек на рудникот, со поделба на поткоп-хоризонти и откопни блокови 

 Рудни резерви 

Вкупните геолошки рудни резерви на рудното наоѓалиште „Тораница“ (A, B и C1) по 

категорија на Блок l, ll, lll и lV изнесуваат вкупно 5`609`432 t со средна содржина на 

Pb=3.97% и Zn=2.78%.  

Во категоријата А се земени резервите од разработените подетажни ходници, кои се 

спремни за експлоатација во моментот. По откопни блокови рудните резерви 

изнесуваат: 

 Блок II - 164 053 t со средна содржина на Pb = 4.18% и Zn = 2.94%; 

 Блок III - 61 490 t со средна содржина на Pb = 3.90% и Zn = 2.73%; 

Вкупните резерви од А - категорија се: 225.543 t со средна содржина на Pb = 4.11% и Zn 

= 2.88%. 
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Резервите од B - категорија изнесуваат: 

 Блок II - 131 917 t со средна содржина на Pb = 4,09% i Zn = 3,36%; 

 Блок III - 657 575 t со средна содржина на Pb = 3.96% i Zn = 2,78%; 

 Блок IV - 656848 t со средна содржина на Pb = 3.89% i Zn = 2,77%. 

Вкупните резерви од B - категорија се: 2.626.340 t со средна содржина на Pb = 4.00% и 

Zn = 2.83%. 

Резервите од C - категорија изнесуваат: 

Блок II - 921 700 t со средна содржина на Pb = 3,97% и Zn = 2,78%; 

 Блок III - 917 750 t со средна содржина на Pb = 3,93% и Zn = 2.70%; 

 Блок IV - 918 099 t со средна содржина на Pb = 3,87% и Zn = 2,68%. 

Вкупните резерви од C1 - категорија се: 2.757.549 t со средна содржина на Pb = 3.92% 

и Zn = 2, 72%. 

Табела 22 Вкупни рудни резерви по категории (А + Б + C1)   

Категорија Рудни резерви (t) Средна содржина 

Pb % Zn % 

А 225.543 4.25 3.00 

Б 2.626.340 4.00 2.83 

C1 2.757.549 3.92 2.72 

Вкупно 5.609.432 3.97 2.78 

 Рудните резерви по нивоа на хоризонти 

По нивоа на хоризонти застапеноста на рудните резерви е следната: 

Од ниво на хоризонт од III до IIA: 

Резерви од А - категорија се 164.053 t со средна содржина на Pb=4.25% и Zn=2.98%; 

Резерви од B - категорија се 376.806 t со средна содржина на Pb=4.11% и Zn=2.90%; 

Вкупните резерви од А+B = 540.859 t со средна содржина на Pb=4,15% и Zn=2.93%. 

Од ниво на хоризонт од IIА до II: 

Резерви од А - категорија се 61.490 t со средна содржина на Pb=3.92% и Zn=2.73%; 

Резерви од B - категорија се 1.265.073 t со средна содржина на Pb=4.02% и Zn=2.85%; 

Резерви од C1 - категорија се 319.487 t со средна содржина на Pb=3.96% и Zn=2.73%; 

Вкупните резерви од А+B+C = 1.646.050 t со средна содржина на Pb=3.87% и Zn=2.86%. 

Од ниво на хоризонт од II до I: 

Резерви од B - категорија се 984.461 t со средна содржина на Pb=3.93% и Zn=2.77%; 

Резерви од C1 - категорија се 1.029.063 t со средна содржина на Pb=3.92% и Zn=2.72%; 

Вкупните резерви од B+ C1 = 2.013.524 t со средна содржина на Pb=3.93% и Zn=2.74%. 
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Резерви испод поткоп I се: 

Резерви од C1 - категорија се 1.408.999 t со средна содржина на Pb=3.90% и 

Zn=2.70%. 

Разработени подетажни ходници кои се спремни во моментот за експлоатација се: 

На откопен Блок II од ниво III на подетажите 

III - 15.50 со резерви 8.900 t со средна содржина на Pb=4,18% и Zn=2.98%; 

III - 22.70 со резерви 54.510 t со средна содржина на Pb=4,20% и Zn=2.97%; 

III - 29.00 со резерви 100.643 t со средна содржина на Pb=4,28% и Zn=3.03%; 

На откопен Блок III од ниво IIа на подетажите 

IIа - 8.30 со резерви 5.550 t со средна содржина на Pb=3.88% и Zn=2.75%; 

IIа - 16.60 со резерви 14.190 t со средна содржина на Pb=3.90% и Zn=2.77%; 

IIа - 25.00 со резерви 41.750 t со средна содржина на Pb=3.93% и Zn=2.71%. 

 Опис на методот на откопување  

Технолошкиот процес ќе се базира на две откопни методи: 

1. подетажна метода со зарушување на рудата и соседните карпи и 

2. подетажната метода со отворени откопи. 

Подетажна откопна метода со зарушување на рудата се применува на откопните 

блокови 2 и 4. Подетажна откопна метода со отворени откопи, се применува на откопен 

блок 3. 

Под-етажна метода со зарушување на рудата и соседните карпи 

Откопувањето се состои од две фази: 

 I фаза како подготовка и  

 II фаза-соборувањето на рудата. 

Со овие методи откопувањето на рудата се врши во сегменти (подетажи), по висина на 

откопниот блок. На подетажите рудата се откопува во две фази:  

 во првата фаза таа се откопува со подетажните ходници кои се изработуваат 

низ руда,  

 во втората фаза се откопува рудата над подетажните ходници.  

Од подготвителни работи за еден откопен блок треба да се изработат: 

 подински транспортен ходник (П.Т.Х) се истражни хоризонти, изработени на 

околу 100 m висинско растојание; 

 откопна блоковска рампа (О.Б.Р)-служи за изработка на подетажните ходници во 

откопните блокови, за пристап на механизација и работници, делумно 
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проветрување и одводнување на откопните ходници, довод на електрична 

енергија, компримиран воздух и вода во откопите и др.; 

 пристапни ходници (ПР.Х), кои водат од откопната блоковска рампа (О.Б.Р) до 

рудната и јаловинската сипка и до подетажните ходници; 

 рудна сипка (Р.С)-служи за гравитациско спуштање на откопаната руда од 

откопниот блок до основниот транспортен хоризонт. Големината на напречниот 

пресек изнесува 4,0 m2; 

 јаловинска сипка (Ј.С)-се користи за гравитациско спуштање на јаловината која 

се добива при изработката на подготвителните работи низ јаловина и при 

откопувањето на јалови делови во рудата; 

 ускоп за вентилација (УВ)-се вертикални и коси јамски простории, чија намена е 

вентилација на подготвителните простории и откопите; 

 подетажни ходници (П.Х). 

Со завршувањето на подготвителните работи (П.Т.Х, О.Б.Р, Р.С, Ј.С, ПР.Х), во 

откопниот блок, се пристапува кон изработка на подетажните ходници кон едната и 

другата граница на откопниот блок. 

Изработката на подетажните ходници претставува прва фаза на откопување, бидејќи со 

нивната изработка се откопува дел од рудата која ја зафаќа подетажниот ходник. Со 

изработката на подетажниот ходник, до границите на откопниот блок, завршува првата 

фаза на откопување и започнува втората фаза, односно оборање на рудата над 

подетажниот ходник, од границите на откопниот блок кон рудната, јаловинската сипка и 

откопната рампа. 

Работните операции, кои сочинуваат еден циклус во втората фаза на соборување на 

рудата, се: 

 дупчење и минирање; 

 проветрување на откопот; 

 товарење и одвоз на изминираниот материјал; 

 осигурување на откопот. 

Откопувањето на рудата се врши со минирање, а дебелината на појасите за минирање 

е различна и се движи од 1,0-1,5 m, зависно од моќноста на рудата. Дупчењето на 

минските дупнатини, при изработка на подготвителните објекти низ руда и јаловина, ќе 

се врши со самоодна дизел електро-хидраулична дупчалка SANDVIK AXERA 5-140.  

Дупчењето, како при изработката на подетажните ходници, така и при оборањето на 

рудата е механизирано, со примена на самоодни електро-хидраулични дупчалки од 

типот МОNOMATIC H107L или слични на нив. 

Товарањето и извозот на ровната руда, како и јаловината од челото на откопот до 

рудната, односно јаловинската сипка, ќе се врши со самоодна товарно-транспортна 

лопата од типот GHH LF-4.1 или друга со слични технички карактеристики на неа. 
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За примарно и секундарно минирање, при откопувањето, ќе се користи експлозив. 

Доколку при изработка на рудничките елементи и експлоатација на рудата се наиде на 

средина со послаби геолошки карактеристики, по потреба ќе се врши нивна 

стабилизација со поставување на анкерска или дрвена подграда. 

Според дадената методологија, во следната табела, е пресметана просечната 

височина на годишно спуштање на откопот. 

Табела 23 Просечната височина на годишно спуштање на откопот и капацитет на откопување по 

години и блокови 

Откоп

ен 

блок 

Година Годишен 

капацитет 

на 

откопувањ

е 

Qg (t) 

Средна 

површина на 

откопување 

Р (t2) 

Коефициен

т на 

искористув

ање Is (%) 

Коефициент 

на 

осиромашув

ање Oѕ (%) 

Годишна 

висина на 

спуштање 

(m) 

II 2017 93.800 4.752 78 24 7.10 

2018 107.200 4.752 78 24 8.12 

2019 107.200 4.752 78 24 8.12 

III 2017 93.000 3.412 74 26 10.08 

2018 80.400 3.412 74 26 8.72 

2019 80.400 3.412 74 26 8.72 

IV 2017 40.200 3.011 62 39 4.86 

2018 40.200 3.011 62 39 4.86 

2019 80.400 3.011 62 39 9.72 

Подетажната метода со отворени откопи 

Подетажната метода со отворени откопи, ќе се применува за рудни тела чиј наклон 

изнесува најмалку 40о, додека моќноста е различна и се движи од 1,50 m до 12,0 m и 

повеќе. Во зависност од моќноста на рудното наоѓалиште, кај оваа метода, ќе се 

применуваат две подваријанти кои помеѓу себе се разликуваат според висината на 

подетажите за дупчење. Имено, кај рудните тела со моќност од 1,5 m до 5,0 метри 

висинската разлика помеѓу подетажите за дупчење изнесува 6,0 m додека кај рудните 

тела со моќност поголема од 5,0 m висинската разлика од една од друга подетажа за 

дупчење изнесува 12 m. 

Сите подетажни ходници се поврзани со откопна рампа, преку која се врши 

опслужување на секоја подетажа со потребната механизација и останато сервисирање 

на подетажните ходници. Поради нормално одвивање на технолошкиот процес за 

подготовка и откопување, секој подетажен ходник е поврзан со рудна и јаловинска сипка 

кои обично се изработуваат во подина. 

Соборувањето и товарењето на рудата, ќе се врши на секој подетажен ходник, кој е 

непосредно сврзан со блоковските сипки и блоковските откопни рампи. 

Принципот на работењето кај оваа метода на откопување се заснова на претпоставката 

дека рудата и кровинските карпи се со коефициент на цврстина најмалку 12 (според 

Протоѓаконов) и истите овозможуваат оставање на празен простор со одредени 

димензии без подградување на истиот. Генералниот правец на откопувањето е 

одозгора надолу и од кровина кон подина. 
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Изработката на подетажните ходници претставува прва фаза на откопувањето. 

Предвидените подготвителни работи за подетажната метода со отворени откопи се 

сосема исти со подготвителните работи кај подетажната метода со зарушување на 

рудата и соседните карпи 

Втората фаза на откопувањето започнува со изработка на ускопи за засек на двете 

крила од откопниот блок. 

Соборувањото на рудата се врши со дупчечко-минерски работи. Дебелината на појасот 

за минирање изнесува од 1,0-1,20 m. Товарењето и одвозот на соборената руда се врши 

на ниво на подетажниот ходник со самоодна товарна механизација од типот GНН LF 4, 

1 или слична на неа со зафатнина на лажицата од 2,0 m3. Со истата товарна 

механизација се врши товарење и одвоз на рудата и јаловината при изработка на 

подетажните ходници и засекот. 

Технолошки, товарењето на соборената руда ќе се врши на секоја подетажа. 

Осигурување на откопите (коморите) не се врши, но подетажните ходници од кои се 

врши дупчење и товарење според потребите ќе се подградуваат со анкерска подграда. 

Според дадената методологија просечната височина на годишно спуштање на откопот 

е прикажан во следната табела. 

Табела 24 Просечна височина на годишно спуштање на откопот 

Моќност (m) Годишен 
капацитет 

(t) 

Површина 

(m2) 

Ir 

(%) 

Or 

(%) 

h 

(m/год.) 
1.50 53.400 466.72 76 28 35,52 

2.00 58.740 622.30 78 18 36,75 

3.00 74.760 933.43 84 7 32,84 

5.00 114.810 1555.72 76 5 34,16 

8.00 160.200 2489.16 65 6 34,47 

12.00 213.600 3733.74 64 6 31,12 

 Транспорт на руда,  јаловина и работници 

Транспортот на рудата и јаловината во рудникот „Тораница“ ќе се врши низ 

хоризонтални, коси и вертикални простории, како што впрочем е изведуван и во 

досегашната експлоатација. Низ хоризонталните простории транспортот на рудата и 

јаловината ќе се врши со шински транспортни средства додека низ косите и 

вертикалните простории ќе се извршува гравитационен транспорт. 

Вертикален гравитациски транспорт на руда и ја ќе се врши преку: ЦРС1, ЦРС2, ЦРС3 

и блоковските рудни и јаловински сипки. 

Хоризонталниот транспорт во рудникот ќе се врши на следните транспортни хоризонти: 

 транспортен хоризонт IIIa; 

 транспортен хоризонт IIa; 

 транспортен хоризонт I; 

 главен извозен поткоп (ГИП). 
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Слика 78 Влез во транспортен хоризонт IIa, I и главен извозен поткоп (ГИП) 

Транспорт на ровната руда, произведена од рудните блокови на хоризонт IIa, ќе се 

транспортира со тролеј локомотиви и вагони, од откопните рудни сипки (блоковски) до 

централните рудни сипки, а на јаловината од блоковските јаловински сипки до 

површина, со аку локомотиви и хеглунд вагони. 

Транспортот на рудата од хоризонт I, ќе се врши со тролеј локомотиви и „гренби” од 

блоковските рудни сипки до централните рудни сипки, а транспортот на јаловината од 

блоковските јаловински сипки до површина, со аку локомотиви и хеглунд вагони. 

Транспорт на рудата на главниот извозен поткоп (ГИП.), ќе се врши со тролеј 

локомотиви и вагони од централните рудни сипки (1; 2 или 3) до приемниот бункер во 

постројката за преработка на минералните суровини. 

 

Слика 79 Вагони за транспорт на јаловина 

Превоз на работниците и сервисирањето на јамата, ќе се врши низ косата сервисна 

рампа и откопните рампи. Транспортот на работниците ќе се врши со комби возила. 

Јаловината, која се добива со изработка на просториите за отворање, капитална 

подготовка и откопна подготовка. Најголемо количество јаловина се добива со 

изработката на: капиталните ходници, пристапните ходници, вентилационите ускопи, 

рудните сипки и јаловинските сипки. Јаловината ќе се извезува/вади и се депонира на 

надвор од хоризонтите. 

После експлоатација на минералната суровина олово и цинк од одредените хоризонти, 

се планира дел од рудата да се враќа назад во јамите или да се користи како материјал 

за заполна. 
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Технологија на проветрување 

Доводот на свеж воздух во јамите, ќе се врши со три помошни вентилатори „Joy“ со 

капацитет од 23 m3/s и моќност од 55 kW кои ќе бидат распоредени на трите блока за 

зголемување на количините на свеж воздух. 

ГИП (главен извозен поткоп) – овој портал ќе служи како пат за влез на свежа воздушна 

струја и е изработен директно од површина. Количини воздух, добиени преку овој поткоп 

ќе се користат за проветрување на Б4 на потегот I – IIА. 

Поткоп I ќе преставува влез на свеж воздух за откопните и подготвителни активности во 

зоната на Б3 на потегот I – IIА заедно со воздухот кој што ќе се добива преку ГИП. 

Поткоп II ќе се користи како главен влез за свежа воздушна струја и количините кои што 

ќе се добиваат преку овој ходник во најголем дел ќе се користат за проветрување на 

блоковите 2 и 3 на потегот IIIA – II. 

Поткоп IIA ќе се користи како влез за зголемени количини на свеж воздух кои ќе се 

користат за проветрување на Б2 на потегот II – IIA. 

Поткоп III и IIIA ќе бидат исклучени од вентилационата мрежа бидејќи поткоп III е 

зарушен додека поткоп IIIA, ќе биде изолиран од причини што претставува потенцијален 

краток спој на главниот вентилатор, кој ќе резултира со пад на притисокот во подолните 

хоризонти, а и со намалување на потребните количини на свеж воздух на пониските 

поткопи. 

Неопходно е подетажите на сите производни блокови да се поврзат со пониските етажи, 

и тоа по пат на изработка на ускопи за вентилација на сите производни блокови (Б2, Б3 

и Б4) или поврзување на блоковските сервисни рампи со пониското ниво. 

Проветрувањето на откопите е сепаратно, преку хоризонтите, откопната блоковска 

рампа, пристапните ходници и подетажните ходници. Со цел да се изврши 

проветрување на рудничките јами во рудникот  има инсталирано вентилационен систем. 

Проветрувањето ќе се врши со помош на главниот вентилатор ВОД 21, лоциран на 

порталот на поткоп IV на кој се собира и се исфрла истрошената воздушна струја од 

целата јама, која на поткопот се собира од сите пониски хоризонти низ: 

 Откопно сервисната рампа IIIA - IVA; 

 Ускоп за вентилација IIIA - VI и 

 Ходник IVA. 

Главниот вентилатор ВОД 21 ги има следните карактеристики:  

 Капацитет 110 m3/s=396 000 m3/h 

 Моќност на електромотор: P=500 kW 

 Производство СССР 

Измерени вредности на гас на влез пред главниот вентилатор изнесуваат:  

 Брзина W = 12 m/s. 
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 S = 7,167 m² 

 Q = 86 m³/s = 309 600 m³/h 

Координатите на испуст на емисиите од главен депресионен вентилатор се прикажани 

во следната табела:  

Табела 25 Координати на испуст на емисиите од главен депресионен вентилатор 

Опис на испуст Координати 
  

Y  X Z Висина  

на 

испуст 

(m) 

Висина  

на 

објект 

(m) 

Главен депресионен вентилатор 7 624 112,00 4 669 042,00 1760,62 1 3 

Одводнување на јамите  

Водата се собира низ косите и вертикални простории на поткопите и низ странични 

канали од отворите на хоризонтите, гравитационо се исфрла на површина. 

Одводнувањето на целиот рудник е исклучиво гравитационо и тоа во основа се 

реализира преку следните објекти: 

ГИП-главен извозен поткоп на кота 1252 m; 

 Основните хоризонти од кота 1405 и до кота 1810 на висинско растојание од 50 

m; 

 Централните рудни сипки од главен извозен поткоп 1252 до хоризонт IIIА, кота 

1616 m;  

 Сервисна рампа во наклон 14% од поткоп II, кота 1457 до поткоп IV, кота 1758 m; 

 Централен вентилационен ускоп од поткоп VI, кота 1662 до поткоп IV, кота 1758 

m. 

Јаловинските сипки, покрај својата намена за собирање и спуштање на целокупната 

откопана руда на нивото на долниот транспортен хоризонт, претставуваат дренажни 

објекти за одводнување на самото рудно лежиште.  

Повремена употреба на пумпи за одводнување се јавува само во фазата на изработка 

на поедини простории. 

Со одводнувањето на јамата се испуштаат води, кои се дренираат од рудното лежиште 

и отпадна вода, која се создава во процесот на дупчење. 

Поголеми количини вода од рудникот гравитациски истекуваат од порталите на 

основните хоризонти IIIA, IIA и I. Извршените мерења во минатото покажуваат дека 

максималниот проток на вода бил 50,60 l/s, а минималниот 21,50 l/s. Максималните 

протоци се во: април, мај и јуни, а минималните во месеците: октомври, ноември, 

декември, јануари и февруари. 

Главниот извозен поткоп, на кота 252 m, покрај својата намена како главен транспортен 

објект за извоз на руда до приемниот бункер во флотација има голема улога во 

одводнувањето (прифаќањето) на водите од делот на лежиштето, ограничен меѓу 
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хоризонт I и главниот извозен поткоп. Во него се слеваат дренажните води од 

централните рудни сипки 1, 2 и 3, како и водата од изворот, кој е со поголема издашност 

и е сместен во одвозиштето на главниот извозен поткоп, во близина на централна рудна 

сипка 1. Целокупното количество вода е прифатено со одводен бетонски канал и се 

изведува на површината од каде со цевковод се води во погонот „Флотација“ и се 

користи како резервна технолошка вода за технолошкиот процес на флотација на 

рудата. 

Во минатото извршени се едногодишни мерења на протокот на водата, која се 

одводнува од јамите. Врз основа на тие мерења добиени се следните резултати:  

Поткоп I (1405) мерено за една година:  

 максимален проток 25 l/s.  

 минимален проток 15 l/s.   

Поткоп II (1455) мерено за 6 месеци:  

 максимален проток 1.3 l/s.  

 минимален проток 0.5 l/s.  

Поткоп III (1555):  

 максимален проток 30 l/s.  

 минимален проток 14 l/s.  

Поткоп IV (1755) едно мерење:  

 доток на вода 0.2 l/s.  

Поткоп V (1855) е сув нема вода.  

Врз основа на добиените податоци може да се заклучи да има доста голем прилив на 

вода. Вкупниот прилив на вода во сите јами изнесува:  

 максимален доток на вода е 56.60 l/s.  

 минимален доток на вода е 21.50 l/s.  

Со продолжувањето на истражните работи кон ЈИ, ќе се зафаќаат се поголеми простори 

од издани. Со тоа ќе се овозможи константно поголем доток на вода во јамските 

простории. Таа вода може да се одводнува гравитациски се до нивото на поткоп I. 

Водите од одводнување на јамите, преку канали се усмеруваат кон таложници, за 

таложење на суспендираните материи пред нивно испуштање во површински водотек. 

Водите од сите јами, преку посебни испустни точки се испуштаат во Тораничка Река.  

Исталожениот материјал од таложниците се отстранува и одлага во близина на 

таложниците. 

 Снабдување со електрична енергија 
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Снабдувањето со електрична енергија на потрошувачите во јама е преку 

трафостаницата TC35/6kV, лоцирана на локалитетот „Долга Ливада“. Од неа е положен 

кабел тип PP45 3х150 mm2, 6kV, со кој се поврзани сите три разводни постројки во 

јамата, и тоа: РП-1; РП-2 и РП-3. 

Бидејќи експлоатацијата во горните хоризонти (IV; VIa) е завршена, разводната 

постројка РП - 3 во јама не постои, така да врската помеѓу разводната постројка РП-3, 

разводната постројка РП-2 и вентилаторската станица ВС е остварена со спојување на 

каблите (3) и (4), кои се меѓусебно споени со кабелска спојница. Така да во функција ќе 

бидат ставени трафостаниците ТС-1 и ТС-2, за откопните блокови I и II, приклучени во 

РП-2. 

 Снабдување со компримиран воздух 

Снабдување со компримиран воздух на рудничката опрема се врши со постројка за 

компримиран воздух, која се состои од компресорска станица, цевководна мрежа, 

резервоари, помошни уреди за испуштање кондензат од мрежата и др. 

  

Слика 80 Компресорска станица и резервоари за компримиран воздух 

Опрема, која користи компримиран воздух, е следната: 

1. Дупчачки чекан тип „MFD 90 MAX PLUS“; 

2. Вагон хенглундс со подвижно дно тип „ВПК - 7А“; 

3. Утоварна лопата (ППН ЗА); 

4. Пневматска ускопна платформа;. 

5. Машина за јамско длабинско дупчење тип ”ЛОНГЕР”; 

6. Машинка за острење на моноблок- бургии и круни за дупчење и др. 

Дел од главниот цевковод за компримиран воздух е инсталиран на површина помеѓу 

компресорска станица и влезот на хоризонт IIа, а останатиот дел од главниот цевковод 

оди низ косата сервисна рампа. На секоја јама со спојот со косата сервисна рампа има 

приклучок, преку кој јамата се снабдува со компримиран воздух и понатаму се носи до 

сите работни места. Додека да се изработат блоковските откопни рампи на откопните 

блокови 3 и 4 помеѓу хоризонт II и хоризонт I, снабдувањето со компримиран воздух за 

потрошувачите на хоризонт I, се врши со посебен цевковод лоциран по самиот 
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хоризонт, поврзан директно со компресорската станица и истиот е независен од 

главниот цевковод и функционира како посебен крак на главниот цевковод. 

Работниот притисок на компресорите изнесува 7 бари, кој претставува стандарден на 

притисок во рударството, при производство на компримиран воздух како погонска 

енергија. 

 Опис на технолошкиот процес на локацијата Флотација 

Главни постапки и процеси, кои се одвиваат на локацијата за Флотација, се: 

 Истовар на руда во главен приемен бункер; 

 Дробење и сеење во погонот дробење; 

 Мелење и класифицирање во погонот флотација; 

 Флотација на рудата – погон флотација; 

 Згуснување на концентратите во таложници за згуснување; 

 Филтрирање на концентрати – погон флотација; 

 Складирање на концентратите на олово и цинк – бункери за складирање во погон 

флотација. 

 Прием, дробење и сеење на рудата 

Ископаната руда од рудникот, која се транспортира преку главниот транспортен 

коридор-излезен поткоп, се доставува по пат на шински транспорт и се кипа во приемен 

бункер со капацитет 600 t ровна руда. 

Во бункерот ископаниот материјал доаѓа со горна гранична големина од 500 mm. Откако 

шинските возила ќе го истоварат материјалот на предвиденото место во бункерот, тие 

повторно се насочуваат кон главниот извозен поткоп, преку шински кружен тек, со што 

процесот на достава на нови количества ископан материјал продолжува.  

 

Слика 81 Место на истовар на ископаниот материјал во главниот приемен бункер 
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Од главниот приемен бункер, во кој има посебно место за одложување на откопаниот 

материјал, рудата со помош на додавач се пропушта низ стационарна решетка, од каде 

се носи во погонот за дробење на минералната суровина. Во погонот за дробење се 

наоѓаат:  

 три машини – дробилки (примарна, секундарна, терциерна); 

 транспортни ленти кои ги поврзуваат трите дробилки; 

 вибрационо сито со транспортна лента до терциерната дробилка; 

 отпрашувачи – ротоклони; 

 трафостаница од 0,4 kV со нисконапонска опрема; 

 систем за подмачкување на дробилките. 

Од приемниот бункер рудата, преку чланкаст додавач (хранилка со димензии b=1,5m; 

L=12m; Q=167t/h), доаѓа во челусна дробилка тип SMD 6x9 (B×L=600×900m; 

i=75÷125mm. Пред челусната дробилка има стационирана решетка (B×L=1,5×3,0m; 

a=100÷150mm). Подрешетниот производ, преку транспортна трака, оди во конусна 

дробилка KSD-1750. Надрешетниот производ оди во челусна дробилка ШДС 110(6х9). 

Издробената руда од челусната дробилка со големина 175 mm, преку транспортна 

трака, оди во конусна дробилка KSD -1750. 

На траката, под челусната дробилка, е поставен електромагнет кој ги фаќа железните 

предмети. Издробената руда со Г.Г.Г.75 mm со помош на транспортна трака се носи на 

друга трака и на вибро сито тип ГОСТ 72М-1 со димензии 2500х6200 mm и големина на 

отворите на гумените ситови површини 16х80 mm. 

Над ситовиот производ со транспортна трака се носи на друга транспортна трака на 

конусна дробилка тип КМД-2200Т со капацитет Q=437 t/h, при излезен отвор 8 mm. 

На следните слики се прикажани изгледот на системот од дробилки и транспортни 

ленти. 
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Слика 82 Изглед на системот од дробилки и транспортни ленти 

Изработениот материјал паѓа на транспортна трака и со тоа се затвара циклусот на 

терциерно дробење со просејување. 

Подситовиот производ со Г.Г.Г 15 mm и капацитет 167 t/h паѓа на траката која го носи 

материјалот до преносна трака. Со помош на преносната трака рудата се одлага во 

силоси за ситно изработена руда, со капацитет од по 1800 t. 

За отпрашување на емисиите од процесот на дробење и сеење поставени се водени 

филтри (ротоклони), каде со вертикални пумпи се носи вода за водено отпрашување.  

Во погонот за дробење постојат два водени филтри (ротоклони) за отпрашување, од кои 

само еден е во функција.  

Технички карактеристики на филтерот се:  

 Тип: STWR-T-12 

 Име: Plovec (kovinski)-воден филтер (Ротоклон) 

 Капацитет:  Q = 28000 m³/h 

 Депресија:   H = 4000 Pa 

 Снага: P = 55 KW 

 Ротор: Ф-1150/ф850х270 

 Вртежи: N = 1400 min‾ ¹ (B5) 

 Засун: NO200NP6 

 Производител: Кршко - Словенија 

Измерени вредности на гасот на излез на испустот се: 

 Брзина W = 30 m/s, 

 S = 0,25 m², 

 Q = 7,7m³/s = 27720 m³/h. 

Во погонот за сеење поставен е еден воден филтер, кој не е во функција. 

Карактеристиките на овој филтер се:  
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 Тип: STWR-T-10 

 Име: Plovec WС (kovinski)-воден филтер (Ротоклон) 

 Капацитет:  Q = 14300 m³/h 

 Депресија:   H = 4000 Pa 

 Снага: P = 30 KW 

 Ротор: Ф-1090/Ø650х170 

 Вртежи: n = 1450 min‾ ¹ (B5) 

 Засун: NO200NP6 

 Производител: Кршко – Словенија. 

Во следната табела се прикажани координатите на испустите на вентилаторите од 

водените филтри од погонот за дробење и сеење.  

Табела 26 Координати на испусти на вентилаторите од водените филтри од погонот за дробење 

и сеење 

Опис на испуст Координати 
 

Y  X Z Висина  

на 

испуст 

(m) 

Висина  

на објект 

(m) 

Вентилатор бр.1  7 622 442.395 4 671 440.265 1 239.632 15 33,66 

Вентилатор бр.2 7 622 447.585  4 671 421.544 1 229.520 5 33,66 

Вентилатор бр.3 
7 622 427,500 4 671 464,500 1235,432 11 33,66 

На следната слика се прикажани водените филтри од погонот за дробење и сеење.  
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Слика 83 Системи за отпрашување во погонот за дробење и сеење  

 Транспорт на издробената руда 

Од погонот за дробење и сеење рудата, преку транспортната лента, се носи во 

силосите, кои се позиционирани веднаш до погонот за мелење, а од таму преку оди во 

погонот за мелење, кој е дел од погонот за флотација. Транспортната лента претставува 

структурно и функционално поврзување меѓу погонот дробење и сеење и приемните 

силоси за издробен материјал. 

  

Слика 84 Транспорт и складирање на издробената руда во силоси   
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 Мелење на рудата 

Во погонот за мелење се врши иситнување на материјалот од силосите по пат на 

мелење со помош на две независни мелници, кои што работат во затворен круг со 

двоспирални класификатори, со цел да се олесни контактот на корисните елементи 

(олово и цинк) со реагенсите во процесот на флотација на рудата. Мелниците се 

куглични со решетки, како мелни тела се користат кугли со Ø 80mm. 

Класификаторите вршат сепарација на цврстите честици според брзина на таложење 

на честичките низ медиумот, и тоа особено кај оние минерали кои се премногу иситнети 

за да можат ефикасно да се сепарираат при процесот на сеење.  

Дефинитивно сомелената руда претставува производ со финоќа на мелење од 62‐64 

%, класа 0.074mm, која понатаму оди на флотирање со цврста фаза од 30‐33 %. 

Во процесот на мелење нема емисии на прашина, бидејќи станува збор за водено 

мелење, односно се додаваат реагенси и всушност од тука започнува процесот на 

флотација.  

На следните слики е прикажан дел од опремата која се користи за мелење на рудата. 

  

 

Слика 85 Млин на руда и спирален класификатор 

 Флотација на рудата и производство на олово цинков концентрат 
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Флотирањето на рудата се врши по шемата на селективно флотирање на минералите 

на олово и цинк, односно во одделен процес при што се добиваат селективни оловни и 

селективни цинкови концентрати. Флотациската концентрација за основно и контролно 

флотирање на олово и цинк се врши во пнеумо-механички машини. 

Преливот од класификаторот гравитациски се одведува во кондиционер, а од таму во 

флотациска пнеуматско‐механичка машина. Флотирањето на оловото се одвива преку 

едно основно и две контролни флотирања. За оловното флотирање се користат 10 

пнеуматско‐механички машини од по 3.2 m3, додека за контролните флотирања се 

користат 20 пнеуматско‐механички машини со ист волумен од 3.2 m3. 

Пречистувањето на грубиот концентрат е тростепено прочистување во флотациска 

механичка машина со волумен од 1 m3. Концентратот од третото пречистување 

гравитациски се одведува во згуснувач за оловен концентрат. 

Меѓупроизводите (контролните концентрати) се враќаат на основно флотирање, и 

истекот од второто контролно флотирање со пумпи се носи во кондиционери за цинкова 

флотација. 

Цинковата флотација се одвива во исти пнеуматско‐механички машини (10 основни и 

20 контролни со волумен од 3.2 m3). 

Пречистувањето на основниот груб концентрат на цинк се врши преку тростепено 

пречистување со флотациска механичка машина од 2,5 m3, а концентратот од третото 

чистење, со помош на пумпа, се носи во згуснувач на цинков концентрат. 

Меѓупроизводите на контролните флотирања се враќаат на цинково концентрирање, а 

истекувањето на второто контролно флотирање претставува дефинитивна јаловина. 

На следните слики се прикажани дел од машините и опремата во кои се врши флотација 

на рудата.  
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Слика 86 Флотација на рудата 

 Згуснување и филтрирање на концентратите 

Краен производ од процесот на флотација е згустена суспензија од дефинитивни 

концентрати. За намалување на содржината на вода во концентратите се користат 

згуснувачи од типот C 15. Згуснатите концентрати со помош на вакуум пумпи (тип VVN-

150 и излезна моќност од 315 kW) се транспортираат на филтрирање во диск (вакуум) 

филтри тип DU 32, a преливот од ободните канали на згуснувачите се насочува до 

соодветните таложници за олово и цинк. Со филтрирањето низ диск филтрите, во 

оловните концентрати содржината на вода се намалува до 8%, а кај цинковите до 10% 

со што се добиваат крајните производи на целиот процес - концентрати на олово/цинк 

кои се погодни за понатамошна металуршка преработка.  

Сувиот концентрат со 7% влага на Pb и 10-11% влага на Zn од бункерот за концентрат 

со помош на грајфер се товараат во камиони и се извезуваат. 

На следните слики се прикажани машините во кои се врши згуснување и филтрирање 

на концентратите.  

 

Слика 87 Згуснување и филтрирање на концентратите  

На следната слика се прикажани складовите во кои се врши складирање на олово 

цинковите концентрати, кои се спреми за испорака до крајните потрошувачи.  
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Слика 88 Склад за финално складирање на концентратите 

На следните слики е прикажана технолошката шема на производниот процес за 

добивање на концентрати од олово и цинк, односно процесот на дробење, сеење, 

мелење и флотација.  
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Слика 89 Технолошка шема на производниот процес за добивање на концентрати од олово и цинк 
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Слика 90 Технолошка шема на производниот процес за добивање на концентрати од олово и цинк 
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 Подготовка на реагенси 

Во рамките на погонот за флотација се наоѓа реагентното одделение во кое се врши 

подготовка на реагенсите кои се неопходни во процесот на флотација и нивно 

дозирање.  

Растоварањето на реагенсите се врши во специјални кондиционери, од каде потоа се 

преточуваат до погонот за дозирање на реагенсот. 

Реагенсите KAH, KEH и CuSO4 се подготвуваат како 10% раствори, ZnSO4  како 15% 

раствор, NaCN како 2,5% раствор, а пенливците D-200 и D-250 Д-250 не се растовараат, 

туку се дозираат како концентрирани раствори. 

Просториите, каде се врши подготовка на реагенсите, постојано се вентилираат.  

На следните слики се прикажани вентилационите системи во одделението за 

подготовка на хемиски реагенси. 

       

          

Слика 91 Вентилациони системи во одделението за подготовка на хемиски реагенси 

Во продолжение се дадени техничките карактеристики за уредите со кои се 

вентилирање на просториите во реагентното одделение:  

Карактеристики на кондиционер за КАКС:  

- Брзина W = 1.4 m/s 

- S = 0,2303 m² 

- Q1 = 0,3224 m³/s = 1161 m³/h 

Карактеристики на кондиционер за КЕКС  
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- Брзина W = 0,5 m/s 

- S = 0,2052 m² 

- Q2 = 0,1026 m³/s = 369,4 m³/h 

Вкупен капацитет на вентилаторот во реагентно одделение изнесува: 

Q = Q1 + Q2 = 0,3224 + 0,1026 = 0,425  m³/s = 1530 m³/h 

Измерените вредности на гас на излез од вентилационен цевковод на главниот 

вентилатор за реагентно одделение се: 

- Брзина W = 9,6 m/s 

- S = 0,65 m² 

- Q = 6,24 m³/s. = 22 464 m³/h 

Измерените вредности на гас на влез (халда) на челусната дробилка за вар во варно 

одделение изнесуваат: 

- Брзина W = 1,10 m/s 

- S = 0,48 m² 

- Q  = 0,528 m³/s = 1900 m³/h 

Измерени вредности на влез на гас во кондиционерот во цијанидното одделение 

изнесуваат:  

- Брзина W = 2,6 m/s 

- S = 0,1365 m² 

- Q = 0,3549 m³/s = 1278 m³/h 

Координатите на испусните точки од вентилаторите во реагентното одделение се 

прикажани во следната табела. 

Табела 27 Координати на испусните точки од вентилаторите во реагентното одделение 

Опис на испуст Координати 
 

Y  X Z Висина  

на 

испуст 

(m) 

Висина  

на 

објект 

(m) 

Флотација (оддел реагенси) 

Подготовка на варно млеко 7 622 385.141 4 671 504.369 1 232.946 8,5 45 

Вентилатор КАХ и КЕХ 7 622 385.651 4 671 518.121 1 233.521 9 45 

Вентилатор главен 7 622 370.235 4 671 505.715 1 235.565 11,2 45 

Вентилатор цијанид 7 622 387,937 4 671 513,583 1 232,253 11,2 45 
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 Опис на намената на хидројаловиштето, начинот на депонирање на 

хидројаловината и техничките карактеристики на објектите кои го 

сочинуваат хидројаловиштето   

Хидројаловиштето „Тораница“ е од кањонско-акумулативен тип и истото се наоѓа на 4 

km низводно од локацијата Флотација, во долината на Крива Река. Претставува таложно 

езеро, наменето за исталожување на цврстата фракција од хидројаловината. 

Расположено е меѓу ретензиона (возводна) и песочна (низводна) брана. Покрај 

основната намена-складирање на цврста фракција од хидројаловината, служи и за 

акумулирање на водата (течна фракција), со што би се овозможило биофотохемиско 

разложување на хемиските реагенси растворени и/или разредени во неа. 

Во својот хемиски состав јаловината содржи метали, чија процентуална застапеност е 

прикажана на следната табела:  

Табела 28 Хемиски состав на јаловината 

Хемиски состав на јаловината Содржина (%) 

SiO2 50.12 

Fe2O3 13.50 

Al2O3 10.24 

CaO 1.10 

MgO 2.18 

P2O5 0.63 

Mn 3.35 

S 3.22 

Pb 0.35 

Zn 0.32 

Губиток на жарење 15.0 

Постапка на депонирање и формирање на песочна брана  

Најпрво, суспензијата од хидројаловина поминува низ хидроциклони, каде се врши се 

издвојување на цврстата од течната фракција (40% прелив, 60% песок).  

Хидроциклоните претставуваат уреди со кои се врши класирање на цврстата од течната 

фракција на хидројаловината. Притоа се добива песок, од кој се образуваат песочните 

делови („плажи“) на браните на хидројаловиштето, и прелив на хидроциклонот, од кој 

се образува таложното езеро. На ретензионата (возводна) брана на хидројаловиштето 

поставен е еден хидроциклон со пречник од D = 500 mm, со една батерија, со параметри 

за работен притисок од 1,5 bar. На јаловинската (низводна) брана класирањето се врши 

во две одделни (независни) батерии со еден хидроциклон со пречник D = 500 mm со 

параметри за работен притисок од 1,5 bar.  
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Слика 92 Хидроциклон на возводна (ретенциона) брана 

Од тука е јасно дека стабилноста на песочната брана зависи од ефикасноста на 

работата на хидроциклонот. За следење на состојбата на провирните води, во 

песочната брана се поставени 14 пиезометри согласно шема со која се покрива целата 

површина на песочната брана. Мерењата на нивото на водата во пиезометрите се врши 

редовно што се регистрира во посебни записници.  

Песочната брана претставува насип од песок, кој се исталожува по влажна постапка, 

после издвојување на хидроциклоните, во утврдениот попречен профил кој е 

дефиниран со нагиб на косини: возводна 1:2 и низводна 1:3.  

Формираниот насип на овој начин е со збиеност која се добива со природно 

исталожување на песокот, без да се врши дополнително збивање.  

Песочната брана ги има следниве карактеристики:  

 кота на речно дно во осовина на брана ... 930.00 m надморска висина 

 кота на речно дно во осовина на брана ... 930.00 m надморска висина  

 кота на круна на брана................................ 986.0 m надморска висина 

 кота на круна на почетен насип (иницијална брана 945.00 m надморска висина 

 висина на почетен насип (иницијална брана).. 12.0  m 

 ширина на круна на брана на песочна брана (завршна фаза) .....8.0 m  

 ширина на круна на почетен насип (иницијална брана) 4.0 m  

 наклон на проектирана возводна завршна косина . 1:2  

 наклон на проектирана низводна завршна косина . 1:3  

 наклон на возводна и низводна страна на почетен насип 1:2 

 должина на брана по круна (завршна фаза).. 225.50 m 

 должина на почетен насип по круна ... 68.0 m  

 волумен на чакал во песочен насип ... ..........11.700 mЗ  

 волумен на песок за проектирана песочна брана. 794.660 mЗ 

Согласно проектот за надградување на постојното хидројаловиште до кота 990 m 

надморска висина, поради зголемување на обемот на експлоатација и заради 

соодветната потреба од поголем акумулационен простор за одлагање на флотациската 
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јаловина, во ножицата на песочната брана изграден е на потпорен ѕид од габиони. 

Неговата задача е да пружи стабилност на ножицата и да се овозможи надградба на 

песочната брана. Ѕидот е со вкупна висина 5 m, од кои 1 m се однесуваат на темелот 

на ѕидот, а заради слабите јакосни карактеристики на материјалот што го потпираат, 

ширината на ѕидот во основата е 4 m. За намалување и потенцијално елиминирање на 

дејство на хидростатски притисок, позади ѕидот (на контактот со ножицата на браната) 

е поставен дренажен геокомпозит и геотекстил чија задача е да ги зафати и одведе 

процедните води кои би се јавиле во ножицата на песочната брана. На тој начин 

формирани се услови за запазување на косините на браната од 1:3 со кој, согласно 

Основниот технички проект за надвишување на хидројаловиштето, е задоволен условот 

за стабилност на браната. 

Ретензионата брана 

Ретензионата брана е насипна брана, изградена од локален материјал што се наоѓа во 

самата долина, со глинено закосено јадро кое од двете страни е одвоено од телото на 

браната со филтерски слоеви. Наклонот на низводната косина на телото на браната 

изнесува 1:2, а на возводната 1:2,5, додека наклонот на глиненото јадро на низводната 

страна изнесува 1:1.25, а на возводната 1:1.75. Ретензионата брана е направена во 

1986 год. до кота 971.0 m надморска висина, а во 1998 год. е надградена за 6.5 m со 

завршна кота од 977.5 m надморска висина. Со дополнителниот проект за надградба на 

јаловиштето до кота 990.0 m надморска висина беше неопходно да се надгради и 

ретензионата брана до таа кота. Притоа, најпрвин на кота 973.15 m надморска висина 

врз милта каде што претходно било таложното езеро е поставен геотекстил, потоа над 

геотекстилот е изградена основна-базна ламела со одлагање на песок од 

хидроциклонот со висина 2,85 m до кота 976 m надморска висина, после што е 

изработена стабилна песочна плажа по целата должина на круната на браната во 

ширина од 60 m. Над основната-базната ламела е изграден и дренажен тепих со 

поставување на геокомпозитот со наклон, со што водата од геокомпозитот е насочена 

кон перфорирана РУС цевка со дијаметар d=200 mm за да се изнесува надвор од 

насипната (возводната) ретензиона брана. Со поставување на геотекстилот, изградбата 

на дренажниот тепих со поставување на геокомлозитот и перфорираната дренажна 

цевка се формирани неопходните предуслови за безбедно и стабилно надградување на 

ретензионата брана до кота 990 m надморска висина. Така, браната е надградена со 

песок од хидроциклонот до кота околу 986 m надморска висина, т.е. со висина од 10 m 

над дренажниот тепих. Воедно, во ножицата на геокомпозитот се поставени и шест нови 

пиезометри за следење на провирните води во ретензионата брана, каде досега не е 

регистрирана нивна појава. 

Ретензионата возводна брана ги има следните карактеристики:  

 кота на речно корито при осовина на брана......951.50 m надморска 

висина  кота на темелење на глинено јадро .........947.50 m 

надморска висина   

 кота на круна на брана……………….….977.5/986.0 m надморска 

висина 
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 висина на брана над речно дно……..............................… 26.0/34. m 

 висина на брана над темелење на глинено јадро .......…. 30.0/38.5 m 

 ширина на круна на брана ……………...................................... 6.0 m 

 ширина на круна на глинено јадро на кота..........................  975.00 m 

 наклон на возводна косина ....................................................... 1:2.5 

 наклон на низводна косина ...................................................... 1:2.0 

 наклон на возводна страна на глинено јадро ......................... 1:1.75 

 наклон на низводна страна на глинено јадро .. .......................1:1.25 

 должина на брана по круна .......................................................115 m 

 за насипување  ...........................................................121 000 mЗ 

 волумен на глина за јадро……........................................…22 000 mЗ 

 волумен на филтерски слој……….......................................…7 000 mЗ 

 волумен на тело (чакал од долината)............................. 91 000 mЗ 

Одводен колектор 

Како резултат на оштетувањата на бетонскиот колектор, истиот е заменет со нов 

колектор, кој претставува систем од полипропиленски коругирани цевки, со пресек 400 

mm. Тој е поставен на локација со потребен прелив на кота 988 m, односно повисоко за 

0,5 m од максималната кота на воденото огледало за прифаќање на поплавниот бран 

(987,5 m) за максимум на 1000 годишна вода, до кота 990 m. 

Прскалки 

На двете брани на хидројаловиштето се поставени прскалки тип Falcon 6504, со цел 

сузбивање на прашината која произлегува при ветровито и суво време.  

За обезбедување вода за работа на прскалките се користи вода од хидројаловиштето. 

За нормална работа на прскалките треба да се обезбеди притисок од 5 bar. Прскалките 

се поставени на метални сталаци и истите се со максимален радиус на прскање од 16 

m. 

 Планирано зголемување на површината на Хидројаловиштето 

Како резултат на зголемувањето на обемот на производство во погонот флотација, ќе 

се зголемува и количината на хидројаловина која треба да се депонира на 

Хидројаловиштето. Ова значи дека е потребно негово проширување. Операторот на 

Инсталацијата планира во следниот период да ги прошири границите на 

Хидројаловиштето за 85 метри. На следната слика се прикажани границите на 

границите на идното проширено Хидројаловиште.  
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Слика 93 Граници на хидројаловиште (планирано проширување во иднина за 85 m) 
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1.6. Емисии од главните и споредните активности во Инсталацијата 

При изведување на главните и споредните активности во Инсталацијата ќе се 

генерираат емисии во воздух од стационарни извори на емисии, фугитивни емисии, 

издувни гасови од опремата и механизацијата, бучава, отпад, отпадни води, инцидентни 

појави (несакани истекувања, пожар, експлозии и сл.). Детален преглед на емисиите и 

појавите од главните и споредните активности во Инсталацијата и преземените 

технички решенија мерки за нивно намалување или ублажување се прикажани во 

следната табела.  Исто така во табелата се прикажани евидентираните недостатоци во 

однос на поставените системи/уреди за намалување на емисиите, како и планираните 

активности за подобрување на идентификуваните активности кои Операторот на 

Инсталацијата планира да ги преземе во следниот период. 
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Табела 29 Приказ на емисиите и системите за намалување, утврдување на недостатоци, насоки за подобрување и контрола 

ЛОКАЦИЈА РУДНИК 

Активност Вид на 

емисија/отпад 

Имплементирана мерка за 

намалување/третман/искористување 

Утврдени 

недостатоци  

Насоки за 

подобрување 

кои Операторот 

планира да ги 

спроведе 

Контрола 

Подземен ископ 

на минерална 

суровина 

Емисии во 

воздух, 

прашина, 

издувни гасови 

од транспортни 

средства, 

употреба на 

опрема и 

механизација  

Генерирање 

отпад  

Емисии во 

површински 

води од 

одводнување  од 

јамите и отпадни 

води од јамските 

активности  

Поставен вентилационен уред за 

вентилирање на јамските простории и 

испуштање на отпадните гасови од 

главен вентилатор ВОД 21 

 

 

 

 

 

 

Изградени таложници за исталожување 

на седиментот од јамските води од 

поткоп II и IIA, пред финално испуштање 

во Тораничка Река 

Недостасуваат 

податоци за емисиите 

во атмосферата од 

ислуст кај ВОД 21, 

заради отежнатиот 

пристап до локацијата 

и техничките 

карактеристики на 

испустот.  

 

Недостасува таложник 

за третман на јамските 

води од поткоп I. 

 

 

 

 

 

Јамските води се 

испуштаат во 

Тораничка Река, без 

повторно 

искористување за 

технички намени,  што 

резултира со 

нерационално 

Операторот на 

Инсталацијата 

ќе обезбеди 

пристапност до 

мерното место  

 

 

 

 

Операторот на 

Инсталацијата 

планира да 

изгради 

таложник за 

третман на 

јамските води од 

поткоп I. 

 

Операторот ќе 

преземе 

активности за 

повторно 

искористување 

на јамските води 

за технички 

намени. 

Инспекција 

Мониторинг 

Усогласеност на 

изведбата на 

рудничките 

активности во 

согласност со 

дозволата за 

експлоатација на 

минерална 

суровина и други 

законски барања 

кои се 

однесуваат на 

експлоатација на 

минерална 

суровина  

Исполнување на 

законските 

обврски за 

заштита на 

квалитетот на 

површинските 

води  

Усогласеност со 

НДТ  
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искористување на 

водните ресурси. 

Складирање на 

помошни 

материјали и 

отпад  

 

Емисии во 

воздух 

(фугитивни 

емисии на 

прашина од 

складирање на 

рудничка 

јаловина) 

Емисии во 

атмосферски и  

површински 

води од 

промивање и 

разнесување на 

рудничка 

јаловина 

Емисии во почва 

од промивање 

на рудничка 

јаловина 

Инциденти 

несакани 

истурања, појава 

на пожар, 

експлозии. 

Поставени се апарати за противпожарна 

заштита, ознаки и предупредувања за 

можноста од појава на инциденти  

Редовно се врши контрола на 

складираните материјали и отпад 

Изработен е План за заштита и 

спасување од природни непогоди и друг 

вид на несреќи на територијата на 

рудникот Тораница 

Во досегашното 

работење на 

Инсталацијата не се 

преземени мерки за 

соодветно управување 

со рудничката 

јаловина. 

 

 

 

Операторот на 

Инсталацијата 

планира да 

обезбеди 

соодветна 

локација за 

складирање на 

рудничката 

јаловина 

(водонепропусна 

подлога, 

стабилизација 

на јаловината и 

оградување на 

просторот), а по 

секој завршен 

ископ истата ќе 

се враќа во 

хоризонтите.    

 

Инспекција, 

Мониторинг 

Усогласеност со 

НДТ  

Усогласеност со 

законските 

одредби за 

постапување со 

отпад 

Постапување во 

согласност со 

Планот за 

постапување при 

инцидентни 

состојби 

 

Одржување и 

сервисирање на 

опремата и 

механизацијата  

Генерирање 

отпад 

Емисии во 

атмосферски 

води 

Инцидентни 

истекувања, 

Поставени се садови за собирање на 

отпад, несакани истекувања, обезбеди се 

канали за сервисирање  

Редовно се врши контрола на локациите 

каде се врши одржување и сервисирање 

на опремата и механизацијата 

  Инспекција, 

Мониторинг 

Домаќинско 

работење 
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истурања, појава 

на пожар  

Производство 

на компримиран 

воздух во 

компресорска 

станица  

Емисии на 

бучава 

 

Редовно се врши контрола на работата на 

компресорите и се следи нивото на 

бучава   

  Инспекција, 

Мониторинг 

 

 

ЛОКАЦИЈА ФЛОТАЦИЈА 

Активност Вид на 

емисија/отпад 

Имплементирана мерка за 

намалување/третман/искористување 

Утврдени 

недостатоци  

Насоки за 

подобрување кои 

Операторот 

планира да ги 

спроведе 

Контрола 

Погон за 

дробење и 

сеење на рудата  

Емисии во воздух 

од процесот на 

дробење и сеење 

Генерирање отпад  

 

Во погонот постојат три водени 

филтри, односно ротоклони 

Со генерираниот отпад се постапува во 

зависност од неговите карактеристики 

Од поставените  

ротоклони, од кои 

само еден е во 

функција (во погонот 

за дробење) 

Не се обезбедени 

податоци за емисиите 

од испустите во 

атмосферата 

Евидентирани се 

скршени прозори во 

погонот од каде се 

разнесуваат  

фугитивни емисии на 

прашина  

Операторот на 

Инсталацијата ќе ги 

оспособи 

постојните филтри 

за водено 

отпрашување во 

погонот за дробење 

и сеење и ќе 

обезбеди податоци 

за емисиите од 

овие испусти  

Операторот ќе 

изврши санација на 

оштетените и 

скршени прозори, 

Инспекција 

Мониторинг 

Усогласеност 

со законските 

барања за 

емисии од 

испуст во 

амбиентен 

воздух  

Усогласеност 

со НДТ  
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 со цел да се 

спречат емисиите 

на фугитивни 

емисии 

Погон за 

мелење и 

флотација  

 

Генерирање на 

отпадни води и 

хидројаловина  

Генерирање на 

отпад 

Изградени се таложниици за 

исталожување суспендирани честици 

од олово и цинк од отпадните води  

Искористување на дел од отпадните 

води во процесот на флотација  

Собирање на хидројаловината и 

отпадните води и пренасочување со 

пулповод до хидројаловиштето  

Со генерираниот отпад се постапува во 

зависност од неговите карактеристики 

Евидентирани се 

скршени прозори во 

погонот од каде се 

разнесуваат  

фугитивни емисии на 

испарливи органски 

соединенија 

 

Операторот ќе 

изврши санација на 

оштетените и 

скршени прозори, 

со цел да се 

спречат емисиите 

на фугитивни 

емисии 

Инспекција, 

Мониторинг 

Усогласеност 

со НДТ  

 

Складирање на 

реагенси и 

подготовка на 

раствори во 

регентно 

одделение  

Генерирање на 

емисии во воздух 

Генерирање на 

отпадни води  

Генерирање отпад 

Несакани 

истекувања 

Ризик од појава на 

пожар и експлозии  

Поставени се вентилациони уреди на 

сите простории каде се врши 

складирање и подготовка на 

реагенсите и растворите 

Отпадните води се собираат и со 

помош на пулповодот се носат до 

хидројаловиштето 

Со генерираниот отпад се постапува во 

зависност од неговите карактеристики 

Поставени се одводи за собирање на 

несакани истекувања и истите 

завршуваат во отпадните води  

Складирањето на реагенсите се врши 

во согласност со процедури за 

складирање 

Пристапот во одделението е забранет 

за неовластени лица 

Не се обезбедени 

податоци од 

мониторинг на 

емисиите од 

вентилаторите 

 

Операторот ќе 

обезбеди податоци 

за емисиите од 

испустите  

 

Инспекција, 

Мониторинг 

Усогласеност 

со НДТ  

 

Одржување и 

сервисирање на 

Емисии во воздух 

кои се генерираат 

од активностите во 

електромашинската 

Поставени се садови за собирање на 

отпад, несакани истекувања, обезбеди 

се канали за сервисирање  

Недостасуваат 

вентилациони уреди 

во 

електромашинската 

Операторот на 

Инсталацијата ќе 

обезбеди 

вентилациони 

Инспекција, 

Мониторинг 
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опремата и 

механизацијата  

работилница и 

ковачницата  

Генерирање отпад 

Емисии во 

атмосферски води 

и површински води 

Инцидентни 

истекувања, 

истурања, појава 

на пожар 

Редовно се врши контрола на 

локациите каде се врши одржување и 

сервисирање на опремата и 

механизацијата 

Поставени се маслофаќач за третман 

на отпадните води од перење на 

возилата и третман во маслофаќач на 

атмосферските води кои го промиваат 

платото кај електромашинската 

работилница  

Маслофаќачите се отворени и постои 

ризик од излевање на маслото и 

водите во случај на нередовно 

чистење или во случај на интензивни 

врнежи или поплави  

работилница и 

третман на емисиите 

при испуст во 

атмосферата  

 

системи во 

електромашинската 

работилница и 

мерења на 

емисиите од 

испустите 

Операторот ќе 

обезбеди 

покривање на 

маслофаќачите и 

редовна контрола 

на нивната состојба 

Усогласеност 

со законските 

барања за 

емисии од 

испуст во 

атмосферата 

Производствово 

на топлинска 

енергија во 

котлара 

Емисии во воздух 

Генерирање на 

отпад  

Ризик од појава на 

пожар 

Со генерираниот отпад се постапува во 

зависност од неговите карактеристики 

Контрола на работата на котлите и 

ефикасноста на согорувањето  

Резултатите од 

мерењата покажуваат 

зголемени вредности 

на CO и прашина.  

Операторот ќе 

преземе мерки за 

надминување на 

овие недостатоци  

Инспекција, 

Мониторинг 

Усогласеност 

со законските 

барања за 

емисии од 

испуст во 

атмосферата 

Третман на 

санитарни 

отпадни води  

Емисии во вода 

Генерирање отпад  

Појава на мирис 

Изградена е станица за третман на 

санитарните отпадни води во Емшеров 

Бунар 

За генерираната мил предвидена е 

локација за складирање  

Локацијата за 

складирање на милта 

од пречистителната 

станица не е уредена 

за прифаќање и 

складирање на мил 

од станицата 

Операторот ќе 

преземе мерки за 

подобрување на 

овие недостатоци 

Инспекција, 

Мониторинг 

Усогласеност 

со законските 

барања за 

квалитет на 

отпадни води 

по нивно 

пречистување 

и испуштање 

во реципиент  
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Складирање на 

суровини, 

помошни 

материјали, 

енергии, горива  

Генерирање отпад  

Ризик од 

инцидентни појави, 

несакани 

истекувања  

Обезбедени се простории и локации за 

складирање на суровините, помошните 

материјали, горивото 

Редовно се контролира состојбата на 

складиштата и садовите  

Садовите под притисок се испитуваат 

од страна на техничка инспекција 

Поставен е пиезометар за следење на 

квалитетот на подземните води кај 

резервоарот за нафта 

 

Не е извршена 

техничка проверка на 

резервоарот за 

нафта 

Истекувањата од 

гориво кај 

бензинската пумпа се 

собираат во буре 

 

Операторот ќе 

спроведе техничка 

проверка на 

резервоарот за 

нафта 

Операторот ќе 

постави сепаратор 

за масла и нафтени 

деривати кај 

бензинската пумпа 

Инспекција, 

Мониторинг 

Усогласеност 

со НДТ  

 

Складирање на 

отпад  

Ризик од несакани 

истекувања 

Обезбедени се локации за складирање 

на отпад, 

Поставени се садови за складирање на 

отпад  

 Операторот ќе 

подготви Програма 

за управување со 

отпад  од која ќе 

произлезат 

конкретни мерки за 

подобрување на 

локациите каде ќе 

се складира отпад 

и начинот на 

постапување 

Инспекција, 

Мониторинг 

Усогласеност 

со НДТ  

Исполнување 

на законските 

обврски за 

постапување 

со отпад  

 

 

ЛОКАЦИЈА ХИДРОЈАЛОВИШТЕ  

Активност Вид на 

емисија/отпад 

Имплементирана мерка за 

намалување/третман/искористување 

Утврдени 

недостатоци 

Насоки за подобрување кои 

Операторот планира да ги 

спроведе 

Контрола 
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Депонирање на 

хидројаловината 

Емисии на 

прашина од 

депонираната 

сува јаловина  

Генерирање 

отпадни води од 

хидројаловиштето  

Помирање на 

отпадните води 

од таложниците 

во почва 

Ризик од рушење 

на браната 

Поставени се прскалки за вода, со кои 

се врши оросување на сувата 

хидројаловина  

Изградени се четири таложници, два 

бетонски и два земјени кои финално се 

собираат во таложници  и понираат во 

почва 

Подготвена е Студија за поплавен бран 

предизвикан од уривање на 

хидројаловиштетоТораница 

Постои 

можност сите 

прскалки да 

не се во 

функција 

Отпадните 

води од 

таложниците 

понираат во 

почва  

 

 

Операторот на Инсталацијата 

ќе обезбеди ефикасно 

работење на прскалките со 

цел да се намалат емисиите 

на прашина   

Операторот ќе преземе 

активности за повторно 

искористување на водите од 

хидројаловиштето, односно 

систем за враќање на водите 

во процесот на флотација    

Операторот ќе ги 

имплементира препораките и 

мерките од Студијата  

Операторот ќе обезбеди 

редова проверка на висината 

и стабилноста на браните,  

Операторот ќе обезбеди 

проверка на состојбата на 

објектите кои го сочинуваат 

системот на 

хидројаловиштето, од страна 

на овластени лица. 

Инспекција 

Мониторинг 

Усогласеност 

со законските 

барања за 

заштита и 

спасување 

Усогласеност 

со НДТ  



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог II                                                                                                                                  

Страна 105 од 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1 

 

Дозвола за користење на вода за технолошки потреби 
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1  УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА 

Во Инсталацијата за подземна експлоатација на минерална суровина, олово-цинкова 

руда и производство на олово цинков концентрат, „Рудник Тораница“ Крива Паланка, 

вкупниот број на вработени изнесува 158 вработени. За реализација на предивидениот 

максимален капацитет на производство на  олово-цинкови концентрати од 700 000 t, ќе 

се јави потреба од зголемување на вкупниот број на вработени, односно се 

предвидува бројката да достигне до 370 вработени. 

Во текот на една календарска година, Инсталацијата ќе работи 268 дена, во 3 (три) 

смени, по 8 (осум) часа во една смена. 

1.1. Улоги и одговорности 

Организационата поставеност во Инсталацијата е направена така што сите прашања 

во врска со целите и активностите на компанијата ќе можат брзо, детално и ефикасно 

да се решат.  

Структурата на вработените, односно работните места, прикажани се во Додаток 1. 

Во Инсталацијата има назначено одговорно лице за заштита на животната средина-

Инженер за заштита на животна средина, кое е во редовен работен однос во 

Инсталацијата. Инженерот за заштита на животната средина ќе има одговорност за 

сите работи и прашања поврзани со животната средина. Исто така, ова лице ќе биде 

одговорно за организација на мониторингот на емисиите, за целосна примена на 

стандардите за животна средина во севкупното работење на Инсталацијата и за 

подобрување на процесот, онаму каде што ќе биде потребно.  

Во Инсталацијата е вработено лице кое ќе управува со отпадот, што поседува 

Уверение за положен стручен испит за управител со отпад (Додадток 2). 

Во понатамошниот текст, наведени се клучните работни позиции и одговорностите на 

истите во однос на заштита на животната средина и безбедност и здравје при работа.  

 Директор  

 Одговорен за активностите на рудникот Тораница вклучувајќи ги рудник, 

флотација, техничкото одржување, администрацијата и финансиската 

контрола; 

 Врши планирање и оценување на активностите; 

 Овозможува техничко водење на погонските управници и инженерите (односно 

технички директор, инженерот за заштита при работа, инженерот за заштита на 

животната средина, управникот на флотација, раководителот на машинско 

одржување, раководителот на електро одржување, раководител на геолошка 

служба, раководител на хемиска лабораторија) во определени временски 

периоди; 

 Обезбедува мерки за навремена набавка на материјали преку управниците и 

доставување на истите; 
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 Врши распоредување на заштитна опрема на работниците; 

 Раководи со единицата вклучувајќи одржување на соодветен индустриски 

однос и дисциплина; 

 Финансиска контрола во единицата; 

 Контактира со главната канцеларија и регистрираните канцеларии во врска со 

административни, финансиски, комерцијални и прашања поврзани со човечките 

ресурси; 

 Контактира со државните служби и државните инспектори. 

 Технички директор 

 Одговорен за исполнување на месечните годишни планови за производство на 

руда во согласност со динамичниот план и техничката документација; 

 Учествува во изработка и донесување на годишните планови и нормативи и го 

прати нивното извршување; 

 Учествува во изработка на техничката документација и изработка на објектите 

по местата; 

 Учествува во изработка на дневните норми и месечни оперативни планови за: 

одржување и сервисирање на севкупната електро-хидраулична дизел и 

машинска опрема, транспортни средства. Врши контрола врз извршувањето  на 

истата заедно со електро-машинското одржување на рудник; 

 Во соработка на јамомерската служба редовно обезбедува снимање и 

усмерување на работните места: изведување на објектите во согласност со 

техничката документација и ажурност на изведбената документација и работни 

карти; 

 Во соработка со електро-машинската служба обезбедува изработка на делови 

и услуги за одржување на рударската механизација и тролеј аку локомотиви, 

гарнитури за длабинско дупчење и друга опрема; 

 Изготвува годишни спецификации за основните средства и репроматеријали и 

преку месечни порачки во соработка со комерцијалната служба се залага за 

реализирање на истите; 

 Редовно ги контролира работните места, при што посебно внимание посветува 

на сигурноста при работа и квалитетотот на објектите. За таа цел презема 

мерки и издава наредби и упатства за отстранување на недостатоците; 

 Редовно врши контрола над експлозивните материјали и иницијалните 

средства во главниот магацин за експлозив како и во помошните и превзема 

мерки и издава наредби и упатства за складирање и ракување со експлозивни 

материјали; 
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 Ги изработува: месечните оперативни планови, техничкиот извештај за 

претходниот месец, времени ситуации, извршени работи и план за годишни 

одмори; 

 Ја координира работата на групата за производство на руда, истражно 

капитални работи и длабинско дупчење, одредувајки ги приоритетните работни 

места и распоред на работниците; 

 Работи на усовршување на организацијата и технологијата на работното место 

со цел постигнување на поголема продуктивност; 

 Ги прати условите на работа во јама и презема мерки за подобрување и 

проветрување на истите; 

 Ги контролира и заверува извештаите од техничка евиденција и сменските 

рударски инженери, ги заверува останатите извештаи и техничка 

документација; 

 Планира работна рака и се грижи за квалификационата структруа на истата; 

 Води книга за наредби на сменските рударски инженери и книга за примедби од 

службата за заштита при работа и 

 Учествува во работата на колегиумот и стручните служби. 

 Инженер за заштита на животната средина (Овластено лице за животна 
средина) 

 Ги спроведува упатствата, наредбите и заклучоците од областа на 

животнатасредина на органите на управување и Директорите на Друштвото; 

 Одговорен е за мониторинг на целата опрема за намалување на емисиите 

воживотната средина; 

 Одговорен за тековна проценка на еколошките перформанси на инсталацијатаи 

за спроведување за подобрување на процесот каде што ќе биде потребно; 

 Одговорен е за подготовка на планови за итни случаи и спречување нахаварии; 

 Одоговорен е за обука на вработените за заштита на животната 

средина,здравјето и безбедноста како и евидентирање и истражување на 

поплаки;  

 Ја прати целокупната законска регулатива од областа на заштитата наживотната 

средина; 

 Сигнализира преземање на соодветни потребни мерки и дејства за заштита 

наживотната средина; 

 Дава посебни напатствија од опасности по животната средина на 

одговорниотинженер за безбедност и здравје при работа, за заштита на 

вработените идруги лица се додека трае опасноста по животната средина; 

 Изготвува месечни и годишни планови од областа на животната средина 
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исоработува со инспекциски служби од животната средина; 

 Го контролира создавањето на отпад, неговата селекција како и 

временотоскладирање како и предавањето на лиценцирани фирми за 

преземање наотпадот; 

 Презема соодветни мерки за неправилно постапување кон животната средина од 

страна на вработените; 

 Врши и други работи кои по својата природа се од областа на заштитата, а кои 

не се опишани во овој опис; 

 За својата работа директно е одговорен пред органите на Управување, а особено 

пред зам. на Генералниот директор и Директорот. 

 

 Управител со отпад 

 Се грижи за реализација и ја спроведува годишната програма во Инсталацијата; 

 Ја следи тековната состојба во управувањето со отпадот во Инсталацијата;  

 Презема активности и мерки за намалување и отстранување на создадениот 

отпад;   

 Се грижи за спроведување и примена на постапките за постапување со отпад во 

согласност со релевнатната Законска регулатива; 

 Води евиденција, изготвува извештаи и ги спроведува обврските во согласност 

со член 39 од Законот за управување со отпад и подзаконските акти за 

управување со отпад; 

 Изготвува извештаи за поголеми незгоди или хаварии кои можат да настанат при 

постапувањето со отпадот; 

 Ги информира раководните органи на правното и физичкото лице за можното 

загрозувања на животната средина, животот и здравјето на луѓето што е 

резултат на производството, третманот, преработката и отстранувањето на 

отпадот и предлага конкретни решенија, е одговорен за правилното постапување 

со отпад.   

 Ги контролира видот и количеството на отпадот што се создава, преработува и 

се отстранува и  ја следи тековната состојба во управувањето со отпадот. 

 Ги информира раководните органи на Друштвото за можното загрозувања на 

животната средина, животот и здравјето на луѓето што е резултат на 

производството, третманот, преработката и отстранувањето на отпадот и 

предлага конкретни решенија; 

 Одговорен е за правилното постапување со отпад во Инсталацијата; 

 Го контролира видот и количеството на отпадот што се создава и отстранува во 
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Инсталацијата и 

 Ја следи тековната состојба во управувањето со отпадот во Инсталацијата. 

 Инжинер за безбедност и здравје при работа 

 Ја организира, насочува и координира работата на службата и одговара за 

навремено и квалитетно извршување на работите и задачите; 

 Иницира и учествува во изработката на нормативните акти од доменот на 

безбедноста и здравјето при работа; 

 Учествува во планирање и избор на средствата за работа во претпријатието; 

 Одговорен е за подготовка на изјавата за безбедност со проценка на ризик за 

работни места и целокупната пратечка документација за истата; 

 Организира вршење на редовни и контролни испитувања на физичките и 

хемиските штетности во работната средина; 

 Организира вршење на редовни и контролни прегледи и испитувања на 

работната средина; 

 Подготвува упатстава за безбедно извршување на работата; 

 Подготвува програма за спроведување на обуки на вработените за безбедно 

извршување на работата; 

 Подготвува предлог за набавка на средства, опрема и услуги од делокругот на 

службата и спецификации за набавка на работна облека и средства за заштита; 

 Предлага безбедносни мерки за елиминација на причините за професионални 

болести кај работниците како резултат на следењето и анализата на повредите 

поврзани со работата; 

 Ги следи сите законски прописи и промени од областа на безбедноста и 

здравјето при работа и презема мерки за усогласување на нормативните акти 

на претпријатието со законските прописи; 

 Соработува со институции и надлежни органи од областа на безбедноста и 

здравје при работа; 

 Врши контрола над примената на заштитните мерки и средствата за 

безбедност и здравје при работа, за утврдените недостатоци и незаконски 

појави ги известува одговорните лица и бара да се подобрат условите за 

работа, со давање конкретни упатства; 

 Подготвува годишна програма за работа на службата и ги координира работите 

и задачите во врска со набавката на опрема, материјали и услуги кои се во 

надлежност на службата; 

 Соработува со претставникот на вработените за безбедност и здравје при 

работа; 
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 Врши и други работи по налог на претпоставениот. 

 Технички раководител на служба за планирање и проектирање 

 Ја организира и раководи службата за планирање и проектирање; 

 Се грижи за правилна примена на законите од областа на рударството, 

безбедноста и здравје при работа, техничката инспекција, законските 

нормативи за припрема и обогатување на минералните суровини-минерална 

технологија, се грижи да се почитуваат одредбите од Правилникот за 

техничките нормативи за подготвување на минерални суровини руди на обоени 

метали; 

 Врши координација меѓу раководителите на рудник, флотација, електро и 

машинскиот инжинер од одржување, хемиска лабораторија, административните 

служби и менаџерскиот тим; 

 Иницира и учествува во изработка на техничко инвестициона документација, 

проекти за изработка на рударски простории, изготвување елаборати, 

планирање на развој на производството, преработка на руда за периодот што 

следува; 

 Учествува во планирање и избор на средствата за работа во претпријатието, 

методите на откопување, разработување на проектна документација; 

 Одговорен е за подготовка на целокупната проектна документација; 

 Учествува во подготвување на упатствата за безбедно извршување на 

работата; 

 Учествува во подготвување на предлог за набавка на средства, опрема и услуги 

од делокругот на производство и преработка; 

 Соработува со институции и надлежни органи од областа на рударството, 

институти, техничка инспекција и итн; 

 Подготвува годишна програма за работа и ги координира работите и задачите 

во врска понатамошниот развој на рудникот; 

 Соработува со раководителите на работните единици и 

 Одговорен е за редовно и економично извршување на работните задачи 

примена на научните и законските нормативи при изработка на техничката 

документација и проектите. 

 Раководител на геолошка служба  

 Ја организира и раководи геоошката служба.  

 Ги одредува основните работни задачи на геолошкиот инжинер за геологија и 

развој, сменскиот техничар во јама, геолошки инжинер за длабинско дупчење, 

геолошки техничар за длабинско дупчење и геолошки обработувач на 

податоци-цртач.  
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 Пропишува упатства за работа го следи квалитетот на откопаната руда и 

разблажувањето на истата; 

 Изработува проектна геолошка документација. 

 Врши усмерување и пратење на подготвителните хоризонтални рударски 

работи при нивната изведба, како и пратење на истражно капиталните рударски 

работи од аспект на геолошките работи; 

 Го проверува и одобрува геолошкото картирање на сите рударски објекти при 

нивната изведба;  

 По потреба учествува при површинско картирање надвор од јама на површина; 

 Ги одредува местата за земање на геолошки проби и ја пропишува контролата 

на работата на работниците кои земаат геолошки проби; 

 Ги контролира и одобрува геолошките карти, профили и изработка на останата 

геолошка документација; 

 Води грижа за спроведување на мерките за заштита при работа на вработените 

со кои раководи; 

 Извршува и други работи по налог на технички директор. 

 Одговорен е за сигурна и безбедна работа на вработените со кои раководи, за 

почитување и примена на сите законски мерки за безбедност при работа; 

 Одговара за исполнување на планските задачи за квалитетот на извршените 

работи и 

 Одговорен е за работата на геолошката служба; 

 Технички раководител за производство 

 Го организира производството во рудник; 

 На надзорниците им ги одредува  основните работни задачи за смената; 

 Врши обиколка на работни места при што ги обавува тековните работи, а 

посебно внимание обрнува на следново: 

1. Ги прегледува пристапните патишта и работното место во поглед на сигурност 

за работа и на местата кај што има потреба за осигурување, наредува да во 

негово присуство се врши осигурување, ковање, соборување на блокови, 

подградување поставување на заштитни уреди и др.  

2. Работно место каде што постои опасност должен е да го запре со работа, 

луѓето да ги повлече и да превземе мерки, квалификувани работници да го 

осигураат работното место; 

3. При обиколка на работното место дава стручни упатства, а таму кај што постои 

опасност, се задржува до отклонување на истите; 
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 Должен е за преземање на сигурносни мерки при ракување со експлозивни 

средства, минирањето да се врши во одредено време и сигурносни мерки при 

минирање; 

 Должен е на крајот на смената да изврши контрола на количините и квалитетот 

на извршените работи; 

 На крајот на смената составува сменски извештај (рапорт) за извршената 

работа; 

 Врши надзор над примената на личните заштитни средства на работниците и 

во случај на пожар, организира соодветни акции на гасење на пожарот и 

повлекување на вработените по најкраток пат на површин согласно план за 

заштита на рудникот од пожари;  

 Извршува и други работи понаредба на технички директор. 

 Одговорен е за сигурна и безбедна работа, за безбедност на јамските 

простории, за почитување и примена на сите законски мерки за безбедност при 

работа; 

 Одговорен е за безбедноста на луѓето со кои работи на поставените задачи; 

 Одговорен е за непочитување и неспроведување на упатствата за работа и 

мерките за безбедност при вршење на своите работни задачи; 

 Одговорен и задолжено за исполнување на дневниот, неделниот и месечниот 

план, даден со месечните оперативни планови; 

 Одговара за исполнување на планските задачи за квалитетот на извршените 

работи, за функциноално користење на механизацијата и потрошувачката на 

материјали; 

 Одговорен е за изведување на објектите по дадените елементи профил, правец 

(сенки) и нагиб; 

 Одговорен е за правлино изведување на дупчачко минерските работи во 

согласност со упатствата и техничка документација; 

 Одговорен е за прописно изведување на подградувањето на работните места и 

рударските објекти. 

 Технички раководител за производство на истражно капитални работи   

 Иницира и учествува во изработка на техничко инвестициона документација, 

проекти за изработка на рударски простории, изготвување елаборати, 

планирање на развој на производството во наредниот период; 

 Учествува во планирање и избор на средствата за работа во претпријатието, 

методите на откопување, разработување на проектната документација; 

 Одговорен е подготовка на целокупната проектна документација; 
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 Учествува во подготвување на упатствата за безбедно извршување на 

работата; 

 Учествува во подготвување на предлог за набавка на средства, опрема и услуги 

од делокругот на производство и преработка; 

 Ги следи сите законски прописи и промени од областа на рударството; 

 Соработува со институции и надлежни органи од областа на рударството, 

институти, техничка инспекција; 

 Подготвува годишна програма за работа и ги координира работите и задачите 

во врска со понатамошниот развој на рудникот; 

 Соработува со раководителите на работните единици; 

 Одоговорен е за ажурно и економично извршување на работните задачи, 

примена на научните и законските нормативи при изработка на техничка 

документација; 

 Врши и други работи по налог на претпоставениот. 

  Технички ракводител за производство во јама  

 Одговорен и задолжен за исполнување на неделните, месечните и годишните 

планови во производство на руда; 

 Во согласност со месечните и оперативните планови, како и со важноста и 

приоритетите на работните места, ја организира работата, прави распоред на 

опремата и механизацијата, изготвува распоред на сменските рударски 

инженери по смени на надзорниците по откопните блокови, го контролира текот 

на работите и ги превзема сите потребни мерки за исполнување на планските 

задачи; 

 Редовно ги контролира работните места при што посебно внимание посветува 

на безбедноста и сигурноста при работа. За таа цел редовно контролира и 

издава упатства и наредби за обезбедување, квалитетно подградување, 

примена на заштитни уреди и ракување со експлозивни средства;  

 Ги одредува патиштата за допрема за експлозивните средства, местата на 

помошните и прирачните магацини и упатство за минирање на секое работно 

место; 

 Одговорене за квалитетно извршување на работите во согласност со  

техничката документација; 

 За секое работно место, а во согласност со добиената техничка документација, 

изготвува изведбени решенија и упатства за работа; 

 Во соработка со јамомерската служба, обезбедува снимање, усмерување и 

ажурирање на документацијата за секое работно место; 
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 Соработува со геолошката служба во делот на следење на содржината на 

метал, картирање и насочување на работните места во согласност со 

потребата и ажурирање на своите работни документи; 

 Соработува со електро-машинската служба во тековното одржување на 

механизацијата и опремата на рудник; 

 Подготвува и потпишува нарачка требување  за резервни делови, бушачки 

прибор, репроматријали, заштитни средства и води контрола за нивна 

рационала употреба; 

 Учествува при изработка на: техничка документација, годишни, месечни и 

оперативни планови; 

 Учествува при изработка на месечни пресметки, планови за годишни одмори и 

технички извештаи; 

 Контролира и ги заверува дневните извештаи; 

 Задолжен е за исполнување на планот по откопни блокови; 

 Учествува во изработката и спроведување на упатствата за бушачко минерски 

работи за секое работно место; 

 Соработува со службата за вентилација и презема мерки за проветрување на 

работните места; 

 Секојдневно ги прати застоите и интервенира за нивно отклонување; 

 Ги извршува наредбите на управникот, постапува во согласност со заклучоците 

од оперативните состаноци и забелешките од ХТЗ службата; 

 Секојдневно известување за текот на работење, проблемите и преземените 

мерки и 

 Врши и други работи кои ќе му бидат дадени од претпоставените и ги 

организира работоите во согласнсот со рударските прописи и соодветните акти 

за заштита при работа во Инсталацијата. 

 Раководител на флотација 

 Организира и раководи со производството на олово-цинковите концентрати.  

 Во постројките за припрема и обогатување на минералните суровини 

(минерална технологија), се грижи да се почитуваат одредбите од Правилникот 

за техничките нормативи за подготовување на минерални суровини, руди на 

обоени метали; 

 Врши координација помеѓу: инженерите во процесите на дробење, флотација и 

филтража, потоа со инженерите во електро и машинско одржување, со 

управникот на рудникот, инженерот од хемиска лабораторија, 

административните служби и менаџерските тим. 
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 Врши обиколка во погонот за флотација, ги прегледува работните места во 

поглед на безбедност при работа и дава стручни упатства.  

 Должен е за презмање на безбедносни мерки при ракување со реагенси во 

погонот флотација; 

 Врши надзор над целокупниот технолошки процес, ги анализира резултатите од 

влезот во дробење, сеење, мелење, филтража, јаловиште, концентратите и 

квалитетот на готовиот производ и презема мерки за отстранување на 

недостатоците и подобрување на производството; 

 Одговорен е за сигурна и безбедна работа, за почитување и примена на сите 

законски мерки за безбедност при работа; 

 Одговорен е за безбедност на луѓето кои работат во погонот флотација и на 

јаловиште, одоговорен е и за безбедноста на подизведувачите од други фирми, 

практиканти или други посетители на погоните во флотација; 

 Одговорен за непочитување и не спроведување на упатствата за работа и 

мерките за безбедност при вршење на работните задачи во производствените 

погони дробење и флотација; 

 Одоговорен и задолжен за исполнување на дневниот, неделниот и месечниот 

план, во согласност со дадените оперативни месечни планови, односно за 

преработка на целокупната руда која ќе се донесе од рудникот; 

 Одговорен е за исполнување на планските задачи за квалитетот на извршените 

работи, за функционално користење на машините, енергијата, реагенсите и 

потрошувачката на материјали;   

 Одговорен е правилно изведување на јаловиштето во согласнсот со упатствата 

и техничката документација и 

 Одговорен е за заштита на животната средина од последици на реагенси кои се 

користат во процесот на флотација.  

 Раководител на хемиска лабораторија 

 Раководи со хемиската лабораторија и ја координира целокупната работна 

дејност во неа; 

 Се грижи за исправното работење на средствата за работа, приборот и 

апаратурата со помош на службите ги доведува во исправна состојба за 

нормално одвивање на работата; 

 Се грижи за усовршување на методите и постапките за извршуавње на 

анализите; 

 Одговрен е за снабдување на хемикалии за нормално одвивање на работата; 

 Подготвува извештај од извршените анализи; 
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 Одговара за точноста на квалитетот и влагата од продадените готови 

производи (олово и цинкови концентрати); 

 Спроведува организација на работа и врши контрола врз работата на 

вработените во лабораторијата. 

 Одговорен е за присуство на вработените и нивната дисциплина. 

 Технички раководител за транспорт 

 Директно е задолжен за исполнување на дневниот, неделниот и месечниот 

план за транспорт и извоз на руда; 

 Веднаш по распоредот врши обиколка на точиштата (затварачите) на 

рудничките јаловински сипки, транспортните ходници како и на колосекот на 

транспортната опрама, локомотиви вагони, електро-хидраулични пнеуматски 

затворачи и т.н.; 

 Во случај на заобиколување на местата каде се врши утовар на руда 

(затворачите-шутови), истиот организира работа за одблокување на рудата и 

јаловината во негово присуство. При одблокувањето должен е истото да го 

организира согласно посебното одобрено упатство за одблокување на рудни и 

јаловински сипки и спроведување на предвидените мерки на безбедност при 

работа; 

 Врши контрола и учествува во изработка на објектите за рагулација на свежата 

воздушна струја (вентилациони врати, пригушувачи, вентилациони препреки) 

како и нивна поправка во случај на оштетување; 

 Ја организира работата и врши контрола над работењето на ракувачите со 

главниот вентилатор во вентилаторската станица и учествува во 

организацијата на поправка на главниот и сепаратните вентилатори; 

 Врши контрола согласно планот и проектот за вентилација на исправноста и 

сигурноста на рударските простории кои служат како главни вентилациони 

патишта и во случај на потреба ја организира работата на одржување и 

подградување на истите; 

 Врши надзор на примената на личните заштитни средства на работниците како 

и во случај на пожар организира соодветни акции на гасење на пожарот и 

повлекување на вработените по најкраток пат на површина согласно план за 

заштита на рудникот од пожари; 

 Должен е да ги користи личните заштитни средства според правилникот за 

лични заштитни средства на компанијата; 

 Одговорен е за безбедно извршување на работите при транспортот и извозот 

на руда и јаловина согласно пропишаните упатства за работа и мерките за 

безбедност при работа; 
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 Одговорен е за безбедна и сигурна работа, за безбедност на јамските 

транспортни простории, за почитување и примена на сите законски мерки за 

безбедност при работа; 

 Одговорен е за безбедност на луѓето со кои работи на поставените задачи; 

 Одговорност и задолженост за исполнување на дневниот, неделниот и 

месечниот план, даден со операивните месечни планови; 

 Одговорен е за правилно и рационално користење на шинската транспортна 

опрема и во случај на дефект истиот го организира отстранувањето на истиот 

заедно со електро машинското одржување на рудникот; 

 Одговара за исполнување на планските задачи за квалитетот на извршените 

работи, за функционално користење на маеханизацијата и потрошувачката на 

материјали; 

 Одговорен е за контрола и одржување на главните вентилациони патишта-

простории; 

 Одговорен е за прописно изведување на подградувањето на рударските објекти 

по кои се врши шинскиот транспорт и главната ветрена струја-вентилација. 

 Раководител на машинско одржување  

 Во координација со машинските инженери ја кординира работата на групите за 

одржување во флотација, јама и централна машинска работилница; 

 Заедно во кординација со упрвителите на другите сектори, учествува во 

давањето на приоритет во извршување на одделни поголеми работи; 

 Учествува во стручно разрешување на технички проблеми, подобрување на 

техничко одржување, планирање, припрема и успешно извршување на сите 

видови ремонти на поединечни постројки; 

 Изготвува спецификација на резервни делови и води грижа за нејзина 

реализација (набавка); 

 Ја прати реализацијата и потрошувачката на резервните делови и материјали 

за одржување; 

 Одговорен е за воведување нови технологии, технички решенија и новитети во 

машинско одржување; 

 Ја контролира работата на машинските инженери и техничарите. Дава 

конкретни задачи и упатства за нивна работа. 

 Раководител на електро одржување 

 Раководи со електро-одржувањето во рамките на овластувањата и задачите 

кои произлегуваат од работите и задачите на електро одржување како целина, 

а во согласност со нормативните акти на Инсталацијата, одлуките и 

заклучоците на Управителите, производните планови, плановите за средни 
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поправки и тековно одржување на капацитетите и усмените и писмените 

упатства добиени од Директорот и Техничкиот директор; 

 Одговорен е за редовно обавување на задачите на електро-одржување и за 

постојано усовршување на методите на работењето на истата; 

 Ја координира и обединува работата помеѓу одделните групи во рамките на 

електро-одржување, а со цел на поуспешно реализирање на задачите; 

 Поставува работни задачи на одделни групи во рамките на електро-одржување 

во согласност со изработената работна документација и потребите на 

одржувањето. На одговорните лице на групите им дава стручни упатства за 

навремено и квалитетно извршување на дефинираните задачи во работната 

документација и усните налози; 

 Го прати извршувањето на плановите за поправки и тековно одржување во 

Инсталацијата; 

 Одговорен е за работата во електро-одржување се одвива во согласност со 

пропишаните технолошки постапки, при што води сметка за рационално 

искористување на расположливите капацитети, основните и помошни 

материјали, работната рака и др; 

 Преку надлежните служби, должен е да го прати делувањето на електро 

одржување од сите аспекти, и по потреба да презема соодветни мерки за 

поуспешно делување на електро-одржувањето; 

 Должен е да присуствува на состаноците на органите на Управување, во случај 

кога ќе се разгледува проблематиката од обемот на работењето на електро-

одржување; 

 Се грижи за навремено обезбедување на електро-одржување со потребни 

материјали, алати и друго како и посебно да води сметка за нивниот квалитет; 

 Одговорен е за навремено обезбедување на работниците со потребните лична 

заштитна опрема, а во согласност со Правилникот за лична заштитна опрема 

која вработените ја употребува при работата и 

 Одговорен е за редот и дисциплината во електро-одржување и по потреба да 

презема мерки за покренување на дисциплинска постапка против 

прекршителите на работните дисциплини. 

1.2. Обука и квалификации 

Вработените во Инсталацијата ќе имаат соодветни квалификации, искуство и обука за 

извршување на своите задачи и функции. 

Лицето одговорно за состојбата и следењето на квалитетот на животната средина има 

соодветни квалификации и стручна подготвеност за да одговори на сите работи 

поврзани со заштита на животната средина. Ова лице паралелно ќе посетува 
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соодветни обуки со цел збогатување на знаењето околу проблематиките поврзани со 

животната средина.  

1.3. Систем за управување со квалитетот 

Компанијата ќе ја разгледа можноста за воведување на систем за управување со 

квалитет ИСО 9001:2008 и систем за управување со животна средина ИСО 

14001:2004, кога ќе се создадат соодветни финансиски и други услови.  
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Додаток 1 
 

Организациона структура на рудник „Тораница“ 
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 Слика 1 Oрганизациона шема на рудник „Тораница“-Крива Паланка 
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Додаток 2 
 

Уверение за положен стручен испит за управител со отпад  
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„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип-Подружница рудник „Тораница“ Крива 
Паланка 

Подземна експлоатација на минерална суровина олово-цинкова руда и 

производство на олово цинкови концентрати             
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1. Листа на суровини, помошни материјали, други супстанци и енергии 

употребени или произведени во Инсталацијата 

Вршењето на активностите во Инсталацијата „Рудник Тораница“ Крива Паланка,  

подземна експлоатација на минерална суровина: олово-цинкова руда и производство 

на олово цинкови концентрати, се одвива на повеќе локации, односно: локација 

Рудник, локација Флотација и локација Хидројаловиште. 

Во однос на погоре кажаното, листата на суровини, помошни материјали, други 

супстанци и енергии употребени или произведени во Инсталацијата, ќе биде 

разгледувани посебно, односно за соодветната локација.   

1.1. Листа на суровини и помошни материјали, други супстанци и енергии 
употребени или произведени-локација Рудник 

Локацијата Рудник ја сочинуваат следниве простори и објекти: концесиски простор, 

односно јами за експлоатација на минерална суровина, руднички круг (венитлаторска 

станица, магацин за експлозиви, стара машинска работилница и други објекти за 

сервисирање и поправка, компресорска станица и др.). Подетален опис на просторите 

и објектите кои ги има на локацијата Рудник, дадени се во Прилог II.   

На локацијата Рудник, се врши подземна експлоатација на минерална суровина олово-

цинкова руда. При вршење на подземната/јамска експлоатација на олово цинковата 

руда, се користат помошни материјали. Во следната табела е прикажана листата на 

помошни материјали, други супстанци и енергии кои се употребуваат и/или 

произведуваат на локацијата Рудник. 

Табела 1 Листа на помошни материјали, други супстанци и енергии-локација Рудник 

Ред. 
број 

Помошни материјали Потрошувачка на годишно 
ниво 

1.  Вода  59714m3 

2.  Електрична енергија 5145600 kWh 

3.  Експлозив пластичен (елексит) видексит 201t 

4.  Електрична детонарска капсила 
(електро-детонатори) 

127400 броја 

5.  Експлозив Амонкес 4 204000 t 

6.  Масла 14200 l 

7.  Масти  312 kg 

8.  Нафта 288000 l 

9.  Компирмиран воздух  34689600 m3 

10.  Филтри  990 броја 

11.  Круни 40 броја 

12.  Резервни материјали 520 kg 

13.  Крпи 260 kg 

14.  Дрво за подградување 1040 m3 

15.  Гуми 132 броја 

16.  Олово-цинковa руда 268000 t 
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1.2. Листа на суровини и помошни материјали, други супстаници и енергии 
употребени или произведени во Инсталацијата-локација Флотација 

 Листа на суровини и помошни материјали локација Флотација 

На локацијата Флотација се врши хемиско-технолошка обработка на ровната олово-

цинкова руда и се добива главниот производ оловен и цинков концентрат. На оваа 

локација покрај погонот за флотација се наоѓаат и следниве погони/објекти: погон за 

мелење, дробење на рудата, реагентно одделение, хемиска лабораторија, 

админстративна зграда и др. (подетален опис во прилог II). 

Видот и количините на суровини, помошни материјали, други супстанци и енергии кои 

се употребуваат во Инсталацијата на локација Флотација, дадени се во следната 

табела: 

Табела 2 Листа на суровини, помошни материјали, други супстанци и енрегии кои се 

употребуваа на локација-Флотација 

Ред. број 
Суровини, помошни материјали, други 

супстанци и енергии 
Потрошувачка на годишно ниво 

1.  Олово-цинковa руда 268 000 t 

2.  Натриум цијанид (NaCN) 1072 t 

3.  Цинк сулфат монохидрат ( ZnSO4•H2O) 80 400 l 

4.  Калиум етил ксантат (KЕX) 8 040  l 

5.  Калиум амил ксантат (KАX) 16 080 l 

6.  Бакар (II) сулфат CuSO4 67 t 

7.  Дауфорт (D-200) и Дауфорт (D-250) 16 080 l 

8.  Вар Ca(OH)2 402 l 

9.  Сулфурна киселина(H2SO4) 12 l 

10.  Азотна киселина (HNO3) 40 l 

11.  Амониум хидроксид (NH4OH) 96 l 

12.  Хлороводородна киселина (HCl) 120 l 

13.  Амониумн флуорид (NH4 F) 3 kg 

14.  Амониум персулфат (NH4)2S2O8 3 kg 

15.  Амониум ацетат (NH4CH3CO2) 60 kg 

16.  Натриум тиосулфат (Na2S2O3) 6 kg 

17.  Водород пероксид (H2O2) 1 l 

18.  Калиум нитрат  (KNO3) 2.5 kg 

19.  Оцетна киселина (CH3COOH) 1l 

20.  Метиленско плаво (C16H18N3SCl) 25 gr 

21.  Антимон Sb 1 gr 

22.  Сребро нитрат (AgNO3) 1 gr 

23.  Оловo нитрат (Pb (NO3)2 1 gr 

24.  Железо оксид (FeO) 0,5 kg 

25.  Смеса пропан-бутан 0.632 t 

26.  Хидрол 68 14 200 l 

27.  Хидрол 100 2 500 l 

28.  САЕ 30 4 500 l 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог IV                                                                                                             Страна 5 од 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.3. Листа на суровини и помошни материјали, други супстаници и енергии 
употребени или произведени во Инсталацијата-локација Хидројаловиште 

 Листа на суровини и помошни материјали локација Хидројаловиште 

Локацијата Хидројаловиште е наменета за депонирање на добиениот нус производ од 

процесот на флотација на рудата и техничките отпадни води од погонот за флотација. 

Помошни материјали на локацијата Хидројаловиште, се: електрична енергија и дрва 

за загревање. Во табелата што следува е прикажана потрошувачката на годишно ниво 

на погоре споменатите помошни материјали. 

Табела 3 Листа на помошни материјали, други супстанци и енрегии кои се употребуваа на 

локација-Хидројаловиште 

Ред. 
број 

Помошни материјали Потрошувачка на годишно 
ниво 

1.  Електрична енергија 912.5 KWh 

2.  Дрва за загревање 45 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.  CAE 90 1 200 l 

30.  Нафта 54 000 t 

31.  Грест маст 7200 kg 

32.  Трансмисионо масло 1 300 l 

33.  Компресорско масло 1140 l 

34.  Торкула масло 1400 l 

35.  Ацитиленски боци 540 kg 

36.  Апсорбенти 260 t 

37.  Челични кугли и други материјали 348.4 t 

38.  Јаглен 63 kg 

39.  Акумулатори 1.2 t 

40.  Гуми 

0.75 t (транспортни ленти) 

84 броја (Јамска механизација и 
возила за транспорт) 

41.  Резервни делови 60 t   

42.  Дрва за котлара 1000 m3 

43.  Средства за одржување на хигиена 1 kg 

44.  Вода за технички намени 532 570 m3 

45.  Вода за санитарни намени 26.8 m3 

46.  Електрична енергија 10935900 kWh 

47.  Оловен концентрат 8600 t 

48.  Цинков концентрат 8949 t 
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V.1 РАКУВАЊЕ СО СУРОВИНИ, МЕЃУПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДИ 

Вршењето на активностите во Инсталацијата „Рудник Тораница“ Крива Паланка,  

подземна експлоатација на минерална суровина: олово-цинкова руда и 

производство на олово цинкови концентрати, се одвива на повеќе локации, 

односно: локација Рудник, локација Флотација и локација Хидројаловиште. 

Во однос на погоре кажаното, ракувањето со суровините, меѓупроизводите и 

производите во Инсталацијата, ќе биде разгледувано посебно, односно за 

соодветната локација.   

1.1. Локација Рудник  

 Ракување со Суровини  

На локацијата Рудник, се врши подземна експлоатација на минерална суровина 

олово-цинкова руда, на оваа локација нема главна суровина.  

 Ракување и складирање на Помошни материјали 

На локацијата Рудник, како помошни материјали за извршување на активноста 

подземна експлоатација се следниве: 

1. Магацин за експлозиви и електро детонатори 

Постојат 3 магацини за експлозив и електродетонатори, од кои: 

• Главен магацин; 

• помошен магацин во јама кај хоризонт III и 

• помошен магацин во јама кај хоризонт IIа. 

 Главен магацин за експлозиви 

Главниот магацин за експлозиви се наоѓа на пристапниот пат кон поткоп-

хоризонт II.. 

 
Слика 1 Магацин за експлозив и вентилатор за воздух 

Магацинот за експлозивни материјали е вкопан во карпа, со ознаки за забранет 

влез за неовластени лица и други предупредувања поврзани со безбедното 

складирање на експлозивните материјали. 

Експлозивни средства кои се користат во процесот на минирање се:  

• пластичен експлозив (елексит) видексит; 
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• електрична детонаторска капсила  (електро детонатори) НОНЕЛ 

детонатори; 

• прашкасти и емулзивни експлозиви Амонекс -1 и EM-EX AL пакуван во 

патрони со пречник од 38 mm. 

Всушност, овие експлозиви се користат за иницирање на минирањето како и за 

примарно и секундарно минирање при откопување.   

Складирањето на експлозивните средства во главниот магацин се врши во 

посебно одвоени магацини за експлозив и за иницијални експлозивни средства. 

Во една комора во магацинот за експлозив се сместува по 5000 kg прашкаст 

експлозив или пак по 2500 kg полупластичен експлозив. Во магацинот за 

иницијални експлозивни средства во една комора се складираат по максимум 20 

000 броја на електродетонатори. 

Влезната врата на магацинот е заклучена со два независни катанци, со еден 

катанец е заклучена вратата на експлозивниот магацин, со еден катанец е 

заклучена вратата на магацинот за иницијални средства и со еден катанец е 

заклучена вратата на приемната комора за експлозивни средства. 

Снабдувањето на експлозивни средства од главниот магацин до помошните 

магацини во јама на хоризонтите III и IIа, се врши исклучиво само кога ќе се јави 

потреба од експлозивни средства. Складирањето на експлозивните средства се 

врши на полици.   

Транспортот на експлозивните средства од главниот магацин за експлозивни 

средства до помошните магацини во јама се врши согласно упатството за прием, 

транспорт, складирање, чување и издавање на експлозивни средства, а во 

присуство на главниот магационер за експлозиви. 

Од Министерството за внатрешни работи, Операторот има одобрение за промет 

со експлозивни материи (набавка, превоз, складирање и употреба на 

експлозивни материи). Одобрението за промет со експлозивни материи е 

приложено во Додаток 1. 

2. Компримиран воздух 

Во рудникот Тораница компримираниот воздух се користи како погонска енергија 

во машините кои служат за изведување на подготвителните работи, всушност за 

изработка на: 

• Изработка на сипки за руда и јаловина;  

• Изработка на откопни блоковски рампи;  

• Изработка на главна коса сервисна рампа;  

• Извезување на јаловината од јама на површина на земјата;  

• Вршење на јамско длабинско дупчење и др.  
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Начинот на снабдување со компримиран воздух на рудничката опрема се врши 

со постројка за компримиран воздух, која се наоѓа под асфалтираниот пат, од 

спротивната страна на старата машинската работилница. 

Компресорската станица ги содржи следниве елементи: се состои од 

компресори, мотори за погон на компресори, цевководна мрежа, резервоари, 

помошни уреди за испуштање кондензат од мрежата и др. (Во прилог II е даден 

подеатлен опис на поставенио систем за снабдување со компримиран воздух). 

 
Слика 2 Компресорска станица и резервоари за компримиран воздух 

Рудникот располага со т.н. вијчани компресори (резервоари) со притисок до 8 

бари и 400-500 m3/min, на следните локации: 

• 3 кај компресорската станица; 

• во близина на машинска работилница; 

• поткоп IIa и 

• главен извозен поткоп. 

   

Слика 3 Компресори за компримиран воздух поставен кај поткоп IIa и компресорска 
станица 

Операторот е во процедура за добивање на употребна Дозвола за работа со 

инсталираната опрема за компримиран воздух, односно извршени се технички 

преглед и периодичните испитувања на резервоарите за компримиран воздух. 

Техничките извештаи дадени се во Додаток 2. 

3. Масти и масла  

На локацијата Рудник, масти и масла се потребни за одржување на јамската 

механизација. На оваа локација нема да се складираат масти и масла. Всушност, 
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одржувањето на јамската механизација ќе се врши во старата машинска 

работилница само во зимски период, односно кога ќе има снег и истата нема да 

може да се симне во машинската работилница на локација Флотација. Само 

потребната количина на масти и масла за одржување на јамската механизација 

ќе се носи во старата машинска работилница во метални буриња со капацитет 

од 200 l. По извршеното одржување, вишокот на масти и масла ќе се врати назад 

во магацинската просторија на локација флотација. 

На годишно ниво потребна количина на масти е 312 kg а количината на масла е 

14.200 l.  

4. Нафта 

За работа на механизацијата и опремата во рудникот се користи нафта. 

Складирањето на нафтата се врши на бензинската пумпа, која истата е 

поставена од десната страна на патот кој води од локацијата флотација кон 

рудникот. Бензинската станица е составена од два подземни резервоари и 

пумпна станица. Поради задоволување на потребите во рудникот „Тораница“, се 

користи само еден резервоар за складирање на нафта кој е со капацитет од 50 t.  

Како резултат на оддалеченоста на бензинската станица од локацијата Рудник, 

начиниот на снабдување со нафта е преку наточување од бензинската станица 

во метални буриња со капацитет од 200 l и се транспортира со транспортни 

средства.  

Годишната количина на нафта за локацијата Рудник изнесува 288 000 l. 

    
Слика 4 Пумпна станица и подземни резервоари за нафта 

5. Дрва за подградување 

Дрвата за подградување се помошни материјали кои се користат во јамите за 

подградување на јасмките простории. Јасмкото дрво за подградување се 

складира во непосредна близина на влезот кај хоризнот II. 
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Слика 5 Место за складирање на јамско дрво  

Количината на јамско дрво за подградување на годишно ниво изнесува 1040 m3. 

 Вода 

Снабдувањето со техничка вода во процесот на бушење, однсоно експлоатација 

на минералната суровина олово-цинковата руда, се обезбедува преку зафат на 

вода Руенски поток и јамска вода од одводнување на поткоп III.  

Количината на техничка вода за процесот на годишно ниво изнесува 5971.4 m3. 

Подетален опис за начниот на снабдување со техничка вода е прикажан во 

Прилог II. 

 Електрична енергија 

Снабдувањето со електрична енергија на потрошувачите во јама е преку 

трафостаницата TC35/6kV, лоцирана на локалитетот „Долга Ливада“. 

Подетален опис за начниот на снабдување со електрична енергија е даден во 

прилог II. 

Електричната енергија се користи за работа на:  

• апарати во рудник;  

• вентилација на рудник; 

• компресорска станица; 

• тролеј локомотиви за изнесување на рудата;  

• осветлување. 

Потрошувачката на електрична енергија на локацијата Рудник на годишно ниво 

изнесува 5145 600 kWh. 

 Производ 

Главен и единствен производ кој се добива на локацијата Рудник е ровната 

олово-цинкова руда. 

Транспорт на ровната руда, произведена од рудните блокови се врши со тролеј 

локомотиви, вагони и „гренби” од блоковските рудни сипки до централните рудни 

сипки. 
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Транспорт на рудата на главниот извозен поткоп (ГИП.), ќе се врши со тролеј 

локомотиви и вагони од централните рудни сипки (1; 2 или 3) до приемниот 

бункер во постројката за преработка на минералните суровини. 

Од главниот приемен бункер, во кој има посебно место за одложување на 

откопаниот материјал, рудата со помош на додавач се пропушта низ 

стационарна решетка, од каде се носи во погонот за дробење на минералната 

суровина. 

На годишно ниво, количината на ископаната ровна руда изнесува 268000 t. 

1.2. Локација Флотација 

 Суровини  

Главната суровина на локацијата Флотација, е ровната олово-цинкова руда која 

се добива од подземната експлоатација на локацијата Рудник. Начинот на 

управување со oлово-цинковата руда е подетално даденa погоре и во Прилог II. 

 Ракување и складирање на помошни материјали 

1. Хемикалии  

 Флотација 

Хемикалиите кои се користат во процесот на флотација се: натриум цијанид 

NaCN, калциум оксид CaO, бакар сулфат CuSO4, цинк сулфат ZnSO4, калиум  

етил ксантат KEX, калиум амил ксантат KAX, пенливец-Daufrot 200. 

Складирањето на хемикалиите се врши во магацин, кој е дел од објектот за 

флотација. На следната слика е прикажан магацинот за складирање на 

хемикалиите. 

 
Слика 6 Магацин за складирање на хемикалии 

• Складирањето на натриум цијанидот (NaCN) се врши во посебна 

просторија од магацинот за складирање на хемикалии. Натриум цијанидот 

во магацинот за складирање пристигнува во метални буриња поставени 

на дрвени палети.  
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Слика 7 Складирање на хемикалии во магацин за хемикалии 

• Калциум оксидот CaO (негасена вар), е во прашкаста форма и истиот се 

складира во посебно одвоен дел од магацинот за складирање на 

хемикалии. На следната слика, прикажан е просторот каде се врши 

складирање на CaO.    

 
Слика 8 Простор за складирање на CaO (негасена вар) 

 
• Бакар сулфат CuSO4 и  Цинк сулфат Zn SO4  

Бакар сулфатот и цинк сулфатот е во прашкаста форма и истите се доставуваат 

во магацинот за складирање на хемикалии во оригнално пакување (вреќи).     

 

Слика 9 Цинк сулфат 

• Калиум етил ксантат KEX и калциум амил ксантат KAX 
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Калиум етил ксантат KEX и калиум амил ксантат KAX, исто така се во прашкаста 

форма.   

• Дауфорт 200 и Дауфорт 250 

Овие супстанци се користат како  пенливец во процесот на флотација. Всушност 

истите се складираат во резервоари со капацитет од 1m3 и директно се дозира 

во погонот за флотација. 

Во реагентното одделение, сите погоре наведени хемиски супстанци се 

раствараат и истите се складираат во резервоари. На следните слики, прикажани 

се резервоарите каде се складираат растоворите на дел од хемиските реагенси.  

 
 

Слика 10 Резервоари за складирање на раствори од хемикалии 

Капацитетите на резероварите за припрема на реагенсите и капацитетите на 

резервоарите за складирање на погоре наведените хемикалии е прикажн во 

следната табела:   

Вид на реагенс 

Капацитет на резервоари  

за припрема изразено во m3 

Капацитет на резервоари  

за складирање изразено во m3 

Натриум цијанид NaCN 1,6 1,6 

Калиум амил ксантат KAX 3,15 3,15 

Калиум етил ксантат KEX 3,15 3,15 

Бакар сулфат CuSO4 6,3 6,3 

Цинк сулфат ZnSO4 6,3 6,3 

Дауфрут 250 1 директно се дозира во погон 

Дауфрут 200 1 директно се дозира во погон 

Дозирањето на регаенсите од реагентното одделенe во погонот на флотација се 

врши со помош на пумпи, преку систем од цевки. 

 Хемиска лабораторија  

Во хемиската лабораторија се врши испитување на квалитетот на олово-

цинковата руда и добиените готови производи (оловниот и цинковиот 

концентрат) со помош на хемикалии. Видот, количините и карактеристиките на 

хемикалиите кои се користат за хемиски анализи во лабораторијата дадени се 

во табела IV.1.1. Овие хемикалии се складираат во магацин во своето оригнално 

пакување од производителот/добавувачот.  
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2. Ракување со масти и масла 

За одржување на јамската механизација, возилата за транспорт, како и за 

преостаната опрема се користат масти и масла. Видот, количината и намената  

на истите е прикажана во табела IV.1.1. 

Складирањето на маслата и мастите, како и отпадните масла се врши во иста 

магацинска просторија, одделена со жичана ограда.  

Магацинот за складирање на масти и масла е изграден од цврста градба со 

бетонска подлога. Предниот дел од магацинската просторија е затворен со 

метална мрежа и е поставена врата за влез во истиот.  

 

Слика 11 Дел од магацинската просторија каде врши складирање на масти и масла 

Садовите за складирање на масти и масла е во метални буриња со капацитет од 

200 l. Потребната годишна количина на масти и масла е следнава: 

• трансмисионо масло 1.300 l; 

• компресорско масло 1140 l; 

• торкула масло 1400 l. 

3. Ракување со садови под притисок 

 Боци со ацитилен и кислород 

Во непосредна близина кај погонот флотација, постои заградена и обележана 

просторија, каде се складирани боци со ацитилен и кислород. Овие боци 

користат за заварување и сечење на метали. На следната слика прикажана е 

просторијата за складирање на боците со ацитилен и кислород. 
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Слика 12 Простор за складирање на боци со ацитилен и кислород 
 

На локација во близина на пречистителната станица има простор со боци со 

ацитилен. Просторот на боците со ацитилен е поставен на бетонирана подлога, 

изграден од метална и кровна конструкција. 

 
Слика 13 Простор за складирање на боци со ацитилен и кислород 

На годишно ниво, количината на боците со ацитилен изнесува 540 kg. 
 

4. Дрва и Јаглен 

 Дрва  

Дрвата се користат за затоплување на админситративните простории и за 

снабдување со топла вода. Истите се складираат на  бетонирана подлога на која 

има ставено настрешница, веднаш до влезот во котлара. Годишно се користат 

1000 m3 дрва.  

 Јаглен 

Јагленот се користи за ковање (обликување) на железо во погонот за ковање. На 

годишно ниво количината на јаглен изнесува 63 kg и истиот се зема од котлара, 

односно јагленот кој се добива од дрвата кои се користат за згаревање на 

обејктите и снабдување со топла вода. 
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5. Вода 

 Техничка вода  

Снабдувањето со техничка вода за технолошкиот процес во флотација, се врши 

со зафаќање на површински води од Тораничка Река. На годишно ниво на 

локација Флотација, потрошувачката на вода изнесува 532.597 m3. 

Подетален опис за начинот на снабдување со техничка вода е даден во Прилог 

II. 

6. Електрична енергија 

Снабдувањето со електрична енергија се врши од главната дистрибутивна 

мрежа, односно од сопствен далновод и главна трафостаница. Во поглавје II 

дадени се карактеристиките на главната трафостаница. 

 

Слика 14 Главна трафостаница 

Потрошувачката на електрична енергија на годишно ниво на локација Флотација 

изнесува 109 359 000 kWh. 

 Ракување со Производи  

Главниот производ кој се добива од технолошкиот процес на преработка на  

олово-цинковата руда е оловен концентрат и цинковен концентрат.  

Складирањето на оловниот и цинковиот концентрат се врши во бетонско 

изградени бункери, кои истите се дел од погонот флотација. 
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Слика 15 Бункери за складирање на оловен и цинков концентрат 

На следната слика прикажана е локацијата на магацините за складирање на 

суровини и помошни материјали. 

 

Слика 16 Google снимка со прикажани локации заскладирање на суровини, помошни 

материјали и производи 

1.3. Локација Хидројаловиште 

За непречено функционирање на хидројаловиштето се користат само помошни 

материјали, како што се:  

 Електрична енергија  

Електричната енергија се користи за осветлување на објектот за работниците. 
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Количната на годишно ниво на потрошена електрична енергија изнесува 912.5 

kWh. 

 Дрва за загревање 

Дрвата се користат за загревање на објектот кој е наменет за работниците. На 

локацијата Хидројаловиште, годишно се користат 45 m3 дрва. 
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V.2 ОПИС НА УПРАВУВАЊЕТО СО ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД ВО 
ИНСТАЛАЦИЈАТА 

Во Инсталацијата за подземна експлоатација на минерална суровина-олово-

цинкова руда и производство на олово цинкови концентрати од рудникот 

„Тораница“, како резултат на работните активности се генерира цврст и течен 

отпад.  

Видот и количините на отпад, карактеристиките, како и начинот на управување 

се дадени во табелите V.2.1 и V.2.2. во Барањето за добивање на А интегрирана 

еколошка дозвола. Исто така, во продолжение на овој Прилог е даден подетален 

приказ на начинот на генерирање и управување со овој вид отпад. 

2.1. Управување со (цврст и течен) неопасен и опасен отпад 

Како резултат на активностите кои се одвиваат на локациите: Рудник, Флотација 

и Хидројаловиште, се генерира следните видови отпад: 

• Измешан комунален отпад (20 03 01) 

Измешаниот комунален отпад се јавува од вработените во Инсталацијата. На 

локацијата Рудник и Хидројаловиште нема поставено садови за привремено 

собирање и складирање на овој вид на отпад. Вработените кои го создаваат 

комуналниот отпад, го носат истиот на локација флотација каде има поставено 

метални буриња за собирање на овој вид отпад. 

Просторот каде се врши собирање и привремено складирање на мешаниот 

комунален отпад на локација Флотација, е ограден. Овој вид на отпад се 

превзема од страна на ЈКП Комуналец Крива Паланка. 

 
 Слика 17 Простор за складирање на комунален и биоразградлив отпад 

• Биоразградлив отпад од кујни и кантини (20 01 08)  

Биоразградливиот отпад од кујни и кантини се создава од кујната со трпезарија, 

која е наменета за подогтовка на храна за вработените. Овој вид на отпад, 

привремено се чува на истата локација како и комуналниот отпад. Истиот се 

предава на ЈКП Комуналец Крива Паланка. 

• Рудничка јаловина (01 01 02) локација Рудник 
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Рудничката јаловина се јавува како резултат на јамската експлоатација на олово-

цинковата руда, односно при процесот на дупчење и минирање. Количините на 

рудничка јаловина кои се генерираат на месечно ниво изнесува 27 430 m3 или 50 

340 t. 

Начниот на управување со рудничката јаловина е прикажан во Прилог V.3 

(Одложување на отпадот во границите на Инсталацијата (сопствена депонија). 

• Друг отпад 01 04 99 (талог /седимент од таложници на јамски води) 

Талогот/седиментот од таложниците на јамски води со помош на транспортни 

возила се носи во погонот на флотација и истиот се преработува. Количината на 

овој вид отпад на месечно ниво изнесува 120 m3. 

• Најлонски и јутани вреќи (06 03 14) 

Овој вид на отпад се добива од набавените супстанци ZnSO4, Na2SO3 и 

флокуланти. Отпадот од најлонски и јутани вреќи се складира во реагентното 

одделение. 

• Отпадна филтер хартија (15 02 03) 

Отпадната филтер хартија се создава во хемиската лабораторија односно од 

вршење на хемиските анализи. Истиот се носи во погонот флотација и се 

преработува. 

• Метали (20 01 40) 

Отпадот од метал се создава од машинска работилница како резултат на од 

одржување во погонот флотација и одржување и репарирање на транспортините 

возила. Овој вид на отпад се складира на бетонирана површина, кој се наоѓа во 

непосредна близна на главниот технички магацин и  машинска работилница на 

локација Флотација. Површина за складирање на металниот отпад изнесува 

14х14х0.2 m. 

Операторот има склучено договор за превземање на овој вид отпад (Додаток 3). 

• Пакување од пластика (15 01 02) 

Овој вид на отпад се создава од набавка на помошни материјали кои се 

неопходни за работа на административните простории, одржувањето во 

машинска работилница  и др. Пакувањето од пластика привремено се складира 

на истата локација како и комуналниот отпад и се предава на ЈКП Комуналец 

Крива Паланка.  

• Пакување од дрво (15 01 03) и Пакување од хартија и каротн (15 01 01)  

Пакувањето од дрво, хартија и картон се создава при набавка на помошни 

материјали неопходни за работа на аминистративните простории, одржувањето 

во машинска работилница, од главниот технички магацин и др. Овој вид на отпад 

се носи во котлара и истиот се гори, односно служи за затоплување на објектите. 
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• Искористени гуми од возила (16 01 03) 

На локација Флотација постои бетониран и ограден простор каде се складираат 

искористени гуми од возила. 

Како резултат од работењето на претходниот оператор,  на овој простор има 

одложено  искористени гуми. 

 
Слика 18 Простор за складирање на искористени гуми од возила 

• Бакарни жици (16 02 06) 

Отпадните бакарни жици се јавуваат како резултат на одржување за 

локомотивите за транспорт на руда и рудничка јаловина и одржување на 

инсталација (кабли). Отпадните бакарни жици се собираат во метални буриња 

кои се поставени во главниот технички магацин.  

• Мил од  преработка на комунални отпадни води (19 08 05) 

Овој вид на отпад се јавува од пречистителната станица за третман на санитарни 

отпадни води, која се наоѓа на локација Флотација. Со оглед дека истата е 

изградена во 2015 година, сеуште нема одложена мил. Одложувањето на милта 

ќе се врши на полиња за сушење на мил, кој се наоѓаат веднаш до 

пречистителната станица.   

Количината на овој вид отпад на месечно ниво изнесува 1.33 m3. 

• Други фракции-пепел од котлара (20 01 99) 

Фракциите на пепел се создаваат од горењето на дрво во котлара. Количината 

на месечно ниво на фракциите пепел изнесува 0.2 t. Овој вид на отпад се 

складира во котлара. 

• Отпад од физичка и хемиска преработка на минерални суровини на 

обоени метали што содржат опасни супстанци (01 04 07*) 
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Отпадот од физичка и хемиска преработка на минерални суровини на обоени 

метали што содржат опасни супстанци е всушност отпадот кој се добива од двата 

таложници за Zn и Pb. Во базентот се остава да се суши, се собира и товари во 

камиони и се предава на крајните потрошувачи. Всушност ова се јавуваа како 

отпад, а поседува какрактеристики на производ, односно концентрати на Zn и Pb. 

• Отпадни рударски ламби (16 02 13* отфрлена опрема што содржи 

опасни компоненти поинакви од оние во 16 02 09 до 16 02 12) 

Отпадните рударски ламби, се стари и оштетни ламби кои неможат повеќе да се 

употребуваат од страна на работнците кои работат во јама. На месечно ниво се 

генерираат 0.002 t отпадни рударски ламби. Истите се чуваат на метални полици 

во просторот лампара (каде и се врши полнење на батериите на исправните 

рударски ламби).   

• Пластична амбалажа од киселини и база (06 01 01*;06 01 02* и 06 02 

03*) 

Овој вид на отпад се јавува како резултат од амбалажата од набавените и 

искористени киселини и бази (H2SO4, HCl, HNO3, NH4OH, NaOH), кои се 

употребуваат во лабораторија за хемиски анализи. Овие отпадни пластични 

амабалажи се користат односно се реупотребуваат во хемиската лабораторија 

за растворање на киселините и базите кои се погоре набројани. 

• Стаклена амбалажа од киселини и бази (06 01 05*;06 02 03* 06 02 02* и 

06 01 06*) 

Стаклената отпадна амбалажа се јавува од искористените  хемикалии (H2SO4, 

HCl, HNO3, NH4OH, NaOH, CH3COOH) кои се набавуваат за хемиски анализи во 

лабораторија. Овој вид на отпад, се реупотребува за растварање на киселините 

и базите кои се погоре набројани. 

• Отпадни метални буриња  (06 03 11* и 07 01 04*) 

Отпадните метални буриња се генерираат како резултат на набавените помошни 

материјали кои се употребуваат во реагентното одделение (натриум цијанид, 

КАХ и КЕХ). Овој вид на отпад се чува во реагентното одделение се до негово 

предавање на овластени постапувачи со ваков вид на отпад. 

• Најлонски вреќи (06 03 11* и 06 03 13*) 

Најлонските вреќи се отпад кој се генерира од набавените хемикалии (NaCN, 

CuSO4, C3H5KOS2 C6H11OS2K) неопходни за потребите на реагентното одделение, 

односно за процесот на флотирање. Овој вид на отпад се складира на 

определено место во реагентно одделение. 

• Отпад од хартиени кеси на руди и концнетрат (15 01 10*) 

Отпадот од хартиени кеси на руди и концентрат се генерираат од хемиска 

лабораторија, односно во овие кеси се става рудата и концентратите кои на 
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истите им се врши хемиска анализа. Овој вид на отпад се носи во процесот на 

флотација и истиот се преработува.    

• Отпадно масло (хидраулично 13 01 10*; трансмисионо и моторно 13 

02 05*;  

Отпадното масло се јавуваа како резултат на одржување на механизација и 

опрема на локациите Рудник и Флотација. Складирањето на отпадните масла се 

врши во магацинскиот простор, кој со ограда од жица е поделен на два дела, 

простор за складирање на масла и масти за подмачкување (кои служат како 

помошен материјал), и простор за складирање на отпадни масла. 

Пред магацинот е изградена бетонска шахта со цел да ги собира евентуалните 

истекувања. 

Складирањето на отпадните масти  и масла  се врши во метални буриња кои се 

со капацитет од 200 l и пластични резервоари со капацитет од 1000 l.   

 
Слика 19 Магацински простор за складирање на отпадни масти и масла 

• Отпад што содржи масло (16 06 08*) 

Овој вид на отпад ќе се генерира како резултат на активностите од машинска и 

електро машинска работилница. Истиот ќе се складира во метални буриња на 

бетонирано плато кое се наоѓа во непосредна близина на машинска работилница 

и главниот технички магацин.   

• Оловни акумулатори од возила и агрегат (16 06 01*) 

Отпадните оловни акумулатори се генерираат од јамската механизација, 

транспортните средства и агрегат. 

На месечно ниво се генерираат 0.002 t отпадни акумулатори и агрегати. Овој вид 

на отпад привремено се складираат во помошниот магацин кој се наоѓа  во 

состав на главниот магацин за складирање на резервни делови и помошни 

материјали. 

• Флуоресцентни ламби и друг отпад што содржи жива (20 01 21*) 
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Овој вид на отпад се јавува како резултат на користење на флуоресцентни ламби 

за осветлување на административните простории, главниот магацин и други 

простории. Иститот се собира во метални буриња и привремено се складира во 

дел од главниот технички магацин.   

• Апсорбенси, филтерски материјали (вклучувајќи филтри за масла 

неспецифирани поинаку) платна за бришење, заштитна облека 

загадена со опасни супстанци (15 02 02*) 

Овој вид на отпад се генерира од активностите кои се одвиваат во машинска и 

електромашинска работилница. Истите се собираат во метални буриња во 

објектите на машинска и електромашинска работилница се до нивно предавање 

на овластен постапувач со ваков вид на отпад.  

• Смеси од мазива и масла 19 08 10* (од разделување на масла од вода 

неспомнати во 19 08 09)  

Овој вид на отпад се добива како резултат на поставениот маслофаќач за 

третман на отпадни води од перење на возила и маслофаќачот кој е поставен во 

близна на пречистителната станица за зафаќње на атмоссверските води од 

платото кај машинска работилница.  

Издовените смеси од масти и масла од погре споментите маслофаќачи се 

собираат во метални буриња со капацитет од 200 l и истите привремно се 

складираат во магацинскиот простор за отпадни масти и масла.   

• Флотациска јаловина (01 04 07*) 

Флотациската јаловина се јавува од погонот флотација, како резултат на 

технолошкиот процес во обработка на ровната руда и добивање на оловен и 

цинков концентрат. Флотациската јаловина заедно со отпадните води од погонот 

флотација по претходно исталожување на суспендираните материи во двата 

таложника, се транспортра преку пулповод и истите се депонираат на 

хидројаловиште.  

Подетален опис е даден во прилог V.3 Начниот на управување со флотациска 

јаловина (Одложување на отпадот во границите на Инсталацијата (сопствена 

депонија). 

На следната слика се прикажани местата за складирање на разните фракции 

отпад кои се генерираат во Инсталацијата. 
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Слика 20 Магацински простор за складирање на отпадни масти и масла 
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V.3 ОДЛОЖУВЊЕ НА ОТПАДОТ ВО ГРАНИЦИТЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАТА 
(СОПСТВЕНА ДЕПОНИЈА) 

Во Инсталацијата за подземна експлоатација на минерална суровина-олово-

цинкова руда и производство на олово цинкови концентрати од рудникот 

„Тораница“, како резултат на работните активности се генерира отпад кои се 

одложува во границите на Инсталацијата: рудничка јаловина и флотациска 

јаловина.  

Во согласност со член 87 од Законот за минерални суровини,  концесионерот кој 

врши експлоатација на минерални суровини задолжително изработува План за 

управување со отпадот од минерални суровини.  

Операторот на Инсталацијата „Рудник Тораница“ во август 2016 година има 

подготвено План за управување со отпад, приложен во Додаток 4. 

Во планот за управување со отпад, разработени се деталите за начинот на  

создавање и управување со рудничката јаловина и флотациската јаловина, како 

и детали за заштитени водни зони, геологија, хидрогелогија и грижа по 

затворање на локациите каде се депонира рудничката јаловина и флотациската 

јаловина. 

3.1. Одложување на рудничка јаловина (отпад) 

3.1.1. Постојна состојба на одложена рудничка јаловина 

На локацијата Рудник, како резултат од работењето на претходниот оператор, 

има депонирана голема количина на рудничка јаловина, особено кај: поткоп II a 

и покоп I.  

Всушност, депонираната рудничка јаловина кај поткоп I изнесува 36 594,038 m3 ( 

67.026,87 t), додека кај поткоп II а 157 010, 775 m3 (299 942, 82 t). 

  
  

Слика 21 Депонирана рудничка јаловина кај хоризонт II a и поткоп I 

На следната Google снимка се прикажани локациите на рудничката јаловина кај 

поткоп I и поткоп IIa. 
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Слика 22 Локација на депонирана рудничка јаловина кај поткоп I и поткоп IIa 

3.1.2. Планирана (нова) состојба за одложување на рудничката јаловина  

Депонирањето на рудничката јаловина ќе се врши на две локации: поткоп II а и 

централното одлагалиште. На следната слика е прикажана „Google“ снимка со 

означени локации за: новото централно одлагалиште, одлагалиште на поткоп II 

a и поткоп I каде веќе има одложено рудничка јаловина.  

 

Слика 23 Локација за депонирање на рудничка јаловина (IIa, ново одлагалиште) и 
поткоп I 
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 Централно одлагалиште за рудничка јаловина 

Централното одлагалиште за рудничка јаловина се наоѓа позади старта 

машинска работилница на оддалеченост од околку 10 метри.  

Површината на централното одлагалиште за депонирање на рудничката 

јаловина изнесува P=0,03090597 km2, и е со следниве координатни точки: 

Точка Y X Z 
T1 7 623 018 000 4 670 102 000 1459 00 
T2 7 623 079,000 4 669 965 000 1459 00 
T3 7 623 250 000 4 669 980 000 1 540 00 
T4 7 623 271 000 4 670 130 000 1 540 00 
T5 7 623 265 000 4 670 210 000 1 540 00 
T6 7 623 165 000 4 670 233 000 1 510 00 
T7 7 623 118 000 4 670 095 000 1 460 00 

Мапата за локација на централното рудничко одлагалиште е дадена на следната 

слика: 
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Слика 24 Локација на новото одлагалиште на рудничка јаловина  
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Најголемо количество на јаловина ќе се добива со изработката на: капиталните 

ходници, пристапните ходници, вентилационите ускопи, рудните сипки и 

јаловинските сипки.  

Поголемиот дел од рудничката јаловина, ќе се користи како материјал за заполна 

на празните руднички простори.  

Останатиот дел од рудничката јаловина која ќе се изнесе на површина, ќе се 

депонира на поткоп IIa и новото централно одлагалиште.  

Товарењето и одвозот на оваа рудничка јаловината,ќе се врши со самоодна 

товарна-транспортна механизација од типот на GHH LF - 4,1.  

Количините на рудничка јаловина кои ќе се генерираат на месечно ниво изнесува 

27 430 m3 или 50 340 t. 

Проценетите количини на рудничка јаловина кои ќе се јават за период од 301 

години, изнесува 131 899 m3, односно 362 723.00 t. 

Детали за заштитени водни зони, геологија, хидрогелогија и грижа по затворање 

на локациите каде се депонира рудничка јаловина е прикажана во Планот за 

управување со отпад, Прилог VII и Прилог XIII. 

3.2. Одложување на флотациска јаловина (отпад) на хидројаловиште 

Флотациската јаловина претставува отпад и истата се добива од технолошкиот 

процес на обработка на ровната олово-цинкова руда во погонот Флотација. 

Во својот хемиски состав јаловината содржи метали, чија процентуална 

застапеност е прикажана на следната табела:  

Табела 1 Хемиски состав на јаловината 

Хемиски состав на јаловината Содржина (%) 

SiO2 50.12 

Fe2O3 13.50 

Al2O3 10.24 

CaO 1.10 

MgO 2.18 

P2O5 0.63 

Mn 3.35 

S 3.22 

Pb 0.35 

Zn 0.32 

Губиток на жарење 15.0 

Флотациската јаловина и вишокот на отпадни води од таложникот за Zn, се 

депонираат (одлагаат) на Хидројаловиште. 

                                                
1 Договорот за концесија на минерална суровина е со важност од 30 години-дозволата за 
експлоатација на минерална суровина 
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Хидројаловиштето се наоѓа во КО Костур на оддалеченост од околу 4 km 

низводно од локацијата за флотација во долината на Крива Река, на просторот 

помеѓу профилот „Варошани“ и профилот „Цепен Капен”, кој се наоѓа непосредно 

по вливањето на Тораничка Река во Крива Река. 

 Начин на транспортирање и депонирање (одложување) на 

флотациска јаловина на хидројаловиште 

Флотациската јаловина и отпадните технички води од локација флотација до 

хидројаловиштето се транспортираат по гравитациски пат, преку пулповод кој е 

изграден од пластични киселинско абразивни отпорни дебело-ѕидни ПВЦ цевки 

со дијаметар од 315 mm.   

Хидројаловината од пулповодот се депонира на песочната брана, каде преку 

хидроциклонот се врши класирање на цврстата од течната фракција на 

хидројаловината. Притоа се добива песок, од кој се образуваат песочните 

делови („плажи“) на браните на хидројаловиштето и прелив на хидроциклонот, 

од кој се образува таложното езеро. 

 

Слика 25 Шематски прика на транспорт и депонирање на флотациска јаловина 

Подетален опис за хидројаловиштето како и начинот на транспортирање и 

депонирање, на флотациската јаловина е даден во Прилог II. 

3.2.1. Постојна состојба на хидоројаловиште 

На локацијата Хидројаловиште, веќе има одлжена колична на флотациска 

јаловина, од работењето на претходниот Оператор. Всушност, вкупната 
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површина на хидројаловиштето изнесува 95 824 m2, од кои сувата плажа на 

хидројаловиштето е со површина од 56 704 m2, додека пак површината на 

влажниот дел на хидројаловиштето (таложното езеро) изнесува 39 120 m2. 

Координатните точки по (У и Х оска) на постојната состојба на хидројаловиштето, 

прикажани се во следната табела. 

                  У Х 

1 7620178,50 4673585,00 

2 7620280,00 4673628,00 

3 7620028,00 4673730,00 

4 7620196,00 4674000,00 

5 7619950,00 4674255,00 

На следната слика е прикажана мапа (скица) на постојната состојба на 

хидројаловиштето. 
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Слика 26 Постојна состојба на хидројаловиште
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3.2.2. Проектирана (нова)  состојба на хидројаловиште 

Операторот на Инсталацијата планира да ги прошири границите на 

хидројаловиштето како резултат на зголемување на обемот на производство на 

оловен и цинков концентрат, а со тоа и зголемување на количината на 

флотациската јаловина.   

Планираното проширување на границите на хидројаловиштето е за 85 m.  На 

следната слика,прикажани се границите на хидројаловиштето со планираното 

проширување од 85 m. 

 
Слика 27 Граници на хидројаловиште (планирано проширување во иднина за 85 m) 
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Количината на флотациската јаловина на месечно ниво изнесува 6846 t.  

Додека пак за период од 30 години2, на хидројаловиштето ќе се депонира 5 123 

847.00 t флотациска јаловина.  

Детали за заштитени водни зони, геологија, хидрогелогија и грижа по затворање 

на локациите каде се депонира флотациската јаловина е дадена во Планот за 

управување со отпад, Прилог VII и Прилог XIII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Договорот за концесија на минерална суровина е со важност од 30 години-дозволата за 
експлоатација на минерална суровина 
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Додаток 1 

Одобрение за промет со експлозивни материи  
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Додаток 2 

Технички извештаи од извршени технички 
прегледи и периодични испитувања на 
резервоарите за компримиран воздух 
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Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 113 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 114 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 115 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 116 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 117 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 118 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 119 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 120 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 121 од 243 

 
 
 
 
 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 122 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 123 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 124 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 125 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 126 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 127 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 128 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 129 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 130 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 131 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 132 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 133 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 134 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 135 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 136 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 137 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 138 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 139 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 140 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 141 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 142 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 143 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 144 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 145 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 146 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 147 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 148 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 149 од 243 

 
 
 
 
 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 150 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 151 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 152 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 153 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 154 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 155 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 156 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 157 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 158 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 159 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 160 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 161 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 162 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 163 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 164 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 165 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 166 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 167 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 168 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 169 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 170 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 171 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 172 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 173 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 174 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 175 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 176 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 177 од 243 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 178 од 243 

 
 
 
 

 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 179 од 243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 
 

Договор за превземање отпад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 180 од 243 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 181 од 243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 182 од 243 

 

 

 

 

 

 

 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 183 од 243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 184 од 243 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 185 од 243 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 4 
 

План за управување со отпад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 

    Страна 186 од 243 

 
 
 



Барање за А интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка  
Прилог V                                                                                                                                 
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1. ВОВЕД 

Врз основа на предвидените процеси и активности, кои се изведуваат во рамките на 

Инсталацијата, обемот на производство, употребата и ракувањето со суровините,  

помошните материјали и енергенсите, како и создавањето и управувањето со отпадот, 

идентификувани се изворите на емисии на местото на создавање и нивното испуштање 

во медиумите и областите на животната средина.  

Во Инсталацијата евидентирани се извори на емисии во атмосферата, во површински 

и подземни води, во почва, емисии на бучава, вибрации, нејонизирачко зрачење.  

Во следните поглавја е даден подетален приказ на изворите на емисии за сите локации 

кои ја сочинуваат Инсталацијата.  
 

1. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА  

2.1. Идентификација на изворите на емисии во атмосферата од 
Инсталацијата  

Врз основа на деталниот преглед на сите процеси и активности на локацијата, 

технолошките шеми и податоците за материјалите, обемот на производство и 

производната пракса, идентификувани се односно направен е попис сите емисии во 

атмосферата од Инсталацијата. Во Инсталацијата на сите три локации (рудник, 

флотација и хидројаловиште) евидентирани се вкупно 14 емитери, од кои 9 се насочени 

(точкасти), а 5 се дифузни, големи отворени површини. 

Локациите на изворите на емисии во воздухот се прикажани на следните слики.   

 

Слика 1 Позиции на емитерите во воздух на локација Флотација 
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Слика 2 Позиции на емитерите во воздух на локацијата Рудник и Хидројаловиште 

2.2. Класификација на изворите на емисија  

Врз основа на извршениот преглед на сите извори на емисии и во согласност со 

формуларот и упатството за подготовка на Барањето за добивање на интегрирана 

еколошка дозвола, направена е поделба на емисии од котларници, големи, мали и 

потенцијални емитери. Основните критериуми за класификација на изворите се 

зачестеноста и времетраењето на работа, како и емисионото количество. 

Во следната табела се прикажани насочени емитери (точкасти) во Инсталацијата и 

нивните класи:  

Табела 1  Список на насочените емитери (точкасти) во Инсталацијата и нивните класи 

Идентификација Извор на емисија 

Емисии од постројки за согорување 

А1 – 1   Котларница   

Главни емитери 

А2 – 1  Вентилатор на главен вентилационен ходник во јама 
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A2 – 2  Ротоклон кај примарно дробење 

A2 – 3  Ротоклон кај секундарно дробење 

A2 – 4  Вентилатор во погонот сеење 

А2 – 5  Вентилација на одделот за подготовка на варно млеко 

Мали емитери 

А3 – 1  Вентилатор за оделот КАX и КЕX 

А3 – 2  Главен вентилатор во оддел за реагенси  

А3 – 3 Вентилатор во одделот за подготовка на цијаниден раствор 

Покрај наведените емитери во атмосферата, на локацијата Флотација има неколку 

занемарливи емитери, како дигесторот во лабораторијата за хемиски анализи,  

вентилаторот во машинската работилница и вентилаторот во ковачницата. Покрај тоа 

што имаат мал капацитет, овие емитери не работат континуирано. 

Во следните табели се прикажани сите извори на насочени емитери (точкасти извори 

на емисии), нивните локации и висините на испуштање, како и податоци за емисиите на 

насочените емитери.   

Табела 2  Координати (UTM) и висина на насочените емитери 

Бр. Емитер X (m) Y (m) Висина над 

тлото (m) 

1 A1-1 621818.33 4670794.2 20 

2 A2-1 623606 4668133 1 

3 A2-2 621963.00 4670537.00 15 

4 A2-3 621968.00 4670515.00 5 

5 A2-4 621950.00 4670561.00 11 

6 A2-5 621910 4670600 8.5 

7 A3-1 621909 4670612 9 

8 A3-2 621894 4670602 11.2 

9 A3-3 621911 4670609 11.2 

Табела 3  Податоци за емисиите на насочените емитерите 

Бр. Емитер Проток 

(m3/h) 

Концентрација 

(mg/m3) 

Емисија 

 

(g/s) kg/h 

1 A1-1 18000 200 0.12 0.432 

2 A2-1 309600  1  0.086 0.31 

3 A2-2 28000 48 0.37 1.332 
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4 A2-3 28000 123 0.956 3.4416 

5 A2-4 14300 126 0.22 0.792 

6 A2-5 1900 50 0.0265 0.0954 

7 A3-1 1530 1 0.00043 0.0155 

8 A3-2 22464 1 0.0062 0.0223 

9 A3-3 1278 1 0.0003 0.0011 

 

2.3. Карактеристични емисии во атмосферата 

 Емисии од котловски постројки 

Во Инсталацијата, постои котлара со три котловски единици, која како енергенс користи 

дрво. Секоја котловска единица е сo капацитет од 1.2 MW, но во работа е само еден 

котел. Податоците за карактеристиките на котелот се дадени во табелата VI.1.1 од 

Барањето. 

Со цел да се утврдат емисиите од котловската постојка на ден 06.03.2017 извршени се 

мерења на испуст од оџакот за следните параметри: прашина, азотни оксиди, 

јаглероден моноксид и сулфур диоксид. Резултатите од мерењата  ги покажуваат 

следните вредности:  

Табела 4 Резултати од мерења на емисии на испуст од котлара 

Реден 

бр. 

Мерен параметар Резултати Гранична 

вредност 

Мерна единица 

1 Концентрација на јаглероден 

моноксид 

8368 250 mg/m3 11% O2 

2 Концентрација на азотни оксиди 258 500 mg/m3 11% O2 

3 Концентрација на сулфурен 

диоксид 

<22 - mg/m3 11% O2 

4 Концентрација на прашина 115,5 50 mg/m3 11% O2 

Измерените вредности покажуваат дека концентрациите на азотни оксиди се во 

границите на дозволените гранични вредности, додека за концентрацијата на сулфурен 

диоксид не се пропишани гранични вредности. Концентрациите на јаглероден диоксид 

и прашина ги надминуваат пропишаните вредности за ложишта на дрва, со топлинска 

моќност од 1 до 50 MW, во согласност со Правилникот за максимално дозволените 

нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои 

ги емитираат стационарните извори во воздухот („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 141/10). 

Подетални информации за мерењето се дадени во Извештајот за тестирање на 

емсисии на штетни материи во воздухот од Тораница, Крива Паланка, изработен од 

„Фармахем“, Скопје по барање на „ГЕИНГ КуК“, Скопје. Извештајот е прикажани во 

Додаток 1 од овој  Прилог. 
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 Главни извори на емисии  

Во Инсталацијата идентификувани се 5 главни извори на емисии во атмосферата, 

прикажани во Табела 1 (дел од нив не се во функција, како ротоклон во погонот за 

дробење, вентилатор во погон за сеење). Детали за емисиите од овие извори, се дадени 

во табелата VI.1.2 и VI.1.3 од Барањето. 

 Помали извори на емисии 

Три извори на емисии се класифицирани како помали емитери во атмосферата (види 

Табела 1). Деталите за тие емисии се дадени во табела VI.1.4 од Барањето.  

 Потенцијални извори на емисија 

Во Инсталацијата не се идентификувани потенцијални значајни емисии во 

атмосферата.  

 Eмисии од големи отворени површини 

Во Инсталацијата, активни извори на емисии од големи отворени површини, се круната 

и сувата плажа на хидројаловиштето, неговата ретензиона брана и одлагалиштaтa на 

рудничка јаловина. Врз основа на ова може да се заклучи дека во Инсталацијата се 

регистрирани 5 извори на дифузна емисија и тоа: 

 P1-новопроектираното одлагалиштена на рудничка јаловина, 

 P2-ретензионата брана на хидројаловиштето, 

 P3-телото на браната и сувата плажа на хидројаловиштето,  

 P4 –постоечко одлагалиште на рудничка јаловина (поткоп I), 

 P5-постоечко одлагалиште на рудничка јаловина (поткоп II А). 

Бидејќи нема податоци за емисијата на цврсти честички во воздухот од овие извори на 

емисии, затоа за утврдување на истите се користени стандардните фактори на емисија 

од Aмериканската Aгенција за Животна Средина (USEPA), како и Упатствата на одделот 

за животна средина при Владата на Австралија (Emission estimation technique manual for 

mining NPI).  

Во следната табела се прикажани емитерите и емисиите од големи отворени површини.  

Табела 5  Податоци за емитерите и емисиите од големи отворени површини 

Идентификација Извор на емисија Површина (ha) Фактор на 

емисија 

(kg/ha/h) 

Емисија на 

PM 10 (t/god) 

P1 Проектирано 

одлагалиште на 

рудничка јаловина 

3.1 0.2 5.43 

P2 Ретензиона брана 0,6 0.2 1.05 

P3 Тело на браната и 

сува плажа 

5,67 0.2 6.8 
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P4 Постоечко 

одлагалиште на 

рудничка јаловина 

(поктоп I) 

0.6 0.2 1.05 

P5 Постоечко 

одлагалиште на 

рудничка јаловина 

(поткоп II a) 

1,02 0.2 1.79 

Вкупно 9.97  16.12 

Деталите за емисиите од големи отворени површини се дадени во табелата VI.1.6. 

Со цел да се утврдат влијанијата на емисиите врз животната средина направен е модел 

на дисперзија на емисиите и истиот е прикажан во Прилог VII, од ова барање.  

Констатација: Во Инсталацијата се инсталирани системи за намалување на емисиите, 

како ротоклони, вентилатори и сл. Како резултат на долгиот период на работа на 

Инсталацијата, активно работи од 1987 година, истите се застарени или неактивни. 

Поконкретно, ротоклоните и вентилаторот од погонот за дробење и сеење не се во 

задоволителна состојба и се работи на нивна ревитализација1.  

На локацијата Хидројаловиште за намалување на емисиите на прашина инсталирани 

се прскалки за вода со кои се одржува влажноста и се спречува појава и ширење на 

прашина од депонираната јаловина. Заради долгиот застој во работата на 

Инсталацијата, дел од нив не се во добра состојба и се работи на нивно оспособување.  

Како резултат на ова може да се констатира дека Операторот работи на подобрување 

на системите за намалување на емисиите во Инсталацијата, но заради фактот што 

станува збор за стара Инсталација, не може во краток временски период да се постигнат 

граничните вредности за емисии дефинирани во БАТ за ваков вид на индустрија.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Со Инсталацијата оперирале Индо Минерали до ноември, 2015 од кога влегле во стечај. Од ноември 2015 
до април 2016 година, од кога е доделена концесијата за експлоатација на минерална суровина на Булмак 
2016 година, а потоа и периодот на добивање дозвола за експлоатација изминал долг период во кој 
комплексот не работел. Во барањето за ИСКЗ се презентирани состојбите пред рестартирање на сите 
елементи од инсталацијата или во процесот на пробно работење на истата. 
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2. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ  

Како резултат на активностите, кои се изведуваат во Инсталацијата, идентификувани 

се главни точкасти и дифузни извори на емисии во површинските води. Во   

продолжение даден  e приказ на изворите на емисии во површински води за локациите 

Рудник и Флотација. На локацијата Хидројаловиште нема директни точкасти извори на 

емисии во површински води.  

 Локација Рудник  

На локацијата-Рудник главни точкасти извори на емисии во површинските води се 

јамските води, односно водите од одводнување на хоризонтите, со цел ефикасно и 

безбедно изведување на рудничките активности, и отпадните води од процесот на 

подземна експлоатација на минералната суровина (активности на дупчење).  

Јамските води од хоризонтите, преку систем на канали, по пат на гравитација се 

изведуваат надвор од рудникот, дел одат во таложници, и на крај завршуваат во 

Тораничка Река. Во согласност со Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, 

акумулациите и подземните води („Службен Весник на Република Македонија бр.18/99 

и 71/99), квалитетот на Тораничка Река одговара на квалитет за III класа.  

Јамските води од  поткоп I, се изведуваат од поткопот и директно се испуштаат во 

Тораничка Река, без претходен третман во таложник.  На следните слики е прикажан 

испустот на јамските води од Поткоп I. 

     

Слика 3 Испуст на јамски води од поткоп I 

Јамските води, кои излегуваат од поткоп II А и II, преку систем за одводнување, бетонски 

канали, се собираат во таложници каде се врши исталожување на суспендираните 

материи, а избистрената вода се испушта во Тораничка Река.  
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Слика 4 Таложник за јамска вода и испуст во Тораничка Река (поткоп II А) 

   

Слика 5 Таложник за јамска вода (поткоп II) и испуст во Тораничка Река 

Координатните точки на испуст на јамските води во Тораничка Река се прикажани во 

следната табела, а на сликата подолу се прикажани локациите на точките на емисии.   

Табела 6 Координатни точки на испуст на јамски води во Тораничка Река 

Извори на емисии 

во површински 

води  

Точка на 

емисии 

Точка на 

емисија 

Координати на точка на емисија 

Y  X Z 

Отпадни јамски 

води од поткоп II А 

Испуст од 

таложник  

во 

Тораничка  

Река   

W1 7 623 

572.471 

4 669 724.423 1511.435 

Отпадни јамски 

води од поткоп II 

Испуст од 

таложник во 

Тораничка  

Река   

W2 7 623 

265.641 

4 669 773.745 1 456.745 

Отпадни јамски 

води од поткоп I 

Директен 

испуст во во 

Тораничка  

Река   

W3 7 623 

010.833 

4 669 853.170 1 406.612 
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Слика 6 Локации на точки на емисии на отпадни јамски води во Тораничка Река  

Испуст на 
јамски води 
од Поткоп II-
W2 

Испуст на 
јамски води 
од  Поткоп 
IIа-W1 

Испуст на 
јамски води 
Поткоп I-W3 
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Јамските води во својот состав содржат суспендирани материи, минерални масла, 

метали (олово, цинк, кадмиум, манган, арсен и др.). 

Со цел да се утврди квалитетот на јамските води, на 01.12.2016 година извршени се 

мерења на квалитетот на јамските отпадни води кои завршуваат во Тораничка Река 

(мерењата се спроведени од компанијата „ГЕИНГ КуК“, Скопје). Мострите од отпадна 

вода се земени на три места и тоа: после испустот од таложниците кај поткоп IIA (мерно 

место ММ1) и II (мерно место ММ2) и после излез на отпадните води од поткоп I (мерно 

место ММ4), односно на мерни места како што е прикажано во следната табела:     

Табела 7 Мерни места за испуст на јамски отпадни води  

 Мерно место Географски координати 

X Y 

ММ1 После таложник на поткоп IIA 7623588 4669723 

ММ2 После таложник на поткоп II 7623273 4669786 

ММ4 Технолошка вода од поткоп II 7623003 4669854 

На следната слика се означени локациите од каде се земени мостри на отпадни јамски 

води за анализа. Истите претставуваат и емисиони точки на отпадни води во Тораничка 

Река. 

 

Слика 7 Мерни места на испитување на квалитетот на јамските отпадни води  

Во следната табела се прикажани концентрациите на измерените параметри и 

вредностите на дозволените гранични вредности:  

 

Табела 8 Мерење на квалитет на јамските отпадни води  
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Испитувани 

параметри 

 

Метода 

 

ММ1 

 

ММ2 

 

ММ4 

 

Единица 

мерка 

 

Гранична 

вредност за 

испуштања во 

површински води 

Температура US EPA-170.1 7,7 5,4 10 ⁰C 30 

pH MKC EN ISO 

10523 

7,91 8,2 7,97 / 6,5-9,0 

Електро 

Спроводливост 

MKC EN 27888 840 945 846 µS / 

Суспендирани 

материи 

US EPA – 

160,2 

137,1 263,3 217,9 mg/l 35 

Растворен кислород ASTM D 888-03 9,09 9.90 9,29 mg/l / 

Хемиска 

потрошувачка на О2 

MKC EN ISO 

8467 

31,6 28.4 22,10 mg/l 125 

Биолошка 

потрошувачка на О2 

US EPA 405.1 1,02 17,69 0,34 mg/l 25 

Цијаниди / 0,00 0,00 0,00 mg/l 0,5 

Железо ASTM D 1068-0 0,06 0,05 2,15 mg/l 2 

Манган ASTM D 516-02 1,21 0,2 0,62 mg/l 2 

Кадмиум / 0,04 0,03 0,01 mg/l 0,1 

Олово ASTM D 1886-

03 

1,17 0,39 0,63 mg/l 0,5 

Цинк / 4,18 4,40 2,12 mg/l 2 

Арсен / 0,00 0,00 0,00 mg/l 0,1 

Бизмут MKC EN ISO 

11885:2013 

< 0.1 < 0.1 < 0,1 ppm / 

Антимон MKC EN ISO 

11885:2013 

0.10 < 0.1 < 0.1 ppm / 

Врз основа на резултатите од табелата може да се заклучи дека измерените вредности 

на суспендирани материи, олово и цинк, покажуваат зголемени концентрации во однос 

на дозволените гранични вредности на следните мерни места:  

 суспендирани материи на мерните места М1, М2, М4 (на сите емисиони точки на 

испуст), 

 олово на мерните места М1 и М4 (испуст од таложниците кај поткоп IIA и испуст 

на отпадните води од поткоп I), 

 цинк на мерните места М1, М2, М4 (на сите емисиони точки на испуст).  

Подетални информации од извршените мерења се прикажани во Додаток 2 од овој 

Прилог.   

Како резултат на работата на опремата и механизацијата во јамите постои ризик од 

истекување на масла и масти кои може да ги загадат јамските води.  
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Во текот на мерењата на квалитетот на јамските отпадни води не се земени 

предвид овие параметри. Истите ќе бидат предмет на анализа во понатамошниот 

мониторинг.  

Покрај точкастите извори на емисии во Тораничка Река, на локацијата Рудник, 

идентификувани се и дифузни извори на емисии од локациите каде е депонирана 

рудничка јаловина (разнесување на рудничката јаловина во пат на ерозија-водена или 

предизвикана од ветер).  

 Локација Флотација 

На локацијата Флотација  идентификувани се главни точкасти и дифузни извори на 

емисии во површински води.  

Главни точкасти извори на емисии во површински води се испустите во: 

1. Тораничка Река и тоа од: 

а) од пречистителната станица за третман на санитарните отпадни води и 

б) испустите од атмосферската канализациона мрежа.  

2. Јаречки Поток и тоа од:  

а) испустот на атмосферските води кои се собираат кај електромашинската зграда 

после третман во маслофаќач; 

б) испустотот на отпадните води од перење на возилата, после третман во маслофаќач.   

Покрај главните точкасти извори на емисии во површинските води, постојат и дифузни 

извори на емисии, односно дел од атмосферските води кои слободно истекуваат во 

Тораничка Река. Овие води ги промиваат површините на локацијата и истекуваат во 

Тораничка Река.  

Извор на емисии во Тораничка Река: Испуст на санитарни отпадни води после третман 

во пречистителната станица 

Санитарните отпадни води од локацијата се третираат во пречистителна станица со 

Емшеров бунар, а пречистените води се испуштаат во Тораничка Река.   

Координатните точки на испустот на третираните води, од пречистителната станица во 

Тораничка Река, се прикажани во следната табела и слики. 

Табела 9 Координатни точки на испуст на водите од пречистителната станица во Тораничка Река 

Извори на емисии 

во површински 

води  

Точка на 

емисии 

Точка на 

емисија 

Координати на точка на емисија 

Y  X Z 

Отпадни 

санитарни води 

после третман во 

пречистителната 

станица 

Испуст во 

Тораничка Река    

W4 7 622 016.148 4 671 938.223 1 144.536 
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Слика 8 Испуст на отпадни санитарни води во Тораничка Река после третман во 

пречистителната станица 

 

Слика 9 Локација на испуст на отпадни санитарни води после третман во пречистителната 

станица  

И покрај третманот на отпадните води во пречистителна станица, овие води во 

зависност од степенот на ефикасноста на третман може да содржат суспендирани 

материи, масла и масти, органско оптоварување, нитрати, нитрити, сулфати, вкупен 

фосфор, колиформни бактерии и сл.  

Со цел да се утврди квалитетот на третираните санитарни отпадни води од 

пречистителната станица, покрај анализите на отпадните јамски води, извршени се 

мерења на квалитетот на водите после третманот во пречистителната станица, на 

испуст пред нивно испуштање во Тораничка Река.  

Испуст на 
третирани 
отпадни води од 
пречистителна 
станица-W4 
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Во следната табела е прикажано мерното место од каде е земен примерок за анализа 

на квалитетот на третираните отпадни води од пречистителната станица.  

Табела 10 Мерно место за земање примерок за анализа на отпадни санитарни води после 

третман во пречистителна станица  

 Мерно место Географски 

координати 

X Y 

ММ1 Испуст од станица за третман на отпадни санитарни 

води  

7622022 4671922 

На следната слика е означена локацијата од каде е земен примерок за анализа.  

 

Слика 10 Мерно места на земање примерок на третирана отпадна вода од пречистителна 

станица 

Резултатите од мерењето на квалитетот на отпадните санитарни води, после третман 

во пречистителната станица, се прикажани во следната табела. 

Табела 11 Резултати од испитување на квалитетот на отпадните санитарни води после третман 

во пречистителната станица 

 

Испитувани 

параметри 

 

Метода 

 

ММ1 

 

Единица 

мерка 

 

Гранична 

вредност за 

испуштања во 

површински води 

Температура US EPA-170.1 6,6 ⁰C 30 

pH MKC EN ISO 10523 7,59 / 6,5-9,0 

Електро MKC EN 27888 309 µS / 
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Спроводливост 

*Суспендирани 

материи 

 0,00 mg/l 35 

*Хемиска 

потрошувачка на О2 

MKC EN ISO 8467 28,40 mg/l 125 

*Биолошка 

потрошувачка на О2 

US EPA 405.1 8.65 mg/l 25 

*Масла и масти  ASTM 5520-B 3,30 mg/l 20 

*Амониум / 0,62 mg/l 10 

*Нитрити ASTM D 1068-0 0,03 mg/l 1 

*Нитрати ASTM D 516-02 1 mg/l 2 

*Вкупен фосфор APHA 3500 0,30 mg/l 2 

*Вкупен азот ASTM D1886-03 2,50 mg/l 10 

*Микробиолошка 

анализа 

US EPA 206.4 11 000 Број во 

100 ml 

10 000 

Врз основа на резултатите, прикажани во табелата, може да се заклучи дека 

измерените вредности на анализираните параметри се во границите на максимално 

дозволените гранични вредности, со исклучок на вредностите од микробиолошката 

анализа со која се потврдува присуството на бактерии над дозволените гранични 

вредности.   

Подетални информации за резултатите од мерењата се прикажани во Додаток 2 од 

овој документ.  

Извори на емисии во Тораничка Река: Атмосферски води 

Како точкасти извори на емисии во Тораничка Река на локацијата Флотација се 

испустите од атмосферските води. На локацијата е поставен канализационен систем за 

собирање на атмосферските води, кои преку посебни испусти, поставени на различни 

локации, се испуштаат во Тораничка Река. Во следната табела се прикажани 

координатните точки на испуштање на атмосферските води во Тораничка Река:  

Табела 12 Координатни точки на атмосферски води во Тораничка Река 

Извори на емисии 

во површински 

води  

Точка на 

емисии 

Точка на 

емисија 

Координати на точка на емисија 

Y  X Z 

Купатило пропуст Испуст во 

Тораничка Река    

W5 7 622 192.415 4 671 600.212 1 179.774 

Таложник пропуст Испуст во 

Тораничка Река    

W6 7 622 271.916 4 671 498.574 1 194.065 

Хемиска 

лабораторија 

пропуст 

Испуст во 

Тораничка Река    

W7 7 622 310.329 4 671 455.781 1 195.895 

Пропуст кај 

згуснивачи 
Испуст во 

Тораничка Река    

W8 7 622 400.760 4 671 681.397 1 215.800 
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На овие мерни места не се вршени мерења, со кои би се утврдил квалитетот на водите. 

Атмосферските води се загадуваат како резултат на испирање на површините каде е 

исталожен седимент од работните активности во Инсталацијата, несакани истекувања 

и сл.  

На сликите подолу се прикажани системите за собирање на атмосферските води на 

локацијата и нивно испуштање во Тораничка Река.  

                      

  

Слика 11 Собирање на атмосферските води и нивно испуштање во Тораничка Река 
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Слика 12 Точки на испуст на атмосферски води во Тораничка Река 
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Извори на емисии на отпадни води во Јаречки Поток (атмосферски води после третман 

во маслофаќач и отпадни води од перење на возилата) 

Низ локацијата Флотација поминува реката Јаречки Поток, која е канализирана со 

цевковод кој поминува под платото кај електромашинската зграда. Во овој цевковод 

завршуваат отпадните води од миење на возилата, после третман во маслофаќач, како 

и атмосферските води кои се собираат пред електромашинската зграда и се 

одмастуваат во маслофаќач. Водите од Јаречки Поток завршуваат во Тораничка Река.  

Бидејќи цевководот е поставен подземно, не е изводливо да се врши мерење на 

емисиите на отпадните води на испуст во истиот. Со цел да се утврди квалитетот на 

овие води, извршени се мерења на квалитетот на водите на Јаречки Поток на местото 

на влез во Тораничка Река.  

На следната табела се прикажани изворите на емисии во Јаречки Поток, 

идентификувани како емисиона точка W9. 

Табела 13 Извори на емисии во Јаречки Поток 

Извори на 

емисии во 

површински 

води  

Точка на 

емисии 

Точка на 

емисија 

Координати на точка на емисија 

Y  X Z 

Отпадни води од 

перење на 

возила после 

маслофаќач 

Испуст во 

Јаречки Поток     

W9 Координатите не може да се одредат бидејќи 

станува збор за подземен цевковод 

Атмосферски 

води собрани 

пред платото кај 

електромашинск

ата работилница 

по третман во 

маслофаќач 

Испуст во 

Јаречки Поток     

W9/1 

На следната слика е прикажана точката на испуст на Јаречки Поток во Тораничка Река.  

 

Слика 13 Испуст на Јаречки поток во Тораничка Река  
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 Локација Хидројаловиште 

На локацијата Хидројаловиште нема директни точкасти извори на емисии во 

површински води. Како резултат на разнесување на јаловината при суви временски 

услови и исталожување на седимент од воздухот, атмосферските води ги промиваат 

земјените површини и загадувањата може да се пренесат во Крива Река.  

Констатација: Инсталацијатазапочнала со работа уште од 1987 година, така што голем 

дел од опремата, уредите, инфраструктурата и сл. го наложуваат постојниот начин на 

работа и ги дефинираат изворите на емисии во површинските води.  

Во текот на годините на оперирање со Инсталацијата, преземени се активности за 

подобрување на начинот на управување со емисиите во површински води како на 

пример: изградба на таложници за исталожување на седимент од јамските отпадни 

води, повторно искористување на дел од отпадните води (рециркулација на води од 

таложникот за цинк, потоа искористување на водата од хидројаловиштето за прскање 

на јаловината и сл.), изградба на пречистителна станица за третман на санитарни 

отпадни води и сл. Иако станува збор за стара Инсталација, со цел Инсталацијата да се 

приближи кон препораките кои потекнуваат од НДТ, Операторот ќе преземе низа мерки 

за подобрување, односно елиминирање на дел од веќе постојните извори на емисии во 

површинските води.  

Операторот на Инсталација ќе подготви Студија и техничка документација за изнаоѓање 

на техничко решение за воспоставување затворен систем за рециркулација на водите, 

генерирани во рамките на Инсталацијата (која ќе биде дел од Програмата за 

подобрување), од која ќе произлезат конкретни технички мерки за рециркулација, 

односно повторно искористување на отпадните води во производниот процес. Покрај 

оваа студија во Програмата за подобрување ќе се предложат и други мерки за 

подобрување, кои Операторот на Инсталацијата треба да ги примени, што ќе резултира 

со  подобрување на состојбите со водите во согласност со препораките кои потекнуваат 

од најдобрите достапни техники. 

Дополнително, Операторот ќе се преземе мерки за подобрување на работата на 

пречистителната станица за третман на санитарните отпадно води, односно ќе се 

обезбеди дополнителен третман на водите со цел да се постигне подобрување на 

микробиолошките параметри.  
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3. ИЗВОРИ НА ЕМИСИИ ВО ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ПОЧВА 

 Локација рудник  

При ископот на минералната суровина во рудничките јами, како извори на емисии во 

почвата и подземните води, можни се инцидентни истекувања на горива и масла. 

Надвор од јамските хоризонти нема директни точкасти извори на емисии во подземни 

води и почва. Главен извор на емисии во почва е рудничката јаловина, односно 

локациите каде е депонирана постојната рудничката јаловина, како и идното централно 

одлагалиште. Со помош на ветер и атмосферски врнежи овие загадувања се 

пренесуваат на почвата во опкружувањето, а исто постои ризик од пренесување на 

загадувањето и во подземните води.  

Во следната табела се прикажани главните емисиони точки во почва и подземни води 

кои потекнуваат од локациите каде е складирана рудничката јаловина (постојна и 

планирана состојба).  

Табела 14 Главни извори на емисии во почви и подземни води  

Извори на емисии во почва и подземни води  Точка на емисии Точка на 

емисија 

Рудничка јаловина Одлагалиште за рудничка 

јаловина кај поткоп-I 

SGW1 

Рудничка јаловина Одлагалиште за рудничка 

јаловина кај поткоп-II A 

SGW2 

Рудничка јаловина Ново централно одлагалиште      SGW3 

На следната слика се прикажани локациите на главните извори на емисии во почва и 

подземни води:  

 

Слика 14 Локации на главните извори на емисии во почва и подземни води 

 Локација Флотација  
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На локацијата Флотација нема директни точкасти извори на емисии во почва и подземни 

води.  

Како дифузни извори на емисии во почва може да се смета исталожениот седимент од 

воздухот. 

 Локација Хидројаловиште 

На локацијата Хидројаловиште се идентификувани извори на емисии во почва и 

подземни води. Процесот на депонирање на хидројаловината се смета како извор на 

емисии во почва и во подземни води. Покрај емисиите во почва и подземни води од 

депонираната јаловина, како извор на емисии во почва и подземни води се и водите кои 

излегуваат од Хидројаловиштето и завршуваат во земјени канали, каде истите понираат 

во почвата и ги прихрануваат подземните издани.  

Во следната табела се прикажани главните емисиони точки во почва и подземни води 

кои потекнуваат од депонирањето на хидројаловината на локацијата, како и од 

испуштањето на отпадните води од хидројаловиштето во земјени таложници.  

Табела 15 Главни извори на емисии во почви и подземни води  

Извори на емисии 

во почва и 

подземни води  

Точка на 

емисии 

Точка на 

емисија 

Координати на точка на емисија 

Y  X Z 

Испуст од 

пулповод и 

депонирање на 

хидројаловина  

Хидројаловишт

е  

 

SGW4 Координатите не може прецизно да се 

одредат на постојните локации бидејќи 

станува збор за дифузни извори   

Отпадни води од 

хидројаловиште 

Земјен 

таложник 1 

SGW5 

Отпадни води од 

хидројаловиште 

Земјен 

таложник 2 

SGW 6 

На следната слика се прикажани локациите на главните извори на емисии во почва и 

подземни води:  
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Слика 15 Локации на главните извори на емисии во почва и подземни води 

Врз основа на претходно наведеното може да се заклучи дека испустот на водите од 

бетонскиот таложник во земјениот таложник претставува точкаст извор на емисии во 

почва, а индиректно и на подземни води.  

Во следната табела се прикажани координатите на точката на испуст на отпадни води 

од хидројаловиштето кои се испуштаат во земјениот таложник.  

Табела 16 Координати на точката на испуст на отпадни води од хидројаловиштето кои се 

испуштаат во земјениот таложник 

Извори на 

емисии во почва 

и подземни води   

Точка на 

емисии 

Точка на 

емисија 

Координати на точка на емисија 

Y  X Z 

Отпадни води од 

хидројаловиште 

Испуст во 

земјен канал     

W10 

7 624 370.00 4 619 911.50 915.056 

 

  

Слика 16 Точка на испуст на води од хидројаловиштето во земјен таложник (почва)  
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Водите, кои се испуштаат од хидројаловиштето, може да содржат суспендирани 

материи, олово, цинк, кадмиум, манган, арсен, бизмут, антимон и сл.  

Со цел да се утврди квалитетот на водите, кои влегуваат во земјениот таложник и 

директно понираат во земјените таложници, направени се анализи на квалитетот на 

водите од хидројаловиштето на излез од бетонскиот таложник и влез во земјениот 

таложник. Мерното место е прикажано на следната табела.  

Табела 17 Мерно место на испуст на отпадни води од хидројаловиштето од бетонски во земјен 

таложник  

 Мерно место Географски координати 

X Y 

ММ3 Излез на таложник после хидројаловиште 7619916 4674380 

 

 

Слика 17 Локација на мерно место на извор на емисии во подземни води 

Во следната табела се прикажани анализираните параметри, концентрациите на 

измерените параметри и вредностите на дозволените гранични вредности:  

Табела 18 Мерење на квалитет на отпадни води од хидројаловиште 

 

Испитувани 

параметри 

 

Метода 

 

ММ3 

 

Единица 

мерка 

 

Гранична 

вредност за 

испуштања во 

површински 

води 

Температура US EPA-170.1 8 ⁰C 30 

pH MKC EN ISO 10523 8,41 / 6,5-9,0 

Електро 

Спроводливост 

MKC EN 27888 420 

 

µS / 

ММ3 
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Суспендирани 

материи 

US EPA – 160,2 0,00 mg/l 35 

Растворен кислород ASTM D 888-03 10,1 mg/l / 

Хемиска 

потрошувачка на О2 

MKC EN ISO 8467 37,9 mg/l 125 

Биолошка 

потрошувачка на О2 

US EPA 405.1 0,85 mg/l 25 

Цијаниди / 0,00 mg/l 0,5 

Железо ASTM D 1068-0 0,02 mg/l 2 

Манган ASTM D 516-02 0,2 mg/l 2 

Кадмиуим /  0,00 mg/l 0,1 

Олово ASTM D 1886-03 0,03 mg/l 0,5 

Цинк / 1,84 mg/l 2 

Арсен / 0,00 mg/l 0,1 

Бизмут MKC EN ISO 

11885:2013 

< 0.1 ppm / 

Антимон MKC EN ISO 

11885:2013 

0.11 ppm / 

Врз основа на измерените вредности може да се заклучи дека истите се во рамките на 

максимално дозволените гранични вредности.  

Подетални информации од извршените мерења се прикажани во Додаток 2 од овој 

документ.   

Констатација: Врз основа на горенаведените податоци, за извори на емисии во почва 

и  подземни води, може да се заклучи дека начинот на нивно постапување не е во 

согласност со најдобрите достапни техники. За подобрување на овие состојби во 

Инсталацијата ќе се преземат мерки со што ќе се постигне намалување/елиминирање 

на изворите на емисии во почва и подземни води. Дел од планираните мерки е 

подобрување на состојбата на системите за намалување на емисиите во воздух, 

подобрување на начинот на управување со отпадните води (мерки за рециркулација на 

водите), поставување на ново централно одлагалиште за рудничка јаловина со примена 

на ефикасни мерки за спечување на загадувањата во почвите и подземните води, 

стабилизација на постојното одлагалиште за рудничка јаловина кај поткоп I, враќање на 

дел од ископаната рудничка јаловина во искористените хоризонти и сл. 

Имплементацијата на овие мерки ќе придонесе за постигнување на барањата од 

најдобрите достапни техники.  
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4. ЕМИСИИ ВО КАНАЛИЗАЦИЈА 

Врз основа на претходно кажаното може да се заклучи дека од Инсталацијата нема 

емисии во канализација.  

Имено, во рамките на локацијата-Флотација изградена е сепаратна канализациона 

мрежа во која се собираат санитарните, техничките и атмосферските води, но овие води 

не завршуваат во главна канализациона мрежа. Поточно, санитарните отпадни води се 

носат на третман во пречистителната станица, атмосферските води се испуштаат во 

Тораничка Река и Јаречки Поток, а отпадните води од технилошкиот процес се собираат 

и со јаловината од процесот на флотирање се носат на хидројаловиштето.  

5. ИЗВОРИ НА ЕМИСИИ НА БУЧАВА  

Во Инсталацијата се изведуваат активности кои придонесуваат за зголемено ниво на 

бучава, како:  

- Движење на возила и механизација,  

- Истовар и утовар на суровини, помошни материјали, отпад, готов производ, 

- Работа на опремата и машините за изведување на главните производни 

активности и помошните активности; 

- Присуство на работници и сл.    

 Локација Рудник 

Главни извори на бучава на локацијата Рудник се:  

 вентилациона станица; 

 компресорска станица; 

 вентилатор кај магацинот за складирање на експлозив; 

 механизација и возила.  

Врз основа на претходни мерења и искуства утврдени се следните вредности на ниво 

на бучава кај главните извори на локацијата Рудник.   

Табела 19 Главни извори на бучава на локацијата Рудник  

Објект Извор на бучава Ниво на 

Бучава (dB 

(A) 

Оддалеченост 

од изворот  

Вентилаторска 

станица 

Мотор на 

вентилаторот 

N1 

 

90,8 dB (A) 1 m 

Пропелер на 

вентилаторот 

90,0 dB (A) 3 m 

Компресорска 

станица 

Компресор за 

воздух 

N2 78,9 dB (A) 1 m 

Магацин за 

експлозив 

Вентилатор N3 91 dB (A) 1 m 
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Низ целата 

локација  

Вагони, 

механизација и 

возила 

N4 80-98 dB (A) На извор 

На следната слика се прикажани главните извори на бучава на локацијата Рудник. 

 

 

Слика 18 Локација на главни извори на емисии на бучава  

 Локација Флотација  

Главни извори на бучава на локацијата Флотација се:  

 трафостаницата; 

 погонот за дробење на рудата;  

 погонот за мелење и флотација на рудата;  

 електромашинската работилница. 

Врз основа на претходни мерења од претходното работење на Инсталацијата и 

искуства утврдени се следните вредности на ниво на бучава кај главните извори на 

локацијата Флотација.   

Табела 20 Главни извори на бучава на локацијата Флотација  

Објект Извор на бучава Ниво на 

Бучава (dB 

(A) 

Оддалеченост 

од изворот  

Трафостаница Трафостаница N5 52,4 dB(A Граница на 

трафостаница 

Погон за дробење 

на рудата 

Дробилка N6 94,7 dB(A)  1 m 

 Вентилатори N6 95 dB(A) 1 m 

Погон за мелење и Зупчалка N7 88,4 dB(A)  1 m 
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флотација на 

рудата 
Класификатор N7 87,5  dB(A) 1 m 

Флотација N7 85,9 dB(A) 1 m 

Филтража (вакуум 

пумпа за 

филтрирање) 

N7 94,8 dB(A) 1 m 

Утовар за 

концентрат 

N7 79,8 dB(A) 2 m 

Вентилатори N7 90-98 dB(A) 1 m 

Електромашинска 

работилница 

Работни 

активности во 

електромашинска 

работилница, 

работа на опрема 

N8 70 dB(A) Граници на 

машинска 

работилница 

 

Транспортни 

активности низ 

целата локација 

Работа и движење 

на механизација и 

возила 

N9 80-98 dB (A) На извор 

На следната мапа се прикажани главните извори на бучава на локацијата Флотација. 

 

 

Слика 19 Локација на главни извори на емисии на бучава 

   Локација Хидројаловиште 

На локацијата Флотација не се идентификувани извори на бучава.  

Констатација: Најголем дел од уредите и постројките, кои генерираат зголемено ниво 

на бучава во Инсталацијата, се наоѓаат во затворени простории. Исто така, во 

околината нема значителни рецептори кои може да бидат засегнати од зголеменото 
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ниво на бучава. Бидејќи станува збор за Инсталација која ќе работи со веќе инсталирана 

и користена опрема и механизација (од осумдесеттите години на минатиот век) за 

намалување на емисиите на бучава ќе се обезбеди затворање на просториите каде има 

појава на зголемено ниво на бучава и редовно одржување на машините и опремата, со 

што ќе бидат задоволени барањата на НДТ.      

6. ИЗВОРИ НА ВИБРАЦИИ 

Во Инстанцијата се идентификувани извори на вибрации од машините, уредите  и 

опремата која се користи. Изворите на вибрации се во затворени простории и истите не 

се сметаат за извори во животната средина. Во продолжение е даден приказ на 

изворите на вибрации на локацијата рудник, флотација. На локацијата 

Хидројаловиштето не се идентификувани извори на вибрации.  

 Локација Рудник 

Главни извори на вибрации на локацијата Рудник се:  

 вентилациона станица; 

 компресорска станица. 

Во следната табела се прикажани изворите на вибрации, а на мапата се обележани 

објектите во кои се наоѓаат главните извори на вибрации.    

Табела 21 Главни извори на вибрации на локацијата Рудник  

Објект Извор на вибрации 

Вентилаторска станица Мотор за вентилаторите Himel; излезна снага 500 kW V1 

Компресорска станица Компресор за воздух “CompAir Drucklufttechnis GmbH”, 

излезна снага 90kW 

V1 

На следната слика се прикажани објектите каде се наоѓаат главните извори на вибрации 

на локацијата Рудник. 

 

Слика 20 Локација на главни извори на емисии на вибрации  
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 Локација Флотација 

Главни извори на вибрации на локацијата Флотација се:  

 погонот за дробење и сеење; 

 погон за мелење и флотација. 

Во следната табела се прикажани изворите на вибрации, а на мапата се обележани 

објектите во кои се наоѓаат главните извори на вибрации.    

Табела 22 Главни извори на бучава на локацијата Флотација  

Објект Извор на вибрации 

Погон за дробење и сеење Морот на пумпа; излезна снага 7,5 kW V3 

Мотор на сито; излезна снага 22 kW V3 

Мотор на примарна дробилка; излезна снага 160 

kW 

V3 

Мотор на чељусна дробилка; излезна снага 75 kW V3 

Погон за мелење и флотација  Вакуум пумпа V4 

Вакуум пумпа за филтража; излезна снага 315 kW V4 

Мотор на зупчалка V4 

Ќелии за флотација V4 

Ќелии за флотација V4 

На следната слика се прикажани објектите каде се наоѓаат главните извори на вибрации 

на локацијата Флотација. 

 

Слика 21 Локација на главни извори на емисии на вибрации  

Констатација: Најголем дел од уредите и постројките кои генерираат зголемено ниво 

на вибрации во Инсталацијата се наоѓаат во затворени простории. Бидејќи станува збор 

за Инсталација во која е присутна опрема и механизација од претходното работење на 
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Инсталацијата и истата е застарена, намалување на емисиите на вибрации ќе обезбеди 

со редовно одржување на машините и опремата.      

7. ИЗВОРИ НА НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ  

Извори на електромагнетно зрачење во Инсталацијата се трафостаниците и 

надземните водови. Трафостаниците се поставени на неколку локации, а некои од нив 

се дел од внатрешност на објектите. Врз основа на ова може да се каже дека главен 

извор на нејонизирачко зрачење е главната трафостаница. Со оглед на тоа дека се 

користи 110 kV систем за пренос, електромагнетното  зрачење е незначително. 

Во следната табела и слика е прикажан главниот извор на нејонизирачко зрачење и 

истиот е обележан на мапа.  

 Табела 23 Главен извор на нејонизирачко зрачење   

Објект Извор на бучава 

Трафостаница  Трафостаница  NZ1 

 

Слика 22 Локација на главна трафостаница, главен извор на нејонизирачко зрачење  
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ДОДАТОК 1 
 

 

Извештај за тестирање на емисии на штетни материи во 
воздухот од Тораница, Крива Паланка 
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ДОДАТОК 2 
 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕ КВАЛИТЕТ НА ПРИМЕРОЦИ НА 
ОТПАДНА И ПОВРШИНСКА ВОДА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РУДНИК 

ТОРАНИЦА 
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1. Географска положба  

Општина Крива Паланка, според географската диспозиција, е сместена во 

североисточниот дел на Република Македонија, простирајќи се на надморска 

височина од 450 m до 2.252 m (врвот Руен на Осоговските Планини).  

Општина Крива Паланка зафаќа појас на две гранични линии. На север граничи 

со Република Србија, а на североисток со Република Бугарија.  

Општина Крива Паланка зафаќа површина од 481 km2. Градското урбано 

подрачје е распространето на двата брега на Крива Река, и  зафаќа вкупна 

површина од  околу 330 ha (Десен Брег-120 ha и Лев Брег-210 ha). Крива 

Паланка претставува административен, економски и културен центар на 

Oпштината.  

Општина Крива Паланка има 34 населени места и тоа: Б'с, Баштево, Борово, 

Варовиште, Габар, Голема Црцорија, Градец, Длабочица, Добровница, Дренак, 

Дрење, Дурачка Река, Жидилово, Киселица, Конопница, Костур, Кошари, Крива 

Паланка, Кркља, Крстов Дол, Лозаново, Луке, Мала Црцорија, Мартиница, 

Метежево, Мождивњак, Нерав, Огут, Осиче, Подржи Коњ, Станци, Тлминци, 

Трново и Узем. 

 

Слика 1 Местоположба на општина Крива Паланка 
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Слика 2 Општина Крива Паланка 

Предметна локација 

Рудното лежиште „Тораница“ се наоѓа во северо-источниот дел на Република 

Македонија во центарот на Осоговските планини и во непосредна близина на 

Македонско-Бугарската државна граница. Најистакнати природни граници на 

лежиштето се: 

 на исток државната граница со Бугарија и врвот Руен (н.в. 2252 m);  

 на запад Тораничка река и Средно Брдо на север Бачилски поток; 

 на југ планинскиот гребен што ги спојува врвовите Сокол ( н.в.2038 m) и 

Царев врв (Султан Тепе - н.в. 2085 m). 

Подрачјето каде е лоцирано рудното лежиште „Тораница“ територијално и 

припаѓа на општина Крива Паланка. Теренот е високо-планински и се одликува 

со благи била и релативно стрмни падини со тесни речни долини во вид на 

латинската буква В и пад на речните текови од 5-15%. 

Климата  е  високо-планинска  Алпска,  со  остри  долги  зими  и  свежи  кратки  

лета. Снегот се задржува 5-6 месеци во годината каде снежниот покривач 

достига и до 1,00 m. Самото рудно лежиште се наоѓа на надморска височина од 

1 400 m до 2 000 m, со тоа што главниот извозен поткоп се наоѓа на 1 250 m 

надморска височина. 

Сообраќајна поврзаност 

Собраќајно, Крива Паланка, е поврзана на југозапад преку модерен пат со 

Куманово (64 km) и Скопје (99 km). На југ, преку правецот Чатал, таа е поврзана 

со Кратово (45 km), а кон североисток преку Деве Баир со Ќустендил (37 km) во 

Р.Бугарија. 
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Во општина Крива Паланка е застапена патна инфраструктура со локални 

патишта од кои 78 km се асфалтирани, 24 km се макадам и 84 km се земјени. 

Низ оваа Општина поминува магистралниот пат М-2 (Куманово–К.Паланка–

граничен премин Деве Баир кон Р.Бугарија), кој е дел од Коридорот 8. 

 

Слика 3 Сообраќајна поврзаност на општина Крива Паланка и рудник Тораница 

Што се однесува до сообраќајната комуникација до рудното наоѓалиште  

„Тораница“,  истото  е  поврзано со модерен асфалтен пат во должина од 7,5 

km со меѓународниот пат Крива Паланка-Софија. Оддалеченоста на рудникот 

од градот Крива Паланка  изнесува 24 km. 

Најблиската железничка станица до рудното наоѓалиште „Тораница“ е на 

оддалеченост околу 80 km. 

Релјефни карактеристики 

Зависно од структурата на релјефот, Кривопаланечката област се дели на три 

висински зони.  

Ниско-планинска зона, во која припаѓа и Крива Паланка, се протега до 1.200 m 

надморска височина, средно-планинската зона од 1.200 до 1.700 m, а високо-

планинската зона од 1.700 до 2.252 m. 

Мал дел од областа зазема алувијалната рамнина на Крива Река. Издолжена е 

во правец исток-запад, во должина од околу 20 km, и широчина од 500 m до З 

km. Висината на рамнината не е уедначена, поради што се издвојуваат два 

дела: повисок на исток и понизок на запад. 

Во северниот, источниот и јужниот дел на Кривопаланечката област се 

истакнуваат високите планини: Герман и Осогово. Во релјефот на оваа област 

најдобро се оцртува Руенското планинско било. Ова било претставува 

вододелница помеѓу двете најголеми македонски реки, Вардар и Брегалница. 

Релјефната целина, во која се наоѓа Крива Паланка и целата нејзина област, е 

разновидна како по настанокот по формите така и по составот. Ова се должи, 

во основа, на сложеното геолошко минато. 
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2. Климатски карактеристики 

Влијанието на климатските елементи (температура, влажност, инсолација, 

облачност, врнежи, ветрови и т.н.) и климатските фактори, се однесуваат на 

развојот и егзистенцијата на живиот свет, на целосната активност на човекот и 

на одредени процеси во природата, како значаен елемент во биосферата. 

Дистрибуцијата на загадувачките материи, покрај другото зависи од 

метеоролошките прилики. Тоа се манифестира преку промени во 

температурата на воздухот, воздушни струења, облачноста, атмосферски 

талози, влажност на воздухот, неговите физичко хемиски карактеристики итн. 

Климатските промени кои глобално се присутни на Земјината топка, значително 

влијание имаат и на просторот на Република Македонија. Согласно Првиот 

Национален Извештај за климатски промени веќе присутна е појавата на 

зголемување на температурата и намалување и редистрибуција на 

атмосферските врнежи. Ваквите промени предизвикуваат значајни 

пореметување на рефугијалите фитоценози, алпските пасишта, термофилните 

заедници, со исчезнување односно поместување на ареалот кон север и појава 

на медитерански тревести заедници. Останатите климазонални заедници ќе 

претрпат измени во нивниот ареал и во висинското распространување, зависно 

од брзината на настапувањето на климатските промени. На ваквите промени, 

особено се чувствителни реликтните растителни и животински видови, особено 

оние кои живеат во високо планинските зони. 

Во Република Македонија се среќаваат два главни типа на клима- 

медитерански тип и континентален. Оттаму произлегуваат климатските 

карактеристики на ова подрачје, ладна и влажна зима, карактеристична за 

континенталното поднебје и суво и топло лето, кое одговара на медитеранското 

поднебје. Освен медитеранската и континенталната, во повисоките планински 

предели се чувствува и планинската клима која се одликува со кратки и свежи 

лета и со прилично студени и средно влажни зими, каде што врнежите најчесто 

се во вид на снег.  

Клима  

Општината Крива Паланка има умерено-континентална клима со умерено 

ладна зима, умерено топло лето, свежа пролет и релативно топла есен, што се 

должи на географската диспозиција и на извесни влијанија кои навлегуваат од 

Егејот преку Крива Река. Високите делови на Осоговијата се под влијание на 

степската клима. 
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Слика 4 Климатска карта на Република Македонија 

Просечната годишна температура изнесува 10,2° С. Во текот на годината 

најтопол месец е јули со просечна вредност од 20,0° С. Најстуден месец е 

јануари со просечна вредност од -0,3° С. Просечното годишно температурно 

колебање изнесува 20,3° С. 

Во споредба со областите што ја опкружуваат, Кривопаланечката област 

добива значителни врнежи. Ова се должи на апсолутно големата висина, која 

претставува природен кондензатор за водената пареа, што ја носат западните 

и јужните ветрови. 

Просечниот датум на првиот снежен покривач во оваа област е 30 ноември. 

Појасот над 1700 метри надморска височина има доста ниски средни годишни 

температури, затоа врвовите Руен и Царев Врв се под снежна покривка од 

октомври па до почетокот на јуни. На Руен снежната покривка се задржува и во 

јули.    

Кривопаланечко е ветровито подрачје. Ветровите во Крива Паланка дуваат 

речиси од сите правци и во секое време од годината. Поради големата 

зачестеност на ветровите во ова подрачје, маглата е ретка појава. Просечно 

годишно се регистрираат 10-12 денови со магла, и тоа главно од ноември до 

февруари, а некои години се јавува од септември до мај. 

Предметна локација 
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Слика 5 Роза на ветровите за локацијата на рудник Тораница за 2014 и 2015 

година 
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3.  Геологија и хидрогеологија 

Во геолошката градба на наоѓалиштето „Тораница“ и неговата непосредна 

околина, учествуваат главно карпи од метаморфниот комплекс и терциерни 

вулканити. Најзастапени претставници од метаморфните карпи се гнајсевите и 

кварц-графитичните шкрилци. Во рамките на кварц-графитичните шкрилци 

доста често се сретнуваат прослојци, сочива и траки од циполини кои 

претставуваат поволна литолошка средина за одлагање на Pb-Zn 

минерализација. 

На места оваа продуктивна серија е испробиена со субвулканско-вулкански 

пробои на кварцлатити кои се карактеристични за магматската контрола на 

оруднување на овие простори. 

За да се стекне покомплетен увид во геолошкиот состав на самото наоѓалиште 

„Тораница“, во понатамошниот преглед накратко ќе дадеме опис на 

позначајните карактеристики на главните и најзастапени типови на карпи кои 

учествуваат во градбата на ова значајно олово-цинково наоѓалиште. 

Гнајсеви: Претставуваат најзастапени литолошки членови во рамките на 

наоѓалиштето „Тораница“, а и многу пошироко. Според нивниот просторен 

распоред и односот со останатите членови од метаморфната серија, истите се 

издвоени како подински и кровински гнајсеви. 

Врз основа на податоците од досегашните истражувања, може да се 

констатира дека кровинските гнајсеви се многу позастапени, а истите се 

поиспитани и секако повеќе осознаени. Генерално посматрани овие стени се со 

хетероген состав. Во серијата на кровинските гнајсеви често пати доаѓа до 

сменување помеѓу гнајсевите, филитите и серицитско-хлоритските шкрилци, а 

на места и леќи од кварц графитични шкрилци. Ваквото сменување на 

литолошките членови во поедини интервали е на многу кратки растојанија од 1-

2 m. 

Во зависност од конфигурацијата на теренот имаме и различна дебелина на 

кровинските гнајсеви. Сепак според сегашните сознанија таа изнесува до 300 

m. Овде треба да се напомне дека контактот на кровинските гнајсеви со кварц-

графитичните шкрилци е скоро секогаш тектонизиран, но и доста остар. Од 

аспект на локализацијата на рудна минерализација овие литолошки членови се 

интересни, бидејќи на подрачјето на „Тораница“ се констатирани рудни тела во 

кровинските гнајсеви. 

Подинските гнајсеви во наоѓалиштето „Тораница“ се далеку послабо испитани 

од кровинските. Тие се на повеќе места бушени во нивните контактни делови со 

шкрилците и од таму се добиени информации за нивниот состав. Станува збор 

за потполно истородни типови на карпи, но со различна просторна 

распределеност во вертикалниот столб на метаморфитите на ова подрачје. 

Подинските гнајсеви се посвежи (тие не се изложени на атмосферски 
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влијанија), послабо се минерализирани и секако послабо тектонизирани. 

Минералошките и хемиските карактеристики на овој под тип на гнајсеви не се 

детално испитани. 

Кварц–графитични шкрилци: Серијата на кварц-графитичните шкрилци во 

наоѓалиштето „Тораница“ има посебно значење бидејќи во неа се наоѓа 

најголем дел од оруднувањето на олово и цинк. Просторно, овие карпи лежат 

меѓу кровинските и подинските гнајсеви. По боја се црни до темносиви. Во нив 

се наоѓаат интерстратификувани слоеви и леќи на циполини и циполински 

шкрилци, леќи на кварц со различна големина од неколку сантиметри до еден 

метар. Овие шкрилци тектонски се доста оштетени. Поради пластичноста, во 

нив се среќаваат голем број микронабори со амплитуда од 5 cm до метарска 

големина. Пукнатините се исполнети и затворени со милонитска материја и 

дробина, која редовно е проследена со вода, така да тие зони претставуваат 

посебна тешкотија за изведување на рударски работи. Просечната дебелина на 

овие шкрилци се движи од 150-200 m. По длабина серијата на кварц-

графитичните шкрилци е следена до ниво 1200 m, и никаде досега не е 

забележана тенденција на нејзино исклинување. За илустрација треба да се 

наведе дека оваа серија на карпи во рамките на наоѓалиштето „Тораница“ 

исклинува на ниво 800-850 m. Тоа значи дека во наоѓалиштето „Тораница“ 

такво исклинкување може да се очекува некаде под ниво од 1000 m 

(Гаштеовски и Станковски, 1984). Во кварц – графитичната серија се наоѓаат 

пробои од кварцлатити во вид на мали дајкови, силови, прослојци и други 

облици. 

Циполини и циполински шкрилци: Овој тип карпи се наоѓа внатре во кварц-

графитичната серија. Тоа се карпи кои во најголем дел се изградени од 

карбонати, во прв ред калцити, а доста често во својот состав содржат лискуни 

и други минерали. По боја се сиво-бели, сиви и кремкасти. Просторно 

циполините и циполинските шкрилци, во серијата на кварц графитичните 

шкрилци се распоредени во различни нивои. Во најчест случај тие се наоѓаат 

во подинскиот дел на серијата. Обликот на циполинските тела е во вид на 

слоеви и прослојци чија дебелина се движи од неколку до 30 m. Циполините и 

циполинските шкрилци на подрачјето на наоѓалиштето Тораница се 

скарнизирани, епидотизирани и хлоритизирани. 

Од аспект на локализација на рудна минерализација овој тип на карпи е 

посебно интересен бидејќи е лесно подложен на метасоматските процеси, кои 

во основа доведуваат до формирање на скарнови и останати типови на 

контактно-метасоматски творби, а подоцна и до одлагање на рудна 

минерализација. 

Према досегашните сознанија најголем дел од продуктивно оруднување на 

наоѓалиштето Тораница е локализирано токму во рамките на овие литолошки 

членови. За одбележување е дека високо температурните посмагматски 

раствори, во најголем дел од овие серии на карпи, најнапред ги создавале 
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котактните метасоматити, а подоцна во нив го одлагале оруднувањето. Меѓутоа 

постојат и такви случаи кога рудната минерализација е одлагана директно во 

циполините. 

Скарнови: Претставуваат најмлади литолошки членови во рамките на 

констатираните типови на карпи во наоѓалиштето „Тораница“. Нивниот 

постанок, временски и просторно се поврзува со првите стадиуми на создавање 

на рудната минерализација и особено за литолошки погодна средина за нивно 

формирање и формирање на метасоматските оруднувања. Во рамките на 

наоѓалиштето „Тораница“ тие средини се циполините и циполинските шкрилци. 

Од таму и фактот дека скарновите и другите сродни метасоматити во 

наоѓалиштето „Тораница“ се констатирани воглавно долж циполинските тела. 

Морфолошки, скарновите ги следат циполините, а рудните тела ги следат 

скарновските тела или се во самите нив. Тоа е резултат на дејството на 

метасоматските процеси кои во одредени фази ги создаваат скарновите, а во 

други рудните тела. Тоа се едни исти процеси само со временски различно 

дејство. 

За одбележување е дека скарновските творби не се детално проучувани на 

подрачјето на рудникот „Тораница“, но сепак е констатирано дека во нивниот 

состав преовладуваат минералите од редот на илваит, бустамит, јохансенит, 

актинолит и доста често епидот, калцит, хлорит и др. 

Од аспект на локализација на олово-цинковото оруднување во наоѓалиштето 

„Тораница“, овој тип на карпи се од посебно значење. 

Терциерни вулканити: Покрај различните типови на метаморфни карпи во 

наоѓалиштето „Тораница“ се присутни и вулкански карпи, но со далеку помала 

застапеност. Тоа се во основа субвулканско-вулкански фации на терциарниот 

магматизам кои се интрудирале во метаморфниот комплекс најчесто во вид на 

дајкови, силови и др. Големината на овие пробои е различна. Моќноста им е 

променлива и се движи до 50 m. По протегање можат да се следат неколку 

стотини метри и истите се паралелни со фолијацијата на шкрилците и 

гнајсевите. 

Како типичен претставник на терциерните вулканити во наоѓалиштето 

„Тораница“ се кварцлатитите, а со минеролошките и хемиските испитувања е 

утврдено и присуство на дацити и андезито-дацити. Староста им е одредена за 

олого-миоценска и истата е во согласност со староста на овие карпи на ниво на 

рудниот реон Тораница, па и пошироко. 

Од аспект на локализација на рудната минерализација овие карпи се интересни 

на ова подрачје. Имено со досегашните истражувања и експлоатација е 

потврдено присуство на олово-цинково оруднување во субвулканските дајкови 

од наоѓалиштето „Тораница“ и истите и за во иднина треба да претставуваат 

интерес за истражување. 
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Слика 6 Надолжен геолошки профил на наоѓалиштето „Тораница“ 

 

Слика 7  Геолошка карта на поширокото подрачје на рудното наоѓалиште  „Тораница“ 
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4. Сеизмика 

Сеизмичките појави-земјотресите се доминантни природни непогоди во 

Република Македонија, кои можат да имаат катастрофални последици врз 

човекот и природата. 

Присутни се низ вековите, на десет сеизмички жаришта во земјата или во 

нејзината поблиска и поширока околина. Земјотресите со умерени магнитуди 

(М<6,0) можат да предизвикаат сериозни разурнувања, бидејќи традиционално 

градежните објекти, особено во руралните средини, не можат да ги издржат 

овие земјотреси без значителни оштетувања.  

Според очекуваните сеизмички интензитети предметната локацијата на 

рудното наоѓалиште  „Тораница“ е изложена на потреси над 8° по МЦС скалата.  

 

Слика 8 Сеизмичка карта на поширокото подрачје  

Предметна локација 
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5. Почва 

Во подрачјето најзастапен почвен тип се камбисоли (кафеави шумски почви), 

или како посебни картографски единици или во комплекс со регосоли, потоа 

комплексот ранкери-регосоли-литосоли, па ранкери, а на помали локации 

издвоени се и смолница и флувијатилните почви во најниските делови.  Според 

тектстурата, освен флувисолите, сите останати почви спаѓаат во класата 

песокливо-илести почви.  

На повисоките реони под шумска вегетација доминираат камбисолите или 

нивни комплекси со регосолите, кои  се формирани на понаклонети терени со 

дгадирана вегетација.  На високо планинските терени под тревна вегетација во 

услови на акумулација на поголема количина на органска материја, образувани 

се значителни површини под ранкери. Почвите во планинските подрачја на 

регионот се формирани врз силикатна подлога составена од метаморфни стени 

од групите на: шкрилци, (претежно микашисти и хлоритски шкрилци во кој 

доминираат филосиликати како што се лискунот, биотитот, хлоритот и сл.), 

гнајсеви во кои доминира кварцот и лискунот, амфиболити (амфиболитски 

шкрилци),  кварцити додека во северниот дел на подрачјето е присутен појас на 

конгломерати.  

Со оглед на спецификите на рељефот и геологјата, почвите на планинските и 

брановидно-ритските форми на Осоговските планини кои се спуштаат кон 

Крива река, поради лесната физичка распадливост на матичниот супстрат,се 

одликуваат со различна длабочина на солумот и различни водно физички 

својства, што од друга страна има влијание врз различните водно физичките 

својства на овие почви и нивната отпорност кон деградација.. Овие почви каде 

доминантни се камбисолите, ракерите, лептисолите  и нивните комплекси, 

најчесто се  подложни на забрзано намалување на органската материја, поради 

деградација или целосно уништување на почвениот покривач), поради што, 

почвата ги губи своите водно физички својства (инфилтрација, филтрација, и 

сл.) што доведува до забрзана ерозија и ретроградни процеси на губење на 

површинскиот почвен слој, а во некои случаи и целиот солум. Поради тоа, 

камбисолите и ранкерите во поширокото подрачје често пати се издвоени во 

комплекс со регосол во кои процесите на педогенеза се во инцијална фаза. Ова 

е посебно изразено на наклонети терени по падините на планините и 

повисоките места.   

По течението на Крива река, односно во потесниот опфата на трасата, врз 

рецентни алувијални и колувијални наноси се фромираат почви 

карактеристични за падинските и рамничарските рељефски форми (алувијални 

колувијални почви).  

Од друга страна, почвите на падинските форми кои се спуштаат кон Крива река 

како и рамничарските почви формирани на алувијалните тераси по течението 
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на Крива Река, зафаќаат значително помали површини во однос на 

планинските и почвите на брановидно-ридските форми (Таб.5).  

На падинските рељефски форми на неколку локалитета во близина на Крива 

река издвоени се мали површии под делувијални и во најниските речни тераси 

алувијални почви (флувисоли). На позарамнетите падински форми издвоени се 

циметните шумски почви како следен стадиум во развојот на колувијалните 

наноси, додека на зарамнетите форми на поголема надморска височина на 

Осоговските планини на неколку локалитета утврдено е присуство на комплекс 

од циметни шумски почви и лесивирани почви. 

Алувијалните почви по течението на Крива река и колувијални почви на поблаги 

наклони, се под интензивно земјоделско производство.  

 

Слика 9 Почвена карта на Крива Паланка 
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6. Биолошка разновидност 

Осоговскиот  планински  масив  се  наоѓа  во  североисточниот  дел  на  

Република Македонија и продолжува со помал дел во Република Бугарија. 

Зафаќа површина од 1.535,57 km2, од кои три четвртини припаѓаат на  

македонска територија. Овој планински масив е втор по површина во 

Македонија.   

Осоговските  Планини,  како  и  поголем  дел  од  Источна  Македонија, спаѓаат 

во континтенталниот европски  биогеографски регион, поточно на  провинцијата  

на високи балкански планини.  

Според класификацијата на климатско‐вегетациски‐почвени зони, во подрачјето 

на Осоговските Планини може да се идентификуваат шест зони.   

1.  Континентално‐субмедитеранско подрачје (до 600 m);   

2.  Топло континентално подрачје (600 до 900 m);  

3.  Ладно континентално подрачје (900 до 1100 m);  

4.  Подгорско континентално планинско подрачје (1100 до 1300 m);  

5.  Горско континентално планинско подрачје (1300 до 1650 m);  

6.  Субалпско подрачје (1650 до 2250 m).  

 Флора  

Флората, застапена на Осоговските планини, претставува драгоцено и 

непресушно природно богатство од многубројни лековити растенија, шумски 

ливадски плодови, јадливи печурки и др. Од големиот број растителни видови 

опфатени со над 50 фамилии, 150 родови и неколку стотици видови.  

Заради големите висински разлики формирани се четири растителни појаси: 

 Првиот појас на нископланински пасишта или нископланински тревен појас 

започнува од јужната рамка на Славишката Котлина и се протега до 750 

метри надморска висина. Во понискиот негов дел застапени се капината и 

трњето, а во повисокиот закржлавени грмушки од габер, смрека и прнар, а 

сосема ретко и по некој брест, (с. Псача). Од културните растенија се 

застапени само овошните дрвја. 

 Вториот појас е со дабова шума. Тој допира со горна граница до 1200 метри. 

Во него се појавува и ситна шума. Крупни шумски растенија во овој појас се 

дабјето: горун, благун и др. Тревните површини во него ги сочинуваат: 

троскотот, млечката, луцерката, власината и до горната граница на дабовиот 

појас воедно е и горна граница на пченицата, модрите сливи, оревите и 

тополите. 

 Третиот појас го сочинува буковата шума која започнува од околу 1000-1200 

метри, а се протега до 1500, односно 1700 метри надморска височина. Во 

овој појас се присутни и тревни пасишта. Од културните растенија таму се 

застапени компирот, ‘ржта, овесот, јачменот, а од овошните дрвја сливите 

џанки. 
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 Четвртиот високотревен појас се простира веднаш над буковата шума, 

опфаќајќи ги највисоките делови на Осоговијата околу врвовите Руен и 

Царев Врв. Тревната формација таму ја сочинуваат таканаречените 

„исконски треви“, кои се примарна пасишна зона со извонредни можности за 

сточарство, а особено овчарство. Вакви се пасиштата кај Божидарица, 

Тураница, Средно Брдо, Калин Камен и Слана Бара. 

 Фауна 

Фауната на Осоговските Планини е несомнено многу богата, особено кај некои 

групи без’рбетници. Од типот на без’рбетници (Invertebrata), регистрирани се 

околу 168 видови од кои најбројни се видовите од класа Insecta со родовите 

Lepidoptera –пеперутки, Diptera –двокрилци, Coleoptera– тврдокрилци и др. 

Според истражувањата од типот на рбетници (Vertebrata) регистрирани се 

околу 136 вида, од кои најбројни се животинските видови од класата на цицачи 

(Mammalia), птици Aves, Bubo - ут, Paser - врапче, Pica - сврака, Ciconia - штрк, 

Ardea - чапја, Falco - сокол, Aguila - орел, Columba livia - див гулаб, Cuculus - 

кукавица, Hurundo - ластовица, Luscinia - славеј и др. 

Од влекачите застапени се со родовите: Lacerta, Testudo, Vipera, Natrix, Coluber.  

6.1.1. Карактеристики на заштитени подрачја и чувствителни области 

Ниту на поширокиот простор, ниту во потесното опкружување на концесионото 

поле на рудното наоѓалиште „Тораница“ нема заштитени подрачја и 

предложени подрачја за заштита, наведени во Секторската студија за природно 

наследство од Просторниот план на РМ. Постојат истражувања и предлози за 

заштита на некои делови од Осоговските Планини, кои до сега не се усвоени. 

На картата подолу се претставени заштитените подрачја во Република 

Македонија. 

  

Слика 10 Карта на заштитени подрачја во РМ 

Предметна локација 
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За Осоговските Планини е изработена "Студија за валоризација со предлог за 

воспоставување на заштитено подрачје на Осоговските Планини"1 во која 

постои предлог2 за заштита, што одговара на категорија на заштитено подрачје 

(Категорија V - заштитен предел). Областа е засегната со бројни концесии 

(главно со користење на минерални суровини), интерес за експлоатирање на 

шумите и другите развојни планови, но во исто време е вредно за заштита, 

поради значајни пределски вредности.  

Предложени се три зони за заштита во рамките на предложениот заштитениот 

предел-Категорија V. Проектното подрачје, рудното наоѓалиште „Тораница“, се 

наоѓа во (предложена) “Зона за одржливо искористување“ како резултат на 

интензивните руднички активности во рудниот комплекс „Тораница“. Мора да се 

нагласи дека овој предлог за заштита не е сеуште ниту во правна процедура, во 

согласност со Законот за заштита на природата, односно не е прогласен за 

заштитен. 

 

Слика 11 Граница за предложени подрачја на заштитен предел „Осоговски Планини“ 

 Национална Емералд мрежа 

Емералд мрежата претставува мрежа на подрачја од посебен интерес за 

зачувување на видовите (ASCI, Areas of special Conservation Interes), која се 

воспоставува на територијата на земјите договорни страни на Бернската 

Конвенција, меѓу кои е и РМ. Делови од Емералд подрачјата всушност ќе се 

транформираат во подрачја од европската мрежа Натура 2000, согласно 

барањата на Директивата за птици и Директивата за живеалишта. 

Предметната локација, каде што се наоѓа рудното наоѓалиште „Тораница“ 

влегува во границите на Осоговските Планини, кои се дел од Националната 

Емералд мрежа.  

                                                
1 http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/Studija-za-OSOGOVSKI-PLANINI.pdf   
2 Предлогот се уште не е влезен во правната постапка за прогласување на локалитет од V категорија на 
заштита (во согласност со Законот за заштита на природата). 

Предметна локација 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/Studija-za-OSOGOVSKI-PLANINI.pdf
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Слика 12 Национална Емералд мрежа 

 Значајни растителни живеалишта 

Значајните растителни подрачја претставуваат простори со природни или 

полуприродни живеалишта кои изобилуваат со ретки, засегнати и/или 

ендемични растителни видови и/или растителни заедници кои имаат голема 

ботаничка вредност. 

Може да се забележи дека рудното наоѓалиште не влегува во ниту едно од 

идентификуваните значајни растителни живеалишта во Македонија од 2004 

година. 

 

Слика 13 Значајни растителни живеалишта во Р. Македонија 

 Значајни орнитолошки локалитети 

Предметната активност не припаѓа во значаен орнитолошки локалитет. Во 

листата на идентификувани значајни орнитолошки локалитети во Република 

Македонија (2007) не е вклучено поширокото подрачје на Осоговските Планини 

каде се одвиваат рудните активности.  

Предметна локација 

Предметна локација 
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Локацијата на предметната активност во однос на значајни орнитолошки 

локалитети е претставена на следната слика. 

 

Слика 14 Значајни орнитолошки локалитети во Р. Македонија 

 Детална оценка на влијанието на сите емисии во медиумите на животната 

средина е дадена во следните додатоци на овој Прилог. 

 

 

Предметна локација 
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1. Квалитет на воздухот на локацијата 

Со оглед на тоа што за предметната локација не постојат континуирани мерења 

и податоци за одредени загадувачки материи во воздухот, како референтни се 

земаат оние од најблиските мерни места, а тоа е мерната станица за 

амбиентален воздух во градот Куманово, со напомена дека се претпоставува 

дека квалитетот на амбиентниот воздух на локацијата е далеку повисок од оној 

на мерните места, пред се заради оддалеченоста и отсуството на 

аерозагадувачи. 

Во постојаното нарушување на квалитетот на амбиенталниот воздух во 

Општината, од податоците во локалниот еколошки акционен план главно, 

учество земаат следниве извори: домаќинства, емисии од согорување на цврст 

отпад на комунална депонија, шумски пожари, сообраќај и индустрија.  

Главен извор на загадување е индустријата која во екосистемот емитира, гасови, 

пареи, чад, магла, прашина и аеросоли. Загадувањето на воздухот најмногу е 

како резултат на преработка на сулфидни концентрати на обоени метали, како и 

на согорување на кокс и други карбофилни горива во индустријата и 

домаќинствата. 

На загадувањето на воздухот многу влијае топографијата на теренот, висината 

на индустриските оџаци и атмосферските услови. Најкритично загадување е во 

услови на отсуство на хоризонтално и вертикално струење на воздухот, а 

особено кога е истото проследено со температурни инверзии. 

Гранични вредности, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини 

на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели за 

различните видови на загадувачки супстанции  во амбиентниот воздух, дадени 

во „Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции 

во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на 

граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни 

вредности и долгорочни цели“, се прикажани во следните три табели:  

Табела 1 Гранични вредности за заштита на човеково здравје 

Загадувачка 
супстанца 

Просечен 
период 

Гранична 
вредност 

Дозволен 
број на 

надминувања 
во текот на 
годината 

Маргина на 
толеранција 

Праг на 
алармирање 

SО2 1 час 350 µg/m3 24 150 µg/m3  

24 часа 125 µg/m3 3 -  

3 
последователни 

часови 

   500 µg/m3 

NО2 1 час 200 µg/m3 18 100 µg/m3  

1 година 40 µg/m3 0 20 µg/m3  

3 
последователни 

часови 

   400 µg/m3 

PM10 24 часа 50 µg/m3 35 25 µg/m3  

1 година 40 µg/m3 0 20 µg/m3  
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Pb 1 година 0.5 µg/m3 0 0.5 µg/m3  

C6H6 1 година 5 µg/m3 0 5 µg/m3  

CO Максимална 
дневна 8 

часовна средна 
вредност 

10 mg/m3 0 6 mg/m3  

 

Табела 2 Гранични вредности за заштита на екосистеми и вегетација 

Загадувачка 
супстанца 

Заштита Просечен 
период 

Гранична 
вредност  

Маргина на 
толеранција  

SО2 Екосистеми Година 
Зимски 
период 

20 µg/m3 - 

NОX 
(NО + NО2) 

Вегетација Година 30 µg/m3 - 
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Табела 3 Целни вредности за озон 

Загадувачка 
супстанца 

Просечен период Целна вредност за 2015 год. 

Озон Максимална дневна 8 часовна средна 
вредност  

Целна вредност за заштита 
на човеково здравје  

120 µg/m3, не смее да биде надмината во повеќе од 25 

денови во календарска година со средна вредност измерена 
за период од три години 

АОТ40, пресметана од едночасовните 
вредности од мај до јули 

Целна вредност за заштита 
на вегетација 

18000 µg/m3*h , пресметана средна вредност за период од 5 
години 

Просечен период                                               Долгорочна цел 

Максимална дневна 8 часовна средна 
вредност на концентрација во текот на 

календарска година 

Долгорочна цел за заштита 
на човеково здравје  

120 µg/m3 

АОТ40, пресметана од едночасовните 
вредности од мај до јули 

Долгорочна цел за заштита 
на вегетација 

6000 µg/m3*h 

Просечен период                                   Прагови на алармирање 

3 последователни часа Праг на предупредување 180 µg/m3 

3 последователни часа Праг на алармирање 240 µg/m3 
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2. Влијание на инсталацијата врз квалитетот на воздухот 

Во границите на рудникот „Тораница“направени се две мерења на  концентрацијата на 

суспендирани честички-фракција PM10, за да се определи моменталната состојба со 

квалитетот на амбиентниот воздух.  

Од добиените резултати за концентрациите на PM10 честички (5,64 и 11,07 µg/m3) 

можеме да забележиме дека во рамките на границата на Инсталацијата не е надмината 

24 ч гранична вредност за заштита на човековото здравје, во согласност со „Уредба за 

гранични вредности за нивоата и видовите на загадувачки супстанци во амбиентен 

воздух“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2005). Мерењата се дадени 

во Додаток 1 на овој Прилог.  

Согласно идентификуваните емисии во Прилог VI од процесот на производство, кој 

вклучува: ископ на руда во јамски коп, дробење, мокро мелење, флотација, одделување 

на концентрат и одлагање на рудничката и флотациската јаловина на рудничко и 

хидројаловиште соодветно, направено е моделирање  на емисиите на цврсти честички 

со дијаметар од 10 m или помалку (PM10). Моделирањето е направено со цел да се 

процени влијанието на емисиите на цврстите честички во воздухот. Емисиите на гасни 

супстанции не се значителни и немаат забележливо негативно влијание врз животната 

средина. 

Податоците за емисиите се базираат на мерењата извршени во текот на подготовката 

на барањето за А–интегрирана еколошка дозвола, како и врз максимално дозволените 

концентрации на цврсти честички, дефинирани во „Правилникот за максимално 

дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови 

и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот“ („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 141/10). Користени се и фактори на емисија од активности 

во рударството според упатството (AP 42) на Агенцијата за животна средина на САД 

(USEPA). За емисии од големи отворени површини се користени факторите на емисија 

препорачани од националниот инвентар на загадувачи (NPI) при одделот за животна 

средина и енергетика на Владата на Австралија. 

Користејќи ги сите добиени информации, направена е низа модели кои одговараат на 

барањата на законските документи. Пресметани се и издвоени од другите резултати 

максималните вредности во секоја серија. 

За да се направи проценка на придонесот на одделните видови емитери, направена е 

и поделба на емитерите во групи и резултатите се прикажани како вкупни емисии, 

емисии од насочени извори и емисии од големи отворени површини, дадени на 

следните слики. 
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Слика 1  Контури на максималните 24 часовни концентрации на цврсти честички (PM 10) како резултат на емисиите од сите извори во 

Инсталацијата 
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Слика 2  Контури на 98 процентили на 24 часовни концентрации на цврсти честички (PM10) како резултат на емисиите од сите извори во 

Инсталацијата 
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Слика 3  Контури на максималните 24 часовни концентрации на цврсти честички (PM10) како резултат на емисиите од големите отворени 

површини во Инсталацијата 
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Слика 4  Контури на максималните 24 часовни концентрации на цврсти честички (PM10) како резултат на емисиите од насочените извори на 

емисија во Инсталацијата 
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Слика 5  Контури на очекуваните просечни годишни концентрации на суспендирани честички (PM10) како резултат на емисиите од сите емитери во 

Инсталацијата 
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Слика 6  Контури на очекуваните просечни годишни концентрации на суспендирани честички (PM10) како резултат на емисиите од големите 

отворени површини на локациите во Инсталацијата 
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Според резултатите од моделот на дисперзија на емитираните цврсти честички 

од Рудникот и Флотацијата на „Рудник Тораница“, загадувањето на воздухот со 

цврсти честички не е сериозен проблем, иако не треба да се занемари.  

 

Слика 7  Подрачје со највисоки вредности на 98 процентили од 24 часовните 

концентрации на PM10. (Зелениот појас и сé внатре во него означува концентрации 

повисоки од 50 g/m3. Белиот круг со крст е точка со апсолутен максимум) 

Според расположливите податоците и фактори на емисија кои беа користени, 

концентрацијата на цврсти честички би можела повеќе од 7 дена во годината 

(2%) да ја надмине максимално дозволената концентрација од 50 g/m3 само во 

непосредна близина на зградата на флотација (потегот од тоалет до магацинот 

за масла–светло зелен појас на сл.). Сето тоа е во кругот на инсталацијата, кој е 

изземен од локациите за кои важат максимално дозволените концентрации.  

Врз основа на резултатите од пресметките на дисперзија на емисиите на цврсти 

честички од локацијата Рудник и локација-Флотација на Инсталацијата „Рудник 

Тораница“, како и активностите на експертскиот тим во врска со моделирањето 

можат да се извлечат следниве заклучоци: 

1. Емисиите на цврсти честички од активностите во Инсталацијата имаат 

одредено влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух, иако е многу мала 

веројатноста во многу тесен појас околу локацијата на флотација да се 

надминат граничните вредности пропишани со „Уредбата за граничните 

вредности за нивоа и видови загадувачки супстанции во амбиентниот воздух 

и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, 

маргини на толеранција за граничната вредност, целни вредности и 

долгорочни цели“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/05). 
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2. Влијанието на насочените емисии е значително поголемо од она на 

дифузните, главно поради отсуството на системи за намалување на емисиите. 

Такви системи се проектирани, биле во употреба одредено време и неопходно 

е да се реконструираат. За секое отстапување од проектираните постапки и 

уреди треба да се обезбеди соодветно образложение и доказ дека 

ефективноста ќе бидат најмалку еднаква на онаа од проектот. Според тоа, 

ротоклоните во дробење треба да се реконструираат и пуштат во работа.   

3. Без оглед на емисионото количество, од ложиштата со номинален топлотен 

влез, еднаков на или поголем од 1 MW  смее да се емитува до 50 mg/Nm3 

цврсти честички, 250 mg/Nm3 CO до 500 mg/Nm3 NOx и до 50 mg/Nm3 органски 

материи изразени како вкупен органски јаглерод, според „Правилникот за 

граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на 

загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат 

стационарните извори во воздухот“ („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.25/10). Старите огништа со решетка ни оддалеку не се 

способни да ги задоволат овие услови и тоа ќе претставува постојан проблем 

со големи влијанија во атмосферата. 

4. За да се одржи ниското ниво на емисии на цврсти честички од 

хидројаловиштето, системот за намалување на емисиите со прскање треба 

редовно да биде исправен и одржуван за максимална ефикасност.  

5. Емисиите од новопроектираното рудничко јаловиште се поголеми во 

споредба со постојните, главно поради тоа што е поставено на повисок терен. 

Меѓутоа, тоа не претставува закана за квалитетот на воздухот во околината. 
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Додаток 1 Извештај од анализа на концентрацијата на суспендирани 

честички фракција PM10  

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.2                                                                                                                                 

    Страна 16 од 39 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.2                                                                                                                                 

    Страна 17 од 39 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.2                                                                                                                                 

    Страна 18 од 39 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.2                                                                                                                                 

    Страна 19 од 39 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.2                                                                                                                                 

    Страна 20 од 39 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.2                                                                                                                                 

    Страна 21 од 39 

 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.2                                                                                                                                 

    Страна 22 од 39 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.2                                                                                                                                 

    Страна 23 од 39 

Додаток 2 Извештај од моделирање на дисперзијата на емисиите на 

цврсти честички 
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„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип-Подружница рудник „Тораница“ Крива 

Паланка 

Подземна експлоатација на минерална суровина олово-цинкова руда и 

производство на олово цинкови концентрати             
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1. Квалитет на површинските води на локацијата 

Со цел одредување на квалитетот на површинските води, но и оценка на влијанието 

врз површинските реципиенти во моментот пред рестартирање на рудничкиот 

комплекс „Рудник Тораница“, Операторот изврши мерење на квалитетот на 

површинските води кои го дренираат рудното подрачје.  

Во рамките на анализираниот простор, доминантни хидрографски објекти се 

Тораничка Река, Крива Река и Јаречки Поток. 

Квалитетот на Тораничка Река и Крива Река во овој дел ќе бидат појдовна основа врз 

која ќе се прават анализите на влијанието на Инсталацијата врз површинскиот 

реципиент1. Во согласност со Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, 

акумулациите и подземните води („Сл. весник на Р.М. “ бр.18/99 и 71/99), квалитет на 

вода на Крива Река е II класа, додека на Тораничка Река е III Класа.  

Вредностите кои се добиени од анализата на квалитетот на површинските води во 

Инсталацијата, се дадени во продолжение на овој Прилог. Целосниот извештај од 

мерењата на квалитетот на површинските води во рудникот Тораница е прикажан во 

Додаток 2 во Прилог VI.  

 Мерни места за мониторинг на површински води 

Мерењата и земањето на примероци од површински водни тела, беа спроведени на 9 

мерни места во границите на „Рудникот Тораница“. Примероците од површинските 

води беа земени долж течението на реките Тораница и Крива Река, кои се прикажани 

во следната табела.  

Табела 1 Мерни места за испуст во површински води 

 Мерно место Географски 
координати 

X Y 

ММ1 Тораничка Река без руднички активности 0623591 4669685 

ММ2 Тораничка Река-после кипите на хоризонт 1 0622888 4669898 

ММ3 Тораничка Река-хоризонт после кипи на хоризонт 2А 0623296 4669808 

ММ4  Тораничка Река- пред капија 0622129 4671748 

ММ5 Тораничка Река- после испуст на отпадни води од 
станица за третман на санитарни отпадни води 

0621913 4671968 

ММ6 Тораничка Река- пред влив во Крива Река 0620265 4673500 

ММ7 Крива Река- пред девијационен канал 0620275 4673514 

ММ8 Крива Река-после девијационен канал 0619914 4674275 

ММ9 Крива Река-после таложниците од хидројаловиштето 0619875 4674458 

На следната слика се дадени мерните места на Google earth снимка.  

                                                

1 Состојби кои во иднина ќе бидат земени во предвид како појдовна основа за ремедијација по 

престанок на работа на Инсталацијата. 
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Слика 1 Мерни места за испуст во површински вода 

Во следната табела се дадени мерењата на квалитетот на површинските води на 

Тораничка и Крива Река.  

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

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

Прилог VII.3                                                                                                                               
Страна 5 од 7 

Табела 2 Мерење на квалитет на површински води 

Испитувани 
параметри 

 

Метода 

 

ММ1 

 

ММ2 

 

ММ3 

 

ММ4 

 

ММ5 

 

ММ6 

 

ММ7 

 

ММ8 

 

ММ9 

 

Единица 
мерка 

Максимално дозволена 
концентрација 

I  

класа 

II  

класа 

III 
класа 

IV 
класа 

Температура US EPA – 
170.1 

3,3 5,4 3,4 4,6 7,8 7 5,2 5,8 6,1 ⁰C  

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

pH MKC EN ISO 
10523 

8,16 7,84 8,06 7,8 7,44 8,49 7,92 8,09 8,23 / 6,5-8,5 6,5-6,3 6,3-6,0 6,0-5,3 

Електро 
спроводливост 

MKC EN 
27888 

286 529 303 258 410 351 228 271 295 µS   /  

Боја ASTM 204A 2,10 1,2 0,6 1,20 0,40 1,50 1,80 2,2 1,8 ⁰Co-Pt < 15 15-25 26-40 > 40 

Матност MKC EN ISO 
7027 

0,32 11,0 0,96 2,02 1,07 0,30 3,3 2,53 5,3 NTU < 0,5 0,5-1,0 1,1-3,0 > 3,0 

Суспендирани 
материи 

US EPA – 
160.2 

0,00 24,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mg/l < 10 10,0-
30 

30-60 60-100 

Вкупен сув остаток 
од филтрирана вода 

US EPA – 
160.1 

137 315 153,3 121,0 205 180,33 312,7 145 150 mg/l 350 500 1000 1500 

Растворен кислород ASTM D 888-
03 

10,71 10,5 11,11 9,89 8,88 11,11 11,52 10,30 11,32 mg/l < 8,00 7,99-
6,00 

5,99-
4,00 

3,99-
2,00 

Хемиска 
потрошувачка на О2 

MKC EN ISO 
8467 

5,68 6,35 7,58 7,58 8,86 5,06 4,42 6,32 8,86 mg/l < 2,50 2,51-
5,00 

5,01-
10,00 

10,0-
20,0 

Биолошка 
потрошувачка на О2 

US EPA 
405.1 

0,56 0,22 0,68 0,86 2,82 0,32 1,55 0,28 1,41 mg/l < 2,00 2,01-
4,00 

4,01-
7,00 

7,01-
15,0 

Вкупно масти и 
масла 

ASTM 5520-
B 

0,00 1,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,7 mg/l  

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Цијаниди / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mg/l 1[µg/l] 1[µg/l] 100 

[µg/l] 

100 

[µg/l] 

Железо ASTM D 

1068-0 

0,02 0,06 0,13 0,18 0,04 0,01 0,51 0,39 0,38 mg/l 300 
[µg/l] 

300 
[µg/l] 

1000 
[µg/l] 

1000 
[µg/l] 

Манган ASTM D 

516-02 

0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 mg/l 50 
[µg/l] 

50 
[µg/l] 

1000 
[µg/l] 

1000 
[µg/l] 

Кадмиум  0,52 0,04 0.05 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 mg/l 0,1 0,1 10 10 
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[µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] 

Олово ASTM 

D 1886-03 

0,03 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,04 0,00 mg/l 10 

[µg/l] 

10 
[µg/l] 

30 
[µg/l] 

30 
[µg/l] 

Цинк  5,13 5,15 4,34 2,85 4,25 4,37 4,23 3,63 3,39 mg/l 100 
[µg/l] 

100 
[µg/l] 

200 
[µg/l] 

200 
[µg/l] 

Арсен  0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mg/l 30 

[µg/l] 

30 
[µg/l] 

50 
[µg/l] 

50 
[µg/l] 

Бизмут MKC EN ISO 

11885:2013 

< 0,1 < 
0,1 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 ppm 50 
[µg/l] 

50 
[µg/l] 

50 
[µg/l] 

50 
[µg/l] 

Антимон MKC EN ISO 

11885:2013 

< 0,1 < 
0,1 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0.1 ppm 30 
[µg/l] 

30 
[µg/l] 

50 
[µg/l] 

50 
[µg/l] 

Број на колиформни 
бактерии 

MKC EN ISO 

9308-2 

/ / / / 240,000.00 / / / / Број во 
100 ml 

5 5-50 50-500 > 500 
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 Оценка на влијание врз површинскиот реципиент 

Досегашните анализи на водите, земени од одредени места на реките кои го 

дренираат рудникот Тораница, укажуваат на зголемени концентрации на 

одредени тешки и токсични метали уште во горните теченија на реките т.е. 

мерни места каде што влијанието на рудничките активности е исклучено, а 

присутно е влијание од старите рударски работи (историско антропогено 

влијание) и влијанието на природниот фактор (природни карактеристики на 

подлогата). Друг аспект на влијание врз површинските водотеци се отпадните 

води, кои се создаваат при подготовка и концентрација на рудата, водите од 

чистењето на објектите во делот на флотација и електромашинската 

работилница, перењето на рударската механизација како и водите од 

таложното езеро на хидројаловиштето (преливни и дренажни).  

Водите на реките кои што го дренираат рудното подрачје, како агенс, минувајќи 

низ почвите и карпестиот материјал вршат растворање на истите, при што 

доаѓа до концентрација и дистрибуција на тешки и токсични метали 

карактеристични за рудното подрачје Тораница (Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, и т.н). 

Природно зголемените концентрации на метали, карактеристични за рудното 

поле Тораница, рефлектрираат во концентрации повисоки од МДК за води од II 

и III класа пропишани со „Уредба за класификација на водите“ (Сл.весник на 

Р.М. бр.18/99) во земените проби од води. Исто така и подземните води, кои 

излегуваат на површината од јамите и се влеваат во реките или пак понираат и 

повторно завршуваат во реките, вршат растворање на карпестиот материјал со 

високи содржини на метали, дистрибуирајќи со себе високи концентрации на 

метал. Овде станува збор за комбинирано влијание на природниот фактор и 

историското антропогено влијание, каде што повторно ќе го исклучиме 

влијанието на рудникот Тораница.   

Досегашните анализи покажуваат дека водите на Тораничка Река се со 

континуирано висока вредност на рН потенцијалот (околу 7,91-8,41), како и 

редовно повисоки концентрации на тешки и токсични метали (Pb, Zn, Cd) во 

однос на МДК. На водите на Тораничка Река влијание има природниот фактор и 

историското антропогено влијание (рудничата јаловина од затворените 

поткопи).  

Крива Река според досегашните анализи е со зголемени концентрации на Zn, 

како и на Pb, Cd, Fe. Причина за зголемените концентрации на овие метали се 

историско антропогено влијание и природниот фактор (состав на супстратот).  

Од измерените вредности, дадени во соодветните табели за емисии во 

површинска вода, може да се заклучи дека некои од вредностите ги 

надминуваат максимално дозволените вредности и истите влијаат врз 

животната средина. За таа цел дадени се препораки во Прилог VIII за нивно 

намалување. 
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1. Канализационен систем и управување со отпадните 
води 

Од работата на рудникот Тораница не се создаваат емисии, кои се испуштаат 

во канализација. Во рамките на локацијата Флотација изградена е сепаратна 

мрежа во која се собираат санитарните, техничките и отпадните води, но овие 

води не завршуваат во главна канализациона мрежа.  

Санитарните отпадни води се носат на третман во пречистителанта станица со 

Емшеров бунар и водите потоа се испуштаат во Тораничка Река.  

За собирање на атмосферските води на локацијата Флотација изградена е 

атмосферска канализациона мрежа. Собраните отпадни води преку посебни 

испусти, поставени на неколку места, се испуштаат во Тораничка Река.  

Во делот кај машинската работилница, како резултат на активностите кои се 

изведуваат на платото, се врши загадување на атмосферските води со 

промивање на платото. Со цел да се спречи, односно намали загадувањето на 

Тораничка Река со испуштањето на овие води, истите се третираат во 

маслофаќач (откриен), кој е поставен во близина на пречистителната станица. 

Отпадните води, после третманот во маслофаќач, се испуштаат во Тораничка 

Река. 

Отпадните води од погонот за флотација се собираат во два таложника, во кои 

се врши исталожување на суспендираните материи. Во едниот таложник се 

врши исталожување на Zn, додека во другиот на Pb. Избистрената вода од 

таложникот за Zn се носи во хидројаловиштето, заедно со хидројаловината. 

Дел од избистрената вода од таложникот за Pb се носи на хидројаловиштето, а 

дел се враќа во покриениот резервоар за техничка вода.  

Со цел да се избегне загадувањето на Крива Река од хидројаловиштето, 

извршено е пренасочување на реката пред хидројаловиштето со помош на 

девијационен тунел.  

Просторот на хидројаловиштето е наменет за депонирање на цврстата 

фракција од јаловинската пулпа, затоа избистрената вода од јаловиштето, како 

и водата од атмосферските врнежи се пренасочува преку одводниот преливен 

колектор. Избистрената вода преку колекторскиот систем се испушта во два 

поголеми бетонски таложници и два помали земјени таложници, кои служат за 

таложење на најситните фракции од водата. Овие таложници се наоѓаат во 

непосредна близина на песочната брана. Водата од земјените таложници не се 

испушта во Крива Река, туку истата по природен пат понира во земјата.   
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1. Основни геолошки карактеристики на подлогата 

Во геолошката градба на наоѓалиштето „Тораница“ и неговата непосредна 

околина, учествуваат главно карпи од метаморфниот комплекс и терциерни 

вулканити. Најзастапени претставници од метаморфните карпи се гнајсевите и 

кварц-графитичните шкрилци. Во рамките на кварц-графитичните шкрилци 

доста често се сретнуваат прослојци, сочива и траки од циполини кои 

претставуваат поволна литолошка средина за одлагање на Pb-Zn 

минерализација. 

На места оваа продуктивна серија е испробиена со субвулканско-вулкански 

пробои на кварцлатити кои се карактеристични за магматската контрола на 

оруднување на овие простори. 

За да се стекне покомплетен увид во геолошкиот состав на самото наоѓалиште 

„Тораница“, во понатамошниот преглед накратко ќе дадеме опис на 

позначајните карактеристики на главните и најзастапени типови на карпи кои 

учествуваат во градбата на ова значајно олово-цинково наоѓалиште. 

Гнајсеви: Претставуваат најзастапени литолошки членови во рамките на 

наоѓалиштето „Тораница“, а и многу пошироко. Според нивниот просторен 

распоред и односот со останатите членови од метаморфната серија, истите се 

издвоени како подински и кровински гнајсеви. 

Врз основа на податоците од досегашните истражувања, може да се 

констатира дека кровинските гнајсеви се многу позастапени, а истите се 

поиспитани и секако повеќе осознаени. Генерално посматрани овие стени се со 

хетероген состав. Во серијата на кровинските гнајсеви често пати доаѓа до 

сменување помеѓу гнајсевите, филитите и серицитско-хлоритските шкрилци, а 

на места и леќи од кварц графитични шкрилци. Ваквото сменување на 

литолошките членови во поедини интервали е на многу кратки растојанија од 1-

2 m. 

Во зависност од конфигурацијата на теренот имаме и различна дебелина на 

кровинските гнајсеви. Сепак според сегашните сознанија таа изнесува до 300 

m. Овде треба да се напомне дека контактот на кровинските гнајсеви со кварц-

графитичните шкрилци е скоро секогаш тектонизиран, но и доста остар. Од 

аспект на локализацијата на рудна минерализација овие литолошки членови се 

интересни, бидејќи на подрачјето на „Тораница“ се констатирани рудни тела во 

кровинските гнајсеви. 

Подинските гнајсеви во наоѓалиштето „Тораница“ се далеку послабо испитани 

од кровинските. Тие се на повеќе места бушени во нивните контактни делови со 

шкрилците и од таму се добиени информации за нивниот состав. Станува збор 

за потполно истородни типови на карпи, но со различна просторна 

распределеност во вертикалниот столб на метаморфитите на ова подрачје. 

Подинските гнајсеви се посвежи (тие не се изложени на атмосферски 

влијанија), послабо се минерализирани и секако послабо тектонизирани. 
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Минералошките и хемиските карактеристики на овој под тип на гнајсеви не се 

детално испитани. 

Кварц–графитични шкрилци: Серијата на кварц-графитичните шкрилци во 

наоѓалиштето „Тораница“ има посебно значење бидејќи во неа се наоѓа 

најголем дел од оруднувањето на олово и цинк. Просторно, овие карпи лежат 

меѓу кровинските и подинските гнајсеви. По боја се црни до темносиви. Во нив 

се наоѓаат интерстратификувани слоеви и леќи на циполини и циполински 

шкрилци, леќи на кварц со различна големина од неколку сантиметри до еден 

метар. Овие шкрилци тектонски се доста оштетени. Поради пластичноста, во 

нив се среќаваат голем број микронабори со амплитуда од 5 cm до метарска 

големина. Пукнатините се исполнети и затворени со милонитска материја и 

дробина, која редовно е проследена со вода, така да тие зони претставуваат 

посебна тешкотија за изведување на рударски работи. Просечната дебелина на 

овие шкрилци се движи од 150-200 m. По длабина серијата на кварц-

графитичните шкрилци е следена до ниво 1200 m, и никаде досега не е 

забележана тенденција на нејзино исклинување. За илустрација треба да се 

наведе дека оваа серија на карпи во рамките на наоѓалиштето „Тораница“ 

исклинува на ниво 800-850 m. Тоа значи дека во наоѓалиштето „Тораница“ 

такво исклинкување може да се очекува некаде под ниво од 1000 m 

(Гаштеовски и Станковски, 1984). Во кварц – графитичната серија се наоѓаат 

пробои од кварцлатити во вид на мали дајкови, силови, прослојци и други 

облици. 

Циполини и циполински шкрилци: Овој тип карпи се наоѓа внатре во кварц-

графитичната серија. Тоа се карпи кои во најголем дел се изградени од 

карбонати, во прв ред калцити, а доста често во својот состав содржат лискуни 

и други минерали. По боја се сиво-бели, сиви и кремкасти. Просторно 

циполините и циполинските шкрилци, во серијата на кварц графитичните 

шкрилци се распоредени во различни нивои. Во најчест случај тие се наоѓаат 

во подинскиот дел на серијата. Обликот на циполинските тела е во вид на 

слоеви и прослојци чија дебелина се движи од неколку до 30 m. Циполините и 

циполинските шкрилци на подрачјето на наоѓалиштето Тораница се 

скарнизирани, епидотизирани и хлоритизирани. 

Од аспект на локализација на рудна минерализација овој тип на карпи е 

посебно интересен бидејќи е лесно подложен на метасоматските процеси, кои 

во основа доведуваат до формирање на скарнови и останати типови на 

контактно-метасоматски творби, а подоцна и до одлагање на рудна 

минерализација. 

Према досегашните сознанија најголем дел од продуктивно оруднување на 

наоѓалиштето Тораница е локализирано токму во рамките на овие литолошки 

членови. За одбележување е дека високо температурните посмагматски 

раствори, во најголем дел од овие серии на карпи, најнапред ги создавале 
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котактните метасоматити, а подоцна во нив го одлагале оруднувањето. Меѓутоа 

постојат и такви случаи кога рудната минерализација е одлагана директно во 

циполините. 

Скарнови: Претставуваат најмлади литолошки членови во рамките на 

констатираните типови на карпи во наоѓалиштето „Тораница“. Нивниот 

постанок, временски и просторно се поврзува со првите стадиуми на создавање 

на рудната минерализација и особено за литолошки погодна средина за нивно 

формирање и формирање на метасоматските оруднувања. Во рамките на 

наоѓалиштето „Тораница“ тие средини се циполините и циполинските шкрилци. 

Од таму и фактот дека скарновите и другите сродни метасоматити во 

наоѓалиштето „Тораница“ се констатирани воглавно долж циполинските тела. 

Морфолошки, скарновите ги следат циполините, а рудните тела ги следат 

скарновските тела или се во самите нив. Тоа е резултат на дејството на 

метасоматските процеси кои во одредени фази ги создаваат скарновите, а во 

други рудните тела. Тоа се едни исти процеси само со временски различно 

дејство. 

За одбележување е дека скарновските творби не се детално проучувани на 

подрачјето на рудникот „Тораница“, но сепак е констатирано дека во нивниот 

состав преовладуваат минералите од редот на илваит, бустамит, јохансенит, 

актинолит и доста често епидот, калцит, хлорит и др. 

Од аспект на локализација на олово-цинковото оруднување во наоѓалиштето 

„Тораница“, овој тип на карпи се од посебно значење. 

Терциерни вулканити: Покрај различните типови на метаморфни карпи во 

наоѓалиштето „Тораница“ се присутни и вулкански карпи, но со далеку помала 

застапеност. Тоа се во основа субвулканско-вулкански фации на терциарниот 

магматизам кои се интрудирале во метаморфниот комплекс најчесто во вид на 

дајкови, силови и др. Големината на овие пробои е различна. Моќноста им е 

променлива и се движи до 50 m. По протегање можат да се следат неколку 

стотини метри и истите се паралелни со фолијацијата на шкрилците и 

гнајсевите. 

Како типичен претставник на терциерните вулканити во наоѓалиштето 

„Тораница“ се кварцлатитите, а со минеролошките и хемиските испитувања е 

утврдено и присуство на дацити и андезито-дацити. Староста им е одредена за 

олого-миоценска и истата е во согласност со староста на овие карпи на ниво на 

рудниот реон Тораница, па и пошироко. 

Од аспект на локализација на рудната минерализација овие карпи се интересни 

на ова подрачје. Имено со досегашните истражувања и експлоатација е 

потврдено присуство на олово-цинково оруднување во субвулканските дајкови 

од наоѓалиштето „Тораница“ и истите и за во иднина треба да претставуваат 

интерес за истражување. 
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Слика 1 Надолжен геолошки профил на наоѓалиштето „Тораница“ 

 

Слика 2  Геолошка карта на поширокото подрачје на рудното наоѓалиште „Тораница“ 
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2. Хидролошки услови 

Во рудното наоѓалиште „Тораница“, хидрогеолошките услови се доста сложени 

поради големото присуство на подземни води. Карпите, што го градат теренот, 

во самото наоѓалиште и околината се: гнајсеви, кварц-графитични шкрилци и 

кварц латити. Овие карпи се непропустливи, но поради испуканоста и 

тектонската оштетеност можат да примат големи количини на вода. 

Според сегашното сознание за подземните води и оводнетост на лежиштето, 

како колектори на подземните води се третираат кровинските гнајсеви. Во нив 

се формираат пукнатински издани чие ниво на подземни води има доста 

голема колебливост. Покрај гнајсевите добри колектори се: циполините и 

циполинските шкрилци, кои се испукани во кварц-графитните шкрилци се 

јавуваат подземни води со помала издашност. 

Од досегашните изведени рударски работи јасно може да се види дека 

кровинскиот дел на кварцграфитниот шкрилец има далеку поголема 

оводнетост. Секој контакт на овие шкрилци, со кровинските гнајсеви, е пратен 

со вода,а потоа ни го докажуваат рударските работи (ходници и пречници). Ова 

добро се гледа во поткоп I и III. 

Покрај тоа вода се јавува и во одредени раседни структури или во разлабавени 

зони (пример во поткоп I), но нивната количина не е многу голема. 

Циполините и циполинските шкрилци се јавуваат често пати како водоносна 

средина. Во овие карпи, поради испуканоста, се формираат издани кои можат 

да имаат издашност повеќе од 1 l/sec. Кај овие водоносни средини може да се 

забележи да во подината на кварц графитичната серија, количините на води се 

помали, а колку се оди преку кровинските гнајсеви, количините растат. 

Оводнетоста на самите рудни тела е различна од потполно суви рудни тела до 

јако оводнени што зависи од тоа во кој дел од графитичната серија се наоѓаат. 

Овие тела кои се поблиску до кровината на серијата се поводнени,така да во 

тие делови подземните води ќе прават големи потешкотии при откопувањето на 

рудата. 

Хранењето на сите издани во „Тораница“ е од топењето на снегот и од 

дождовите. Зоната на хранење на изданите во најголем дел е во кровинските 

гнајсеви и нешто помала површина во кварц-графитичните шкрилци и другите 

карпи. Посебна погодна средина за примање на што поголеми количини на 

подземни води е вегетациониот покривач и големата дебелина на 

алувијалната-дулувијалната дробина која се движи од 3-25 m. 

Во наоѓалиштето „Тораница“ во хидрогеолошки поглед можат да се извојат два 

дела: СЗ и ЈИ. 

Северозападниот дел се наоѓа помеѓу профилите 1000-1800 m, југоисточниот 

помеѓу профилите 0 и 1000. СЗ дел на лежиштето е со далеку поголема 
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количина на вода, што јасно укажуваат и рударските-истражни работи на поткоп 

I,II и III. Во ЈИ дел од лежиштето има два поткопа IV и V во кои нема големи 

количини на вода. 

Според мерењата што се добиени, во период од една година, може да се 

заклучи следното: 

- максимален доток на вода се јавува во месеците: април, мај и јуни; 

- минимален доток на вода се јавува во месеците: октомври, ноември, 

декември, јануари и февруари. 

Друга карактеристика на наоѓалиштето е што со продолжувањето на 

истражните работи кон ЈИ ќе се зафаќаат се поголеми простори од издани. Со 

тоа ќе се овозможи стално поголем доток на вода во јамските простории. Таа 

вода може да се одводнува гравитациски се до нивото на поткоп I (1405 m). 

  

Слика 3 Хидрогеолошка карта на пошироката област на рудното наоѓалиште  

„Тораница“ 
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Слика 4 Хидрогеолошки профил 
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3. Оценка на влијанието од емисиите во почва/подземни 
води 

При ископот на минералната суровина во рудничките јами, како извори на 

емисии во почвата и подземните води, се можните инцидентни истекувања на 

горива и масла. Надвор од јамските хоризонти нема директни точкасти извори 

на емисии во подземни води и почва, а како дифузни извори на емисии во води 

и почва се локациите каде е депонирана рудничката јаловина. Под дејство на 

надворешни влијанија, настанува процес на лужење и овие загадувања се 

пренесуваат на почвата, а исто така постои ризик од пренесување на 

загадувањето и на подземните води.  

На локацијата Флотација нема директни точкасти извори на емисии во почва и 

подземни води. Како дифузни извори на емисии во почва може да се смета 

исталожениот седимент од воздухот. 

Процесот на депонирање на хидројаловината се смета како извор на емисии во 

почва и во подземни води. Покрај емисиите во почва и подземни води од 

депонираната јаловина, како извор на емисии во почва и подземни води се и 

водите кои излегуваат од хидројаловиштето и завршуваат во земјени канали, 

каде истите понираат во почвата и ги прихрануваат подземните издани.  

Врз основа на ова може да се заклучи дека испустот на водите од бетонскиот 

таложник во земјениот таложник претставува точкаст извор на емисии во почва, 

а индиректно и на подземни води.  

 Мерења на квалитет на подземни води од пиезометар по 

хидројаловиште 

Мерењето ММ10 е направено на подземна вода на ново од 2 m, од пиезометар 

по хидројаловиште на рудникот Тораница. Земен е композитен примерок на 

подземна вода и направено е мерење на pH, електро спроводливост и квалитет 

на подземна вода. Деталните мерења се дадени во Додаток 1 на овој Прилог.  

Координатите на пиезометарот се дадени во следната табела.  

Табела 1 Координати на мерно место MM10 

 Мерно место Географски координати 

ММ10 Пиезометар по хидројаловиште на рудник 

Тораница 

42о12’14.66’’N 22о26’49.01’’E 

На следната слика е дадено мерното место на Google earth снимка.  
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Слика 5 Микро локација на пиезометар ММ1 

Табела 2 Резултати од мерење на квалитет на подземна вода на мерно место ММ10 

Испитувани 

параметри 

Метода Мерно 

место 

Единица мерка 

(анализа/гранична 

вредност) 

Гранична вредност за 

класификација на подземни 

води 

Класа 

I 

Класа 

II 
Класа 

III 
Класа 

IV 

Температура / 7,7  

⁰ C 

/ / / / 

pH MKC EN 

ISO 10523 

8,23  

/ 

6,5-

8,5 

6,5-

6,3 

6,3-

6,0 

6,0-

5,3 

Електро 

спроводливост 

MKC EN 

27888 

581  

µS 

/ / / / 

Минерални 

масла 

ASTM 

5520-B 

0,00 mg/l / / / / 

Арсен / 0,00 mg/l/ µg/l 30 30 50 50 

Кадмиум / 0,00 mg/l/ µg/l 0,1 0,1 10 10 

Олово ASTM 

D1886-03 

0,8 mg/l/ µg/l 10 10 30 30 

Цинк / 0,59 mg/l/ µg/l 100 100 200 200 

Манган ASTM 

D516-02 

0,00 mg/l/ µg/l 50 50 1000 1000 

Антимон MKC EN 

ISO 

11885:2013 

<0,1 ppm/ µg/l 30 30 50 50 

Цијаниди / 0,00 mg/l/ µg/l 1 1 100 100 

Бизмут MKC EN 

ISO 

11885:2013 

<0,1 ppm/ µg/l 50 50 50 50 

ММ10 
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Врз основа на измерените вредности може да се заклучи дека измерените 

вредности за земениот примерок вода се со зголемени концентрации на олово 

и цинк, кој што се среќава во самата подлога, додека другите вредности се во 

границите на максимално дозволените гранични вредности.  

 Резултати од мерење на квалитет на подземна вода од пиезометар 

во непосредна близина на резервоар за складирање на нафта  

Мерењето ММ11 е направено на подземна вода, од пиезометар во непосредна 

близина на резервоар за складирање на нафта на рудникот Тораница. 

Извршено е земањето на композитен примерок на подземна вода и е 

спроведено мерење на pH, електро спроводливост и квалитет на подземна 

вода. Деталните мерења се дадени во Додаток 2 на овој Прилог. 

Координатите на пиезометарот се дадени во следната табела.  

Табела 3 Координати на мерно место MM11 

 Мерно место Географски 

координати 

ММ11 Пиезометар во непосредна близина на резервоар за 

складирање на нафта на рудник Тораница 

X Y 

0597946 4648529 

На следната слика е дадено мерното место на Google earth снимка.  

 

Слика 6 Микро локација на пиезометар ММ11 

Табела 4 Резултати од мерење на квалитет на подземна вода на мерно место ММ11 

Испитувани 

параметри 

Метода Мерно 

место 

Единица мерка 

(анализа/гранична 

вредност) 

Гранична вредност за 

класификација на подземни 

води 

Класа 

I 

Класа 

II 
Класа 

III 
Класа 

IV 

Температура / 5,9  / / / / 

ММ11 
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⁰ C 

pH MKC EN 

ISO 10523 

8,00  

/ 

6,5-

8,5 

6,5-

6,3 

6,3-

6,0 

6,0-

5,3 

Електро 

спроводливост 

MKC EN 

27888 

404  

µS 

/ / / / 

Минерални 

масла 

ASTM 

5520-B 

0,00 mg/l / / / / 

Арсен / 0,00 mg/l/ µg/l 30 30 50 50 

Кадмиум / 0,00 mg/l/ µg/l 0,1 0,1 10 10 

Олово ASTM 

D1886-03 

0,15 mg/l/ µg/l 10 10 30 30 

Цинк / 2,70 mg/l/ µg/l 100 100 200 200 

Манган ASTM 

D516-02 

0,50 mg/l/ µg/l 50 50 1000 1000 

Антимон MKC EN 

ISO 

11885:2013 

<0,1 ppm/ µg/l 30 30 50 50 

Цијаниди / 0,00 mg/l/ µg/l 1 1 100 100 

Бизмут MKC EN 

ISO 

11885:2013 

<0,1 ppm/ µg/l 50 50 50 50 

Врз основа на измерените вредности може да се заклучи измерените 

вредности за земениот примерок вода се со зголемени концентрации на олово 

и цинк, кој што се среќава во самата подлога, додека другите вредности се во 

границите на максимално дозволените гранични вредности.  

Подетални информации од извршените мерења се прикажани во Додаток 2 од 

овој документ.   

 Мерење на квалитет на почви 

За определување на квалитетот на почвите, направени се мерења на една 

точка на локацијата на Инсталацијата, на 950 m северозападно од браната на 

хидројаловиштето.  

На следната слика е дадено мерното место на Google earth снимка.   
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Слика 7 Локација на мерење на квалитетот на почвите 

Резултатите од мерењето на квалитетот на почвата се дадени во следната 

табела. Деталните мерења се дадени во Додаток 3 на овој Прилог. 

Табела 5 Мерење на квалитет на почва 

 Мерен параметар Ед. мерка Резултат 

1.  Сребро-Ag mg/kg <0.001 

2.  Алуминиум-Al mg/kg 4.30 

3.  Арсен-As mg/kg 0.003 

4.  Бариум-Ba mg/kg <0.010 

5.  Калциум-Ca mg/kg 0.300 

6.  Кадмиум-Cd mg/kg <0.050 

7.  Кобалт-Co mg/kg <0.01 

8.  Хром-Cr mg/kg 0.005 

9.  Бакар-Cu mg/kg 0.005 

10.  Железо-Fe mg/kg 2.90 

11.  Калиум-K mg/kg 2.17 

12.  Литиум-Li mg/kg <0.01 

13.  Магнезиум-Mg mg/kg 0.65 

14.  Вкупен азот-N mg/kg 0.16 

15.  Натриум-Na mg/kg 1.43 

16.  Никел-Ni mg/kg 0.001 

17.  Фосфор-P mg/kg 0.087 

18.  Олово-Pb mg/kg 0.057 

19.  Стронциум-Sr mg/kg <0.01 

20.  Ванадиум-V mg/kg <0.01 

21.  Цинк-Zn mg/kg 0.046 

22.  Масти и масла mg/kg 32.60 
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Република Македонија нема Правилник за граничните вредности на 

загадувачки супстанции во почвите и интерпретација на резултатите може да 

се изврши согласно правилниците на земјите членки на Европската Унија.  

5.1. Расфрлање на земјоделски и неземјоделски отпад 

Од активностите во Инсталацијата Тораница нема создавање и расфрлање на 

земјоделски и неземјоделски отпад, ниту во рамките на инсталацијата, ниту пак 

на земјиште во туѓа сопственост. Согласно ова табелите VII.5.2 и VII.5.3 не се 

пополнети во Анекс 1, Табели.  
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Додаток 1 Мерење на квалитет на подземни води од пиезометар по 

хидројаловиште 
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Додаток 2 Мерење на квалитет на подземни води од пиезометар во 

непосредна близина на резервоар за складирање на нафта 
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Додаток 3 Мерење на квалитет на почва 
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ЗАГАДУВАЊЕ НА ПОЧВАТА/ПОДЗЕМНАТА ВОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Подземна експлоатација на минерална суровина олово-цинкова 

руда и производство на олово цинкови концентрати             
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1. Загадување на почва и подземна вода 

Присуството на елементите во траги во почвите е со различно потекло: 

литогените елементи потекнуваат директно од литосферата, геогените 

елементи се од литогено потекло, но нивната содржина и дистрибуција во 

почвените слоеви и почвените честички е променета, поради педогените 

процеси или антропогените елементи кои се депонираат во почвата, директно 

или индиректно, како резултат на човековите активности.  

Содржината на елементите во траги во почвата, како од природните, така и од 

контаминираните локалитети, покажува голема варијабилност и во 

хоризонтални и во вертикални димензии. Користењето на природните ресурси и 

нивната понатамошна технолошка преработка, како и управувањето со 

отпадот, се главните проблеми на загадување на животната средина.  

Во Република Македонија идентификувани се 16 поголеми индустриски области 

и депонии, „жаришта“, со присуство на контаминирани градби и процеси на 

депониран опасен отпад. Постојат 9 индустриски области, 2 области со 

енергетски централи и 5 локации се депонирани остатоци од рударските 

активности. Поголемите „жаришта“ се рангирани во поглед на нивното утврдено 

влијание врз животната средина и нивниот потенцијал на опасност и тоа: три 

„жаришта“ се рангирани со висок еколошки ризик, седум „жаришта“ со среден 

еколошки ризик и шест „жаришта“ со низок еколошки ризик. 

Согласно категоризацијата, рудникот „Тораница“ се категоризира како еколошко 

„жариште“ со среден еколошки ризик, последица на историското и денешното 

антропогено влијание.  

 

Слика 1 Рангирање на еколошките „жаришта„ во Република Македонија 

Во согласност со Локалниот еколошки акционен план на општина Крива 

Паланка, нарушувањето на квалитетот на почвата во Општината, покрај 

другото потекнува и од:  

 Индирекно загадување на почвите преку водите за наводнување и 
воздухот; 

 Загадените индустриски и комунални отпадни води; 
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 Рудникот за олово и цинк „Тораница“ ја загадува почвата со хемиски 
реагенси. 

Од резултатите од геохемиските истражувања на тешките метали во почвите 

на Република Македонија од страна на Хаџи-Петрушев Б. Et al. (1999), добиени 

се податоци за содржината на тешки метали во почвите во Крива Паланка. 

Содржината на тешки метали е утврдена во сите проби кои што се 

анализирани1.  

Тешки 
метали 

Концентрација ppm 

Бр. На 
проба 8 

Бр. На 
проба 
466 

Бр. На 
проба 
2,091 

Бр. На 
проба 
3,135 

Бр. На 
проба 
495 

Бр. На 
проба 
2,098 

Бр. На 
проба 
3,157 

Pb 967 1,728 450 220 671 564 213 

Zn 140 147 100 75 340 184 187 

Cu 52 2 367 49 74 22 14 

Mo 3 5 5 3 2 / 2 

As 20 5 5 5 22 10 10 

Ni 66 14 41 33 34 9 10 

Cr 50 20 70 50 / 5 15 

Mn 1.677 1,219 677 627 2,512 356 484 

Cd 5 8 4 3 3 2 2 

Од презентираните резултати, може да се заклучи дека концентрациите на 

олово во одредени проби се високи (1,728 mg/kg). Цинкот, најчесто се јавува 

заедно со оловото во големи концентрации во Кривопаланечкиот регион. 

Вредностите на бакар, молибден, арсен, хром, никел се ниски, додека манганот 

и кадмиумот се на горните граници.  

Од направените анализи на содржината на Pb во почвите во Република 

Македонија2, средната вредност на олово во површинските почви изнесува 34 

mg/kg. Во Североисточниот Регион, кој е познат по Pb-Zn рударските 

активности содржината е повисока (39 mg/kg).  

На следната слика е претставена дистрибуцијата на олово и концентрацијата 

на територијата на Република Македонија.  

                                                
1 Филиповски Ѓ. (2003).„Деградација на почвите, како компонента на животната средина во Република 
Македонија“, 
2 Стафилов Т., Шајн Р. (2016). „Геохемиски атлас на Република Македонија“.   
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Слика 2 Карта на концентрации на олово во РМ 

Извор: Стафилов Т., Шајн Р. (2016). „Геохемиски атлас на Република Македонија“.   

Од направените анализи на содржината на Zn во почвите во Република 

Македонија3, средната вредност на цинк во површинските почви изнесува 82 

mg/kg. Во Североисточниот Регион на Р. Македонија, кој е познат по Pb-Zn 

рударските активности, средната вредност на содржината на цинк изнесува 85 

mg/kg.  

На следната слика е претставена дистрибуцијата на цинк и негова 

концентрација на територијата на Република Македонија.  

 

Слика 3 Карта на концентрации на цинк во РМ 

Извор: Стафилов Т., Шајн Р. (2016). „Геохемиски атлас на Република Македонија“.   

                                                
3 Стафилов Т., Шајн Р. (2016). „Геохемиски атлас на Република Македонија“.   

Рудник „Тораница“ 

Рудник „Тораница“ 
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Во Годишниот Извештај на Министерството за животна средина и просторно 

планирање од 2006 година, област почви, констатирано е дека покрај 

останатите рудници во Република Македонија, водите од рудникот „Тораница“ 

предизвикуваат загадување на водите со тешки метали, како резултат на 

флотациските процеси. Овие води се користат за наводнување на почвите и 

предизвикуваат нивно загадување со тешки метали, особено олово и цинк.  

Направени се и детални испитувања на влијанието на работата на рудникот и 

флотацијата „Тораница“ врз почвите, со што се покажа дека рудничките и 

флотациски активности имаат влијание врз загадувањето на животната 

средина со Pb, Zn, Cd и некои други метали кои може да се најдат во почвата 

(Balabanova, 2014b, 2015a, 2015b, 2016), во воздухот (Balabanova et al. 2014, 

2016; Angelovska et al. 2014), во речните води и во седиментите (Stafilov & 

Levkov, 2007; Stafilov et al., 2014b, 2015a; Ilic Popov et al. 2014, 2015).  

Во Ноември, 2011 година при напукнување на пулповодот, со кој се 

транспортира јаловината до хидројаловиштето, се случила голема хаварија, 

при што се излеала хидројаловина во Крива Река. Истекувањето на јаловината 

предизвикало загадување со тешки метали на водата во Крива Река, 

загадување на подземните води и бунарите кои се користеле за пиење.  

Во периодот после настанатата хаварија, биле преземени мерки за санација на 

настаната штета, како чистење на коритото на Крива Река се´ до селото Узим.  

Во согласност со научните истражувања, „Рудник Тораница“ е идентификуван 

како индустриска жешка точка со среден ризик по животната средина.  

Во рудното поле „Тораница“ во кое припаѓаат едни од најзначајните 

наоѓалишта на олово-цинковите оруднувања е нормално да се очекуваат 

зголемени концентрации на тешки метали (Pb, Zn, Cd, Cu, Fe, Mn и др.) во 

почвите, што е резултат на влијанието на природниот фактор (почви кои се 

продукт на распаѓање на матични карпи под дејство на хемиски и механички 

процеси, а кои карпи се носители на високи концентрации на тешки метали). 

Меѓутоа, секако дека е присутно влијанието на антропогениот фактор, односно 

контаминацијата на почвата предизвикана од човековиот фактор и неговите 

активности.  
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1. Управување со отпад 

Во Инсталацијата за подземна експлоатација на минерална суровина-олово-

цинкова руда и производство на олово цинкови концентрати од рудникот 

„Тораница“, како резултат на работните активности кои се одвиваат на 

локациите: рудник, флотација и хидројаловиште, се генерира следните видови 

на цврст и течен отпад (опасен и неопасен отпад):  

 Отпад од ископување на минерални суровини на обоени метали 

(рудничка јаловина); 

 Отпад од физичка и хемиска преработка на минерални суровини на 

обоени метали (флотациска јаловина); 

 Отпадна мил од таложници за јамски води (во рудничкиот круг), од 

таложници за олово и цинк (на локација флотација) и таложници за вода 

од преливен колектор (од хидројаловиште); 

 Отпадна мил од преработка на комунални отпадни води; 

 Отпадна мил од маслофаќачи (кај автоперална и плато пред 

електромашинска зграда); 

 Отпад од пакување, апсорбенти, крпи за бришење, материјали од 

филтри и заштитна облека; 

 Отфрлени хемикалии (од лабораторија); 

 Отпадни масла; 

 Батерии и акумулатори; 

 Измешан комунален отпад; 

 Биоразградлив отпад од кујни и кантини; 

 Отпадно железо; 

 Отпадни гуми; 

 Отпадни експлозиви и др. 

Видот и количините на отпадот, неговите карактеристики, како и начинот на 

управување се дадени во табелите V.2.1 и V.2.2. од Барањето за добивање на 

А интегрирана еколошка дозвола. Исто така, во продолжение на овој Прилог е 

даден подетален приказ на начинот на управување со овој вид отпад и 

идентификација на влијанието врз медиумите во животната средина. 
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2. Влијанија врз животната средина од управувањето со 
отпад 

Во самиот кругот на рудникот Тораница не постои трајна депонија за 

депонирање на цврстиот отпад. Привременото одлагање на цврстиот отпад 

(комунален, железо, отпадни гуми, биоразградлив отпад, отпад од пакување, 

отпадни акумулатори и батерии и др.) не предизвикува значително загадување 

на животната средина, имајќи ја предвид природата и составот на отпадот и 

начинот на негово складирање.  

Влијанието од отпадот, кој се генерира во Инсталацијата, врз животната 

средина е сведено на минимум. Врз основа на фактот што проблемот со 

управување на било кој вид на отпад е решен во Инсталацијата, истиот не 

претставува оптоварување врз животната средина. Местата за собирање, т.е. 

привремено складирање на отпадот се соодветно означени и контролирани од 

страна на Операторот. Редовното подигање на отпадот или згрижување, преку 

препродавање на истиот, е пракса во Инсталацијата. На самата локација не се 

одложува отпадот, туку само привремено се складира се до негово финално 

згрижување. Единствено, отпадот од рудничките активности, рудничката 

јаловина која ќе се одлага на две локации во кругот на Инсталацијата и 

хидројаловината на хидројаловиштето. Со цел да се подобри управувањето со 

отпадот во Инсталацијата, а со тоа да се намали влијанието врз животната 

средина се превземени одредени мерки: 

- Во Инсталацијата се обезбедени места за привремено одложување и 

складирање на некои фракции од отпад. Измешаниот комунален отпад 

се складира на место, лоцирано во близина на административниот 

објект и објектите за работниците, веднаш до асфалтниот пат. Местото е 

со бетонирана подлога и е оградено, за да се спречи контактот на овој 

отпад со дивите животни и негово разнесување во опкружувањето на 

локацијата.  

- Отпадното железо, кое се создава на локацијата, се складира на 

бетонско плато кое се наоѓа до главниот технички магацин. Дел од 

железниот отпад, поточно фракцијата од железни делови од возилата 

(особено шински, кои се користат во рудникот) повторно се 

искористуваат за поправка на други слични возила. Оние метални 

делови, кои се јавуваат како отпад и не може повторно да се искористат 

во самата Инсталација ќе се предадат на овластен управител со таков 

вид отпад и нема да предизвикуваат емисии во животната средина.  

- Отпадните масла и милта од опремата и механизацијата, се складираат 

во посебен магацин за складирање на отпадни масла, каде покрај нив, 

се чуваат и чистите масла. Овој магацин е затворен со метална мрежа и 

поделен на дел за отпадни и чисти масла. Пред магацинот е изградена 

бетонска шахта-танквана, со цел да ги собира евентуалните истекувања. 

Отпадните масла од Инсталацијата ќе се предадат на овластен 
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управител со таков вид на отпад. Садовите во кои се чуваат масла 

(отпадни и чисти) се чуваат во соодветно димензионирана танквана, која 

ќе ги собира евентуалните инцидентни истекувања. Милта од 

маслофаќачите, се складира во метални буриња, заедно со другите 

отпадни масла, во посебен магацин на бетонирана подлога и се предава 

на овластена компанија за управување со таков вид на отпад. Само во 

инцидентни случаи, поради тоа што маслофаќачите се отворени, можна 

е контаминација на почвите и подземните води, доколку дојде до 

прелевање, поради поголеми количини на вода.  

Со преземените мерки за правилно управување со отпад од масла и 

мил, се спречува нивна емисија во животната средина и влијание врз 

квалитетот на водите и почвата.  

- Отпадните гуми се одложуваат на плато кое се наоѓа во близина на 

бензинската пумпа. Со нив ќе постапува овластен управител за ваков 

тип на отпад.  

- При работата на рудникот се создаваат и големи количини на рудничка 

јаловина. Како предлог за постапување со овој вид отпад е повторна 

употреба на рудничката јаловина, односно искористување на јаловината 

за заполнување на јамите по престанокот со работа. Со ова значително 

би се намалиле емисиите кои потекнуваат од куповите на рудничка 

јаловина (фугитивна прашина во воздух, закиселени атмосферски води, 

понирање во почвата и сл.) и влијанијата врз квалитетот на водите, 

амбиентниот воздух и почвата, кои би настанале доколку не се преземат 

соодветни мерки за отстранување на рудничката јаловина и 

рехабилитација на земјиштето по престанок со работа на Инсталацијата. 

- Од флотацијата на олово-цинковата руда се создава флотациска 

јаловина. Истата може да се користи како градежен материјал или 

материјал за заполнување на празни поткопи. Со ова ќе се намалат 

можните влијанија од флотациската јаловина врз воздухот, почвата, 

површинските и подземните води.  
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1. Влијание на бучавата 

Проблемот со бучава на подрачјето на општина Крива Паланка досега не е 

анализиран и истражуван. Во Општината се среќаваат извори на бучава, 

посебно на поедини локации каде што има зголемена фреквенција на 

сообраќај, производни и деловни објекти, бучава од станбени згради, трговско 

деловни центри и сл.  

Во согласност со Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се 

смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.1/09) и Правилникот за гранични вредности на 

нивото на бучава во животна средина („Службен весник на Република 

Македонија бр. 147/08), мирот на граѓаните се нарушува од штетна бучава кога 

граничните вредности на бучавата во животната средина, предизвикана од 

различни извори, се повисоки од оние прикажани во следната табела: 

Табела 1 Нивоа на бучава над чии вредности се смета дека е нарушен мирот на 

граѓаните  

Подрачје според степенот на 
заштита од бучава 

Ниво на бучава изразено во dB (A) 

Lд Lн Lв 

Подрачје од прв степен 50 50 40 

Подрачје од втор степен 55 55 45 

Подрачје од трет степен 60 60 55 

Подрачје од четврт степен 70 70 60 

Според Правилникот за локации на мерни станици и мерни места (член 3, „Сл. 

весник на РМ“ бр. 147/08), предметното подрачје на анализа припаѓа на 

подрачје од IV степен на заштита од бучава-„подрачје каде е дозволен зафат 

во околината, кои можат да предизвикаат пречење со бучава, подрачје без 

станови, наменето за индустриски или занаетчиски или други слични 

производствени дејности, транспортни дејности, дејности за складирање и 

сервисни дејности и комунални дејности кои создаваат поголема бучава“. 

Оценката за нивото на бучава во животна средина беше извршена во 

согласност со членовите 3 и 5 од Правилникот за гранични вредности на нивото 

на бучава во животна средина („Сл. весник на РМ“ бр. 147/08). 

Во согласност со член 3 од Правилникот за гранични вредности на ниво на 

бучава во животната средина („Сл. весник на РМ“ бр. 147/08), за подрачјето од 

четврт степен, граничните вредности за основните индикатори на бучава во 

животната средина предизвикана од различни извори не треба да бидат 

повисоки од: 

Lден – 70 dB(A)  Lвеч – 70 dB(A)  Lноќ – 60 dB(A) 

Во согласност со член 5 од Правилникот за гранични вредности на ниво на 

бучава во животната средина („Сл. весник на РМ“ бр. 147/08), во индустриски 

реони гранична вредност на дополнителниот индикатор L(A)max не треба да 

надминува вредност од 110 dB (А). 

Познато е дека интензитетот на бучава кај точкасти извори на бучава се 

намалува за 6 dB со удвојување на растојанието од изворот. Следната слика го 
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прикажува намалувањето на интензитетот на бучава со зголемување, односно 

удвојување на растојанието од изворот на бучава. 

Табела 2 Приказ на намалувањето на интензитетот на бучава од растојанието на 

изворот 

Интензитет на бучава Растојание од изворот 

100 dB 1 m 
94 dB 2 m 
88 dB 4 m 
82 dB 8 m 
76 dB 16 m 
71 dB 32 m 
65 dB 64 m 
59 dB 128 m 

Бидејќи Инсталацијата е надвор од урбано подрачје, најблиското населено 

место е Костур на оддалеченост повеќе од 1000 m, воздушна линија, бучавата 

не предизвикува значителни влијанија, од аспект на нарушување на мирот на 

населението, освен за биолошката разновидност,.  

Извори на емисија на бучава во животна средина 

Во Инсталацијата се изведуваат активности кои придонесуваат за зголемено 

ниво на бучава, како: движење на возила и механизација, истовар и утовар на 

суровини, помошни материјали, отпад, готов производ, работа на опремата и 

машините за изведување на главните производни активности и помошните 

активности, присуство на работници и сл.    

Извори на емисии од бучава во животна средина од работата на Инсталацијата 

„Тораница“ се:  

 компресорска станица; 

 вентилациона станица; 

 вентилатор кај магацинот за складирање на експлозив; 

 механизација и возила; 

 погонот за дробење и сеење на рудата;  

 погонот за мелење и флотација на рудата; 

 електромашинска работилница;  

 трафостаница; 

 пумпна станица; 

 Хидроциклони. 

Мерење на нивото на амбиентална бучава во границите на инсталацијата 

Со цел одредување на нивото на бучава, емитирана во животната средина од 

работата на „Рудникот Тораница“, беа направени мерења на нивото на бучава 
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на пет мерни места во близина на извори на бучава од процесите за 

ископување и обработка на олово-цинковата руда во Инсталацијата: 

- BB1-на границата на инсталацијата (ориентација северо-запад). Извори 

на бучава се: тешки товарни возила на влезот во рудникот, работата на 

компресорската станица, работата на алатите од машинската 

работилница. 

- BB2-на патот кој ги поврзува рудниците Тораница и Саса. Извори на 

бучава се: компресорската станица, вентилаторот за компримиран 

воздух и сообраќајот.  

- BB3-на патот кој ги поврзува рудниците Тораница и Саса во близина на 

објектите од процесот флотација и процесот на дробење.  

- BB4- во близина на главниот извозен поткоп и резервоарот за гориво.  

- BB5-непосредно до вентилаторската станица на „Вод 21“. 

Резултатите од мерењата се прикажани во Додаток 1 од овој Прилог. 

На следната слика се прикажани локациите од мерните места каде што беше 

извршено мерењето на нивото на бучава.  

 

Слика 1 Мерни места за ниво на бучава 

Табела 3 Резултати од мерење на бучава 

Мерно место Географски координати LAeq(dB) Lmax (dB) Гранична вредност (dB) 

BB1 42o10’48.91’’N 54,7 72,0 70 

22o28’25.25’’E 

BB2  42o9’49.41’’N 58,2 76,9 70 

22o29’1.65’’E 

BB3 42o10’39.26’’N 62,6 87,4 70 

22o28’31.91’’E 

BB4 42o10’29.73’’N 46,3 69,0 70 

22o28’39.71’’E 
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BB5 42o9’20.43’’N 86,7 88,8 70 

22o29’45.72’’E 

Добиените вредности покажуваат дека измерените вредности се во границите 

на дозволените, односно не ги надминуваат граничните вредности при работа 

на рудникот и не предизвикуваат влијание врз рецепторите во животната 

средина.  

Останатите извори на бучава, кои се дел од производниот процес, не се 

очекува да предизвикаат значителни влијанија врз животната средина, пред се 

заради локациската поставеност на рудникот, далеку од населени места и 

отсуството на чувствителни животински видови.  

Транспортните возила, со кои ќе се врши дотур на суровини за Инсталацијата и 

испорака на готов производ, ќе генерираат зголемено ниво на бучава не само 

на локацијата на Инсталацијата туку и по сообраќајниците по кои ќе се движат. 

Интензитет на бучава ќе зависи од исправноста на транспортните возила, 

годината на производство, фреквенцијата на движење и рутите на движење.  

Но, како што е наведено и погоре, зголеменото ниво на бучава не се очекува да 

предизвикаат значителни негативни влијанија врз животната средина на 

локацијата на Инсталацијата.  
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2. Влијание на вибрации 

Во Инстанцијата се идентификувани следните извори на вибрации од 

машините, уредите и опремата која се користи: 

 Компресорот за воздух во компресорка станица;  

 Мотор за вентилаторот за вентилаторска станица;  

 Моторите за дробење (примарна и чељусна) и сито во погон за дробење 

на рудата;  

 Мотор на пумпа во пумпна станица за флотација;  

 Мотор на зупчалка, вакум пумпа и ќелии за флотација во погон за 

мелење; 

класификација и флотација на рудата; 

 Пумпна станица во хидројаловиште; 

 Агрегат за стуија во хидројаловиште; и  

 Хидроциклони.  

Изворите на вибрации се во затворени простории и истите не се сметаат за 

значителни извори на влијанија во животната средина.  
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3. Влијание од нејонизирачко зрачење  

Извори на електромагнетно зрачење во Инсталацијата се трафостаниците и 

надземните водови. Трафостаниците се поставени на неколку локации, а некои 

од нив се дел од внатрешност на објектите. Врз основа на ова може да се каже 

дека главен извор на нејонизирачко зрачење е главната трафостаница. Со 

оглед на тоа дека се користи 110 kV систем за пренос, влијанието од 

електромагнетното зрачење во животната средина е незначително. 
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Додаток 1 Извештај од мерење на бучава во рудник „Тораница“ 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 10 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 11 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 12 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 13 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 14 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 15 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 16 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 17 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 18 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 19 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 20 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 21 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 22 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 23 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 24 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 25 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 26 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 27 од 28 

 

 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог VII.8                                                                                                                             

    Страна 28 од 28 

 

 

 

  



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

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

Прилог VIII                                                                                                                              
Страна 1 од 12 

    Страница 1 од 12 

 

 

 

ПРИЛОГ VIII 

 

 

 

ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ ЗА 
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НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ МАТЕРИИ 
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Подземна експлоатација на минерална суровина олово-цинкова 

руда и производство на олово цинкови концентрати             
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VIII.1 Мерки за спречување на загадувањата вклучени во 
процесот 

Инсталацијата „Рудник Тораница“, има преземено повеќе мерки за намалување и/или 

спречување на емисиите, кои се генерираат во медиумите и областите на животната 

средина, како резултат на експлоатација на минерална суровина и производство на 

концентрати на олово и цинк. Овие мерки значително допринесуваат за намалување 

на негативните влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето и истите се 

поделени на: 

 Мерки за намалување на емисии во почва и води и 

 Мерки за намалување на емисии во амбиентен воздух. 

1. Мерки за спречување и намалување на емисиите во вода  

1.1. Локација Рудник 

 Таложници за отпадни води 

За намалување на емсиите на суспендирани материи, јамските води преку систем на 

канали се насочуваат кон отворите на поткопите. Одстранувањето на водата од јамите 

се врши со бетонски канали и цевки, кои што ја одведуваат јамската вода надвор од 

рудничките окна и преку кои се испушта во Тораничка Река. За намалување на 

емисиите од суспендирани материи во јамските води, кои се испуштаат во Тораничка 

Река, во рудникот Тораница се изградени: 

 Бетонски таложник, со четири комори за таложење на суспендирани материи од 

јамски води на поткоп II A, е прикажан на следните слики. 

 

Слика 1 Шематски приказ на таложникот кој ги собира јамските води од поткотп II А 
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Слика 2 Таложници за јамски води од поткоп II А 

Јамските води, преку бетонски канал се усмеруваат кон таложникот.  Бетонскиот канал 

е прикажан на следните слики. 

   

Слика 3 Бетонски канал за усмерување на јамска вода кон таложниците (поткоп II А) 

Отпадните води од таложникот се испуштаат во Тораничка Река. 

  

Слика 4 Таложник за јамска вода и испуст во Тораничка Река (поткотп II А) 

 Бетонски таложник за јамски води од Поткоп II. Јамските води од поткоп II, преку 

бетонски канал за се усмеруваат кон еднокоморен бетонски таложник. Во 

таложникот се врши таложење на суспендираните матери во отпадните води пред 

нивно испуштање во Тораничка Река. 

 

Кон таложник 

Кон Тораничка Река 
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Слика 5 Бетонски канал за усмерување на јамска вода, таложник за јамска вода и испуст од 

таложник (поткоп II) 

1.2. Локација Флотација 

За намалувањето на суспендираните материи во отпадните води во процесот на 

флотација, изградени се два таложника. Секој таложник е широк 6 m и долг 18 m. 

Истите се бетонски и изградени од две комори. Во едниот таложник се врши 

исталожување на Zn, додека во другиот на Pb. Избистрената вода од таложникот за Zn 

се носи во хидројаловиштето, заедно со јаловината и дел од водата од таложникот за 

олово.   

    

Слика 6 Таложник за Pb  

   
 Слика 7 Таложник за Zn        

Поголем дел од отпадните водите од флотација (заедно со јаловината) се одведуваат 

во затворен систем од цевки до самото јаловиште, со што е оневозможено излевање 

на јаловината, како и прелевање на истата. Дел од избистрените води од таложникот 

за олово рециркулираат во процесот. 

 Рециркулација на вода  

Дел од избистрената вода од таложникот за Pb се носи на хидројаловиштето, а дел се 

рециркулира, односно се собира во резервоар за техничка вода (во кој се собираат 

зафатените води од Тораничка Река) и повторно се користи во процесот на флотација. 
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 Третман на санитарни отпадни води 

Заради намалување на емисиите од отпадните санитарни води и нивното негативно 

влијание врз квалитетот на Тораничка Река, во Инсталацијата „Рудник Тораница“,  

изградена е пречистителна станица со Емшеров бунар за нивен третман.  

Пречистителната станица ја сочинуваат: решетка, двострана таложница (Емшеров 

бунар), и полиња за сушење на милта. Водата најпрво поминува низ решетката на која 

се задржуваат сите покрупни фракции од отпадната вода, а потоа истата завршува во 

Емшеровиот бунар, каде доаѓа до таложење и трулење на милата. Пречистените води 

се испуштаат во Тораничка Река. Досега нема одложување на мил од 

пречистителната станица на предвидените места за таа намена. 

 

   Слика 8 Пречистителната станица за третман на санитарни отпадни води со Емшеров бунар 

 Користење маслофаќачи 

Со цел да се спречи, односно намали загадувањето на Тораничка Река, од испуштање 

на атмосферски води загадени со масла и масти, како резлтат на промивање на 

платото пред машинска работилница, изграден е маслофаќач. Отпадните води, после 

третманот во маслофаќач, се испуштаат во Јаречки Поток (кој поминува подземно под 

самото плато низ цевковод) и завршува во Тораничка  Река. 

            

Слика 9 Маслофаќач за третман на атмосферските води од платото пред машинската зграда 

За намалување и елиминирање на емисиите на масла и масти, кои со атмосферските 

води по слободен пат се вливаат  во Јаречки Поток и Тораничка Река, се врши 

третман на отпадните води од миење на возилата во маслофаќач. Истиот е сместен 

во предниот дел на објектот каде се врши сервисирање и перење на возилата. 

Маслофаќачот е изграден од пет бетонски комори, прикажани на следната слика. 
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Слика 10 Маслофаќач за третман на отпадните води од перење на возилата  

 Правилно управување и ракување со суровини, хемикалии и отпад 

За спречување на негативни влијанија врз квалитетот на почвите, површински и 

подземни води во „Рудник Тораница“, преземени се следните мерки за правилно 

управување и ракување со суровини, хемикалии и отпад: 

 Маслата и мастите, како и отпадот од масла и масти се складираат во метални 

буриња, кои се поставени на бетонирана подлога и во затворен објект. Објектот  

е обезбеден со систем за прифаќање на инцидентни истекувања; 

 Хемикалиите се чуваат во магацински простории, заштитени од атмосферски 

влијанија и на водонепропусни подлоги, со што се спречува нивно истекување 

во медиумите на животната средина; 

 Отпадот се селектира, класифицира и складира во соодветни садови, со кои се 

спречува негово  расфрлање или појава на исцедок од отпадот. 

Детален опис на предвидениот начин на ракување и постапување со суровини, 

хемикалии и отпад се прикажани во Додаток 5 на ова Барање за добивање на А-ИСКЗ 

дозвола. 

2. Мерки за спречување и намалување на емисиите во воздух 

2.1. Локација Рудник 

 Мокро дупчење 

За намалување на емисиите во воздух од рудничките активности на дупчење (при 

геолошки истражувања и експлоатационо дупчење) во рудникот Тораница се користи 

методот на мокро дупчење.  

2.2. Локација Флотација 

 Водени филтри (ротоклони) 

За намалување на емисиите на прашина во амбиентниот воздух, како резултат на 

активностите на дробење и сеење, поставени се три водени филтри (ротоклони). Од 

нив само еден е во функција, останатите два се во фаза на оспособување за работа. 

Технички карактеристики на филтрите во погонот дробење, се:  

 Тип: STWR-T-12; 

 Име: Plovec (kovinski)-воден филтер (Ротоклон); 
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 Капацитет: Q = 28000 m³/h; 

 Депресија: H = 4000 Pa; 

 Снага: P = 55 KW; 

 Ротор: Ф-1150/ф850х270; 

 Вртежи: N = 1400 min‾ ¹ (B5); 

 Засун: NO200NP6; 

 Производител: Кршко – Словенија. 

Во погонот за сеење поставен е еден воден филтер, кој не е во функција. 

Карактеристиките на овој филтер се:  

 Тип: STWR-T-10; 

 Име: Plovec WС (kovinski)-воден филтер (Ротоклон); 

 Капацитет: Q = 14300 m³/h; 

 Депресија: H = 4000 Pa; 

 Снага: P = 30 KW; 

 Ротор: Ф-1090/Ø650х170; 

 Вртежи: n = 1450 min‾ ¹ (B5); 

 Засун: NO200NP6; 

 Производител: Кршко - Словенија. 

На следната слика се прикажани водените филтри од погонот за дробење и сеење.  
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Слика 11 Системи за отпрашување во погонот за дробење и сеење  

VIII.2 Мерки за спречување на загадувањата на крајот на 
процесот 

1. Мерки за спречување и намалување на емисии во води и почви 

Мерките за спречување и намалување на емисии на крајот на процесот се 

разгледуваат само од аспект на спроведување на јаловината низ „Пулповод“ до 

локација-Хидројаловиште и на локацијата на Хидројаловиштето. 

 Пулповод 

Транспортот на јаловината од процесот на флотација до хидројаловиште, се врши 

преку затворен цеваст систем-пулповод, во должина од 4 km. На овој начин се 

спречуваа евентуално истекување на јаловина во почва и води и негативно влијание 

врз истите. 

 Одводен девијационен тунел 

Со цел да се избегне загадувањето на Крива Река од хидројаловиштето, уште во 

претходното работење на Инсталацијата, извршено е пренасочување на реката пред 

хидројаловиштето, со помош на девијационен тунел.  

На неколку метри пред влезот во тунелот, поставена е метална заштита во вид на 

столбна мрежа (метални шипки), со цел да ги задржат покрупните фракции и да се 

спречи заполнување на тунелот со седимент и наноси од реката, искорнати дрвја и сл.  

.    

Слика 12 Заштитни пречки пред девијационен тунел и влез во тунелот 

 Ободни канали 

Ободните канали служат за заштита на хидројаловиштето од обемни врнежи и 

спречување на навлегување на атмосферски води во таложното езеро. На овој начин 
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се спречува загадување на атмосферските води и се намалува количината на  

отпадни води, преку преливниот колектор. За зафаќање на атмосферските оди, кои 

гравитираат од левата страна, изграден е ободниот канал ОК-1 во должина на 273 m, 

хидројаловиштето е обезбедено од 80% од вкупниот прилив на атмосферска вода од 

самата конфигурација на теренот. Вториот крак, односно ободниот канал ОК-2 од 

левата страна, ги зафаќа и преостанатите 20% од атмосферски води. Водите, кои 

гравитираат од десната страна, се одведуваат со отворен канал кој оди долж 

постојниот пат и ги носи водите надвор од локацијата на хидројаловиштето. 

 Геотекстил на дно на нова ретензиона брана 

Со Проектот за надградба на јаловиштето до кота 990.0 m надморска висина се појави 

неопходноста од надградба на ретензионата брана до истата кота. Во времето на 

реализација на Проктот (од страна на претходниот Оператор), прво е поставен 

геотекстил, врз милта каде што претходно било таложното езеро на кота 973.15 m н.в., 

потоа над геотекстилот е изградена основна-базна ламела со одлагање на песок, од 

хидроциклонот, со висина 2,85 m до кота 976 m н.в., после што е изработена стабилна 

песочна плажа по целата должина на круната на браната во ширина од 60 m. Над 

основната-базната ламела е изграден и дренажен тепих со поставување на 

геокомпозит со наклон, со што водата од геокомпозитот е насочена кон перфорирана 

РУС цевка со дијаметар d=200 mm за да се изнесува надвор од насипната 

(возводната) ретензиона брана. Со поставување на геотекстилот, изградбата на 

дренажниот тепих, геокомпозитот и перфорираната дренажна цевка се формирани 

неопходните предуслови за безбедно и стабилно надградување на ретензионата 

брана до кота 990 m н.в. и заштита на подземните води. 

 Таложници за отпадни води од хидројаловиште 

За намалување на суспендираните материи во отпадните води од хидројаловиштето,  

изградени се 4 таложници. Од нив, два се бетонски и два земјени. Системот на 

таложници е прикажан на следната слика. 

 

Слика 13 Таложници за отпадни води од хидројаловиште 

Отпадните води од хидројаловиштетот најпрво се таложат во еднокоморен бетонски 

таложник со ширина од 3 метри и должина 14 метри. Потоа, водите преливаат во 

двокоморен бетонски таложник со ширина од 6 метри и должина од 14 m. 

1 

2 

3 

4 
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Слика 14 Прв и втор таложник на отпадни води од хидројаловиште 

Исталожените отпадни води од вториот таложник преливаат во трет земјен таложник 

(прикажан на следната слика), а оттаму во четврт земјен таложник. 

 

Слика 15 Земјен таложник за отпадни води од хидројаловиште 

2. Мерки за спречување и намалување на емисии во воздухот  

2.1. Локација Рудник 

 Враќање на дел од рудничката јаловина во рудничките хоризонти и 

рекултивација на одлагалиштата за рудничка јаловина. 

По завршување на ископот на минералната суровина од поткопите во „Рудник 

Тораница“, поголем дел од рудничката јаловина, која е депонирана пред влезовите на 

поткопите, ќе се враќа назад во јамите. Потоа ќе се врши рекултивација на 

одлагалиштата. На овој начин ќе се намалат/елиминираат емисиите на фугитивни 

емисии на прашина во амбиентниот воздух и ќе се спречат негативните влијанија врз 

квалитетот на медиумите во животната средина. 

2.2. Локација Хидројаловиште 

 Прскање со вода на хидројаловиште 

За намалување на емисиите во воздух, ќе се врши редовно прскање со вода на 

хидројаловиштето со прскалки. За таа цел, на двете брани на хидројаловиштето се 

поставени прскалки тип Falcon 6504. За обезбедување вода за работа на прскалките 

се користи вода од хидројаловиштето. За нормална работа на прскалките треба да се 

обезбеди притисок од 5 bar. Прскалките се поставени на сталаци и истите се со 

максимален радиус на прскање од 16 m. 
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Слика 16 Прскали за вода на хидројаловиште 

 Рециркулација на вода 

За прскање на хидројаловиштето се користи водата, која се собира во таложното 

езеро на хидројаловиштето. Водата од хидројаловиштето се исцедува кон таложното 

езеро, од каде повторно се користи за прскање на песочната плажа на истото. 

 Рекултивација на јаловиште за депонирање на флотациска јаловина 

Откако ќе биде постигнат предвидениот капацитет на депонирање на флотациска 

јаловина во хидројаловиштето, ќе се пристапи кон негова рекултивација, што ќе 

придонесе за елиминирање на емисиите на фугитивна прашина во амбиентниот 

воздух. 
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1. МЕСТА НА МОНИТОРИНГ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ  

Врз основа на предвидените активности, кои ќе се изведуваат во Инсталацијата 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ, идентификувани се извори на емисии во животната средина.   

За следење на граничните вредности на емисиите, кои се испуштаат во медиумите на 

животната средина од руднички активности, флотација и хидројаловиште, се 

предвидува да се врши мониторингот на изворите на емисии на загадувачки 

супстанци. 

За утврдување на влијанијата врз медиумите на животната средина и следење на 

состојбата, предвидени се мерни места за мониторинг. Мерните места се дефинирани 

врз основа на изворите на емисии, видот на загадувачките супстанции и изработените 

модели за можните влијанија врз квалитетот на животната средина. Мерните места за 

мониторинг на квалитетот на животната средина се однесуваат на локација: рудник, 

флотација и хидројаловиште. 

Фреквенциите на мониторинг и земање примероци се дефинирани во согласност со 

законските барања. 

1.1. Мониторинг на емисии во амбиентен воздух 

1.1.1. Мерни места за мониторинг на извори на емисии во амбиентен воздух од 

руднички активности 

Мониторинг на емисиите во воздух, кои се генерираат од рудничките активности, се 

предвидува да се вршат на испуст на системот за вентилација на јамите, односно на 

испуст на депресионен вентилатор „Вод 21“ ( влез на поткоп IV). 

Мерното место на депресиониот вентилатор е дефинирано со координатни точки, 

прикажани во следната табела. 

Ознака 
Мерно место за мониторинг 

на емисии во воздух 

Координати на мерното место Висина  
на 

испуст 
(m) 

Висина  
на 

објект 
(m) 

Y X Z 

А2 – 1 
Испуст на главен 

депресионен вентилатор 
7 624 112,00 4 669 042,00 1760,62 1 3 

Локацијата на мерното место за мониторинг на извори на емисии во воздух, кои се 

генерираат од Вод 21, како резултат на руднички активности, е прикажано на следната 

сателитска снимка. 
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Слика 1 Локација на мерно место за мониторинг на изворот на емисии во воздух од руднички 

активности 

На мерното место „Вод 21“ се предлага да се врши мониторинг на следните 

параметри. 

Ознака на 

мерно место 

Мерно место Параметар за мониторинг 

А2 – 1 Вод 21-

вентилаторска 

станица на рудник 

 СО,  

 СО2,  

 азотни оксиди изразени како NO2,  

 сулфурни оксиди изразени како SO2,  

 прашина (PM10 и вкупна прашина),  

 содржина на олово и цинк во прашина. 

1.1.2. Мерни места за мониторинг на емисии во воздух од флотација 

Локацијата на мерните места, на кои се предвидува да се врши мониторинг на 

изворите на емисиите во воздух од активностите во флотација, се дефинирани со 

координатните точки прикажани во следната табела. 

Ознака 
на 

мерно 
место 

Мерно место на 
емисии во воздух 

од флотација  

Координати Висина  
на 

испуст 
(m) 

Висина  
на 

објект 
(m) 

Y X Z 

Котлара за централно затоплување 

А1 – 1   Испуст на оџак од 
котлара 

7 622 294.278 4 671 695.527 1 204.517 20 6,41 

Дробење 

A2 – 2 Ротоклон на 
примарно дробење 
(Вентилатор бр.1) 

7 622 442.395 4 671 440.265 1 239.632 15 33,66 

A2 – 3 Ротоклон на 
секундарно 
дробење 

7 622 447.585  4 671 421.544 1 229.520 5 33,66 

Вентилаторска 
станица-поткоп IV 
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(Вентилатор бр.2) 

A2 – 4 Вентилатор во 
сеење (Вентилатор 
бр.3) 

7 622 427,500 4 671 464,500 1235,432 11 33,66 

Флотација (оддел реагенси) 

А2 – 5 Испусно место на 
систем за 
вентилација на 
простории за 
подготовка на варно 
млеко 

7 622 385.141 4 671 504.369 1 232.946 8,5 45 

А3 – 1 Вентилатор КАХ и 
КЕХ 

7 622 385.651 4 671 518.121 1 233.521 9 45 

А3 – 2 Вентилатор главен 7 622 370.235 4 671 505.715 1 235.565 11,2 45 

А3 – 3 Вентилатор цијанид 7 622 387,937 4 671 513,583 1 232,253 11,2 45 

Локациите на мерните места за мониторинг на емисии во воздух, како резултат на 

активностите во границите на флотација, се прикажани на следната сателитска 

снимка. 

 

Слика 2 Локација на мерни места за мониторинг на извори на емисии во амбиентен воздух во 

флотација 

Испуст на оџак од котлара- А1-1   

Вентилационен отвор од 
просторија за подготовка на 

варно млеко- А2-5 

Испуст на вентилатор 
за КАХ и КЕХ А3-1 

Мерно место на главен 
вентилатор А3-2 

Испуст на вентилатор 
за цијанид А3-3 

Ротоклон на секундарно 
дробење (Вентилатор бр. 2)- 

A2-3 

Ротоклон на 
примарно дробење 
(Вентилатор бр. 1)- 

A2-2 

Вентилатор во 
сеење- A2-4 
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На предвидените мерни места за мониторинг на емисиите кои се испуштаат во 

амбиентниот воздух се предвидува мерење на следните параметри. 

Ознака на 

мерно место 

Мерно место Параметри за мониторинг 

А1 – 1 Испуст на оџак од котлара  Прашина, 

 јаглерод моноксид-СО,  

 азотни оксиди изразени како NO2,  

 органски супстанции изразени како 

вкупен јаглерод. 

A2 – 2 Ротоклон на примарно дробење 
(Вентилатор бр. 1) 

 прашина (PM10 и вкупна прашина) 

A2 – 3 Ротоклон на секундарно 
дробење (Вентилатор бр. 2) 

A2 – 4 Вентилатор во дробење 
(Вентилатор бр. 3) 

А2 – 5 Испусно место на систем за 

вентилација на простории за 

подготовка на варно млеко. 

 прашина (PM10 и вкупна прашина) 

А3 – 1 Испусно место на вентилатор 

за КАХ и КЕХ 

 јаглерод дисулфид 

А3 – 2 Испуст од главен вентилатор од 

реагентно одделение 

 прашина (PM10 и вкупна прашина) 

А3 – 3 Испуст на вентилатор за 

цијанид 

 цијаниди 

1.1.3. Мерни места за мониторинг на извори на емисии во воздух од 

хидројаловиште 

Не се предвидуваат мерни места за мониторинг на извори на емисии од 

хидројаловиште, бидејќи истото претставува дифузен извор на емисии во воздух. 

Мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух, во близина на хидројаловиштето 

е дефинирано во поглавје 2. 

1.2. Мониторинг на извори на емисии во површински води 

1.2.1. Мерни места за мониторинг на извори на емисии во површински води од 

рудник 

Локации на мерните места на кои се предвидува следење на емисиите во Тораничка 

Река, како резултат на испуст на јамски води, се прикажани во следната табела. 

Табела 1 Локации на мерна места за мониторинг на испусти на технолошка вода од јамски 

активности 

Ознака 
Опис на испустот 

Кординати 

Y X Z 

W1 Отпадна вода од таложник на поткоп 2-А 7 623 572.471 4 669 724.423 1511.435 

W2 Отпадна вода од таложник на поткоп 2 7 623 265.641 4 669 773.745 1 456.745 

W3 Отпадна вода на поткоп 1 7 623 010.833 4 669 853.170 1 406.612 

Локацијиите на дефинираните мерните места за следење на квалитет на испуштени 

јамски води, се прикажани на следната слика. 
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Слика 3 Локациите на мерните места за мониторинг на емисии во површински води од руднички активности 

Мерно место за мониторинг 

на јамски води од Поткоп II 

Мерно место за 
мониторинг на јамски 

води од Поткоп IIа 

Мерно место за мониторинг 
на јамски води од Поткоп I 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог IX 

Страна 8 од 17 
 

Параметрите кои ќе се мониторираат на мерните места дефинирани во Табела 1, се 

прикажани во следната табела. 

Ознака на мерното место Мерно место Параметри за мониторинг 

W1 
Отпадна вода од таложник на 

поткоп 2-А 

 температура, 

 pH, 

 Вкупно суспендирани 

материи, 

 Минерални масла, 

 БПК5, 

 ХПК, 

 олово, 

 цинк, 

 железо, 

 кадмиум, 

 манган, 

 арсен. 

W2 
Отпадна вода од таложник на 

поткоп 2 

W3 Отпадна вода на поткоп 1 

1.2.2. Мерни места за мониторинг на извори на емисии во површински води од 

флотација 

Од активностите на преработкана олово-цинкова руда не се врши испуштање на 

отпадни води директно во Тораничка Река и затоа не се предвидуваат мерни места за 

мониторинг. За следење на квалитетот на отпадните води, кои се испуштаат од 

станицата за третман на санитарни води во Тораничка Река, се предвидува едно 

мерно место. Мерното место, ќе биде лоцирано на местото на испуст од 

пречистителната станица за санитарни отпадни води во Тораничка Река. Локацијата 

на мерното место е дефинирана со следните координатни точки. 

Табела 2 Локација на мерно место за мониторинг на квалитет на отпадни води од 

пречистителна станица 

Ознака на 
мерното место 

Опис на мерното место за 
мониторинг 

Кординати 

Y X Z 

W4 Испуст од пречистителна станица на 
санитарни води 

7 622 016.148 4 671 938.223 
1 

144.536 

Локацијата на мерното место за мониторинг на изворите на емисии во површински 

води од објектите на флотација се прикажани на следната сателитска снимка. 

 

Слика 4 Мерно место за мониторинг на извори на емисии во површински води од објекти на 

флотација 

Мерно место за мониторинг на 
квалитет на отпадни води од 

пречистителна станица 
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Параметрите кои се предвидува да се следат на испусното место од пречистителна 

станица, се прикажани во следната табела. 

Ознака на 
мерното место 

Мерно место Параметри за мониторинг 

W4 
Испусно место на отпадни води 
од станицата за третман на 
санитарни отпадни води. 

 температура, 

 pH, 

 Вкупно суспендирани материи, 

 вкупно масла и масти, 

 БПК5, 

 ХПК, 

 Колиформни бактерии, 

 Сулфати 

 Вкупен фосфор 

 Вкупен азот, 

 Амониум, 

 Нитрати, 

 Нитрити. 

Следење на квалитет на отпадните води, кои се испуштаат во Јаречки Поток од а) 

маслофаќачот, со кој врши третман на атмосферските води од платото на електро-

машинска работилница и б) маслофаќачот, со кој врши третман на отпадните води од 

миење на возилата, не се предвидува, поради тоа што испусните места се 

непристапни (вкопани во земја). 

1.2.3. Мерни места за мониторинг на емисии во површински води од 

хидројаловиште 

Не се предвидува вршење на мониторинг на емисии во површински води од 

хидројаловиште, бидејќи отпадните води од хидројаловиште на се испуштаат директно 

во површинско водно тело. 

1.3. Мониторинг на извори на емисии во подземни води 

1.3.1. Мерни места за мониторинг на извори на емисии во подземни води од 

рудник 

Не се предвидува вршење на мониторинг на извори на емисии во подземни води од 

руднички активности, бидејќи извори на емисии во подземни води се активностите на 

дупчење, кои претставуваат дифузни извори на емисии. Со следење на квалитетот на 

јамските води кои ќе се испуштаат од рудничките окна во Тораничка Река, ќе се следи 

влијанието на рудничките активности врз квалитетот на подземните води.  

1.3.2. Мерни места за мониторинг на извори на емисии во подземни води од 

флотација 

Не се предвидува вршење на мониторинг, бидејќи во границите на флотација нема 

извори на емисии во почва или подземни води. 

1.3.3.  Мерни места за мониторинг на извори на емисии во почва и подземни 

води од хидројаловиште 

Отпадни води од хидројаловиштето се извори на емисии во почва и подземни води, 

бидејќи истите се испуштаат во два бетонски таложници, од каде водите се испуштаат 
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во земјени таложници Испустот од третиот земјен таложник во четвртиот земјен 

таложник се предлага да биде точка на мониторинг на извор на емисии во почва и 

подземни води од хидројаловиште. 

Локацијата на мерното место е дефинирано со следните координатни точки. 

Ознака на 

мерното 

место 

Опис на мерно место Y X Z 

W10 
Испуст на отпадни води од колектор на 

хидројаловиште од трет земјен таложник 
7 624 370.00 4 619 911.50 915.056 

Локацијата на мерното место за мониторинг на емисиите во подземни води од 

хидројаловиште е прикажано на следната сателитска снимка. 

 

Слика 5 Локација на мерно место на извор на емисии од хидројаловиште 

На ова мерно место се предвидува да се врши мониторинг на параметрите прикажани 

во следната табела. 

Ознака на 

мерното место 

Локација на мерно место за 

мониторинг на извори не емисии 

во почва и подземни води 

Параметар за мониторинг 

W10 

Испуст на отпадни води од 

таложник бр. 3 за отпадни води од 

хидројаловиште 

 температура, 

 pH, 

 вкупно суспендирани 

материи, 

 минерални масла, 

 БПК5, 

 ХПК, 

 олово, 

 цинк, 

 железо, 

 кадмиум, 

 манган, 

 арсен 

 цијаниди. 

Мерно место за 
мониторинг на емисии 
во почва и подземни 
води од 

хидројаловиште-W10 
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2. Мониторинг на квалитет на медиуми во животната средина 

2.1. Мониторинг на квалитет на амбиентен воздух 

За следење на состојбата на квалитетот на амбиентниот воздух, како резултат на 

рудничките активности, флотација и хидројаловиште предвидени се три мерни места 

за мониторинг, чии координатни точки (UTM координатен систем) се прикажани во 

следната табела. 

Ознака на 

мерно место 
Опис на мерното место за амбиентен 

воздух 
Координати 

АА1 

Северно од депонираната рудничка јаловина 

кај поткоп I и во близина на новопредвидената 

рудничка депонија 622409.00 m E 4669182.00 m N 

АА2 
На северо-западната граница на флотација, 

веднаш до влезна капија во Инсталацијата 621694.00 m E 4670792.00 m N 

АА3 
Северно од хидројаловиштето и таложниците 

на хидројаловиште 619368.00 m E 4673610.00 m N 

Локациите на мерните места се прикажани на следната сателитска снимка. 

 

Слика 6 Мерни места за мониторинг на квалитет на амбиентен воздух 

На предвидените мерни места за мониторинг ќе се следат параметрите прикажани во 

следната табела. 

Ознака на 

мерното место 

Мерно место за мониторинг на 

квалитет на површински води 

Параметар за мониторинг 

АА1 

Северно од депонираната рудничка 

јаловина кај поток I и во близина на 

новопредвидената рудничка депонија 

- Суспендирани честички со 

големина под 10 µm (PM10), 

- Олово, 

- Кадмиум, 

- Арсен. 

АА2 

На северо-западната граница на 

флотација, веднаш до влезна капија во 

Инсталацијата 

- Суспендирани честички со 

големина под 10 µm (PM10), 

- Олово, 

- Кадмиум, 

- Арсен. 
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АА3 
Северно од хидројаловиштето и 

таложниците на хидројаловиште 

- Суспендирани честички со 

големина под 10 µm (PM10), 

- Олово, 

- Кадмиум, 

- Арсен. 

2.2. Мониторинг на квалитет на површински води 

Следењето на квалитетот на површинските води (Тораничка и Крива Река) се 

предвидува да се врши на следните мерни места.  

Табела 3 Мерни места за мониторинг на состојбата на површински води и нивни координати 

Ознака на 

мерно место Опис на мерното место 
Координати 

Y  X 

MM1 
Тораничка река без руднички активности 

(возводно пред поткоп III   7 623 591 4 669 685  

MM2 
Тораничка Река после испуст на јамски води 

и кипи од поткоп I 7 662 288 4 669 898 

MM3 
Тораничка Река после испуст на јамски води 

и кипи од поткоп IIA 7 623 296 4 669 808 

MM4 
Тораничка Река на место на влив на Јаречки 

Поток (пред ХЕЦ) 7 622 129 4 671 748 

MM5 
Тораничка Река после испуст на отпадни 

води од пречистителна станица 7 621 913 4 671 968 

MM6 Тораничка Река пред влив во Крива Река 7  620 265 4 673 500 

MM7 
Крива Река пред девијационен тунел на 

хидројаловште 7  620 275 4 673 514 

MM8 
Крива Река после девијационен тунел на 

хидројаловште 7  619 914 4 674 275 

MM9 
Крива Река после таложници на 

хидројаловиште 7  619 875 4 674 458 

Локациите на мерни места за следење на состојбата на површинските води во 

Тораничка и Крива Река, се прикажани на следната сателитска снимка. 
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Слика 7 Локација на мерни места за мониторинг на состојбата на површински води 

На мерните места дефинирани во Табела 3, ќе се следат следните параметри. 

Ознака на 

мерното место 

Мерно место за мониторинг на квалитет 

на површински води 

Параметар за мониторинг 

MM1 
Тораничка Река без руднички активности 

(возводно пред поткоп III   

 pH, 

 растворен кислород, 

 БПК5, 

 ХПК, 

 суспендирани материи, 

 вкупен сув остаток од 

филтрирана вода, 

 олово, 

 цинк, 

 железо, 

 кадмиум, 

 манган, 

 арсен, 

 бизмут, 

 антимон, 

 минерални масла. 

MM2 
Тораничка Река после испуст на јамски води 

и кипи од поткоп I 

MM3 
Тораничка Река после испуст на јамски води 

и кипи од поткоп IIa 

MM4 
Тораничка Река на место на влив на 

Јаречки Поток (пред ХЕЦ) 

MM5 
Тораничка Река после испуст на отпадни 

води од пречистителна станица 

MM6 Тораничка Река пред влив во Крива Река 

MM7 
Крива Река пред девијационен тунел на 

хидројаловште 

MM8 
Крива Река после девијационен тунел на 

хидројаловште 

MM9 
Крива Река после таложници на 

хидројаловиште 

Дополнителни параметри 

MM4 
Тораничка Река на место на влив на 

Јаречки Поток (пред ХЕЦ) 

 цијаниди 

MM5 
Тораничка Река после испуст на отпадни 

води од пречистителна станица 

MM6 Тораничка Река пред влив во Крива Река 

MM7 Крива Река пред девијационен тунел на 
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хидројаловште 

MM8 
Крива Река после девијационен тунел на 

хидројаловште 

MM9 
Крива Река после таложници на 

хидројаловиште 

MM5 

Тораничка Река после испуст на отпадни 

води од пречистителна станица 

 Вкупен фосфор, 

 Вкупен азот, 

 Амонијак, 

 Нитрати, 

 Нитрити, 

 Колиформни бактерии 

2.3. Мониторинг на квалитет на подземни води  

Состојбата на подземните води се предложува да се следи на две мерни места.  

Едното мерно место се предвидува близина на резервоарите за складирање на 

нафта, а друго мерно место после хидројаловиштето. 

Локацијата на мерното место во близина на резервоарите за складирање нафта е 

дефинирано со следните координатни точки. 

Ознака на 
мерното место 

Опис на мерното место Кординати 

Y X 

ММ11 
Пиезометар во близина на 

резервоарите за складирање на 
нафта 

7 597 946 4 648 529 

Локацијата на мерното место за следење на квалитетот на подземните води во 

близина на резервоарите за складирање нафта е прикажано на следната сателитска 

снимка. 

  

Слика 8 Локација на мерно место за мониторинг на квалитет на подземни води во близина на 

резервоарите за складирање нафта 

Параметрите кои ќе се мониторираат на ова мерно место се прикажани во следната 

табела. 

Ознака на Локација на мерно место Параметри за мониторинг 

Мерно место за 
мониторинг на квалитет 

на подземни води 
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мерно место 

ММ11 После резервоари за складирање 

на нафта 

 рH 

 минерални масла, 

 олово, 

 цинк, 

 железо, 

 кадмиум, 

 манган, 

 арсен, 

 антимон, 

 бизмут. 

За следење на влијанијата на хидројаловиштето врз подземните води се предвидува 

мониторинг на едно мерно место, лоцирано под хидројаловиштето и во близина на 

трет таложник за отпадни води (прв земјен таложник). 

Локацијата на мерното место (пиезометарот) на кое се предлага да се следи 

состојбата на подземните води е дефинирано со следните координатни точки. 

Ознака на 

мерно место 

Мерно место за мониторинг на подземни 

води 

Координатни точки на 

локација на мерно место 

ММ10 После хидројаловиште (во близина на трет 

таложник) 

42°12'14,66" N 22°26'49,016" Е 

Локацијата на мерното место (пиезометар) е прикажано на следната сателитска 

снимка. 

 

Слика 9 Локација на мерно место за мониторинг на квалитет на подземни води под 

хидројаловиште 

Параметрите преку кои ќе се следи квалитет на подземните води се прикажани во 

следната табела. 

Ознака на 

мерно место 

Локација на мерно место Параметри за мониторинг 

ММ10 После хидројаловиште и во близина на трет 

таложник за отпадни води од јаловиште 

 рH 

 минерални масла, 

Мерно место за 
мониторинг на 
подземни води под 

хидројаловиште 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог IX 

Страна 16 од 17 
 

 олово, 

 цинк, 

 железо 

 кадмиум, 

 манган, 

 арсен, 

 антимон, 

 бизмут 

 цијаниди. 

2.4. Мониторинг на ниво на амбиентална бучава 

2.4.1. Мерни места за мониторинг на амбиентална бучава од рудник 

Рудничките активности, кои се одвиваат во експлоатационото поле, не се очекува да 

предизвикаат надминување на дозволените гранични вредности за бучава на 

границите на концесикиот простор. Поради овие причини, како и отсуство на осетливи 

рецептори во близина на концесискиот простор не се предвидува мониторинг на 

бучава од рудничките активности.  

2.4.2. Мерни места за мониторинг на амбиентална бучава од флотација 

За следење на нивоата на бучава, која се генерираа од објектите на флотација, се 

предвидува вршење на мониторинг на границите на флотација на следните мерни 

места: 

Ознака на мерното 
место за мониторинг 

Опис на мерното место за 
мониторинг на бучава 

Координати 

BB1 На границата на Инсталацијата 
(ориентација северо-запад) 

42°10’48.91’’N 22°28’25.25’’E 

BB3 
На западна граница на Инсталацијата 

(на патот во близина на објектот на 
флотација и дробење) 

42°10’39.26’’N 22°28’31.91’’E 

BB4 
На југо-источна граница на 

Инсталацијата (во близина на главниот 
извозен поткоп) 

42°10’29.73’’N 22°28’39.71’’E 

Локациите на мерните места за мониторинг на амбиентална бучава од објектите на 

флотација, се прикажани на следната сателитска снимка. 
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Слика 10 Мерни места за мониторинг на амбиентална бучава од флотација 

2.4.3. Мерни места за мониторинг на амбиентална бучава од хидројаловиште 

Не се предвидува вршење на мониторинг на амбиентална бучава, бидејќи во 

хидројаловиштето отсуствуваат значајни извори на бучава, кои би можење да 

предизвикаат надминување на дозволени гранични вредности. Во поблиското 

опкружување на хидројаловиштето не се евидентирани сензитивни рецептори на 

бучава. 
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1. ВОВЕД 

Начинот на кој една индустриска инсталација обезбедува ефикасна заштита на 

медиумите на животната средина треба да биде претставен со примена на најдобрите 

достапни техники (НДТ) кои се препорачуваат за соодветната индустриска дејност. Во 

Законот за животна средина е регулирана улогата на НДТ во постапката за добивање 

на А-интегрирана еколошка дозвола, и тоа преку: 

Член 107 

(1) А-интегрираната еколошка дозвола се заснова на примена на најдобрите достапни 

техники; 

… 

(4) при издавањето на А-интегрирана еколошка дозвола, органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на животната средина задолжително води сметка 

за: 

 природата и за видот на активноста којашто треба да се врши во инсталацијата; 

 состојбата на животната средина на локацијата на којашто е сместена 

инсталацијата; 

 барањата за заштита на животот и здравјето на луѓето и на животната средина 

пропишани со закон; 

 информациите содржани во студијата или во извештајот за оцена на влијанијата 

нa проектот врз животната средина, доколку постојат; 

 ставовите и мислењата доставени во согласност со членовите 100, 101 и 103 од 

овој закон; и 

 најдобрите достапни техники. 

При изработката на овој дел од Барањето за добивање на А-интегрирана еколошка 

дозвола се земени предвид секторските упатства за НДТ од Министерството за животна 

средина и просторно планирање1, како и Референтните документи за најдобри достапни 

техники на Европската комисија2. Во овој дел исто така се дадени и препораки за 

воведување на најдобри достапни техники кои ќе придонесат за поефикасно работење 

на Инсталацијата и интегрирано спречување  и контрола на загадувањето. 

НДТ се во согласност со следните начела за заштита на животната средина, кои се 

наведени во Законот за животна средина на Република Македонија: 

Член 6 – Начело на висок степен на заштита  

Секој е должен при преземањето активности или при вршењето дејности да обезбеди висок 

степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето. 

Член 14 – Начело на превенција  

Мерките и активностите за заштита на животната средина се преземаат пред да дојде до 

штетни последици. 

Член 15 – Начело на почисто производство  

Со цел да се намалат ризиците за животот и здравјето на луѓето и за животната средина, 

како и да се зголеми економската и еколошката ефикасност, се поддржува примената на 

сеопфатна стратегија за заштита на животната средина и тоа во поглед на суровините, 

производствените процеси, производите и услугите. 

                                                
1 Интегрирано спречување и контрола на загадувањата – Технички упатства за најдобрите 
достапни техники за третман на отпадни гасови и отпадни води, Министерство за животна 
средина и просторно планирање, Скопје (2012) 
2 IPPC: Reference document on Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities (2009), 
Non-Ferrous Metals Industries (2014) and Waste Water and Waste Gas Treatment/Management 
Systems in the Chemical Sector (2014) 
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2. ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ 

Еколошките аспекти од работењето на Инсталацијата се подетално разработени во 

други поглавја; сепак, поради конзистентност со Правилникот за содржина на Барањето 

за А-интегрирана дозвола, во овој дел ќе бидат наведени главните аспекти на 

животната средина кои се во корелација со активностите што се спроведуваат во 

Инсталацијата.  

Потоа, за идентификуваните аспекти на животната средина, ќе се опишат соодветни 

најдобри достапни техники за намалување на можните влијанија. 

Главни еколошки аспекти кои се разгледуваат во однос на работењето на 

Инсталацијата се: 

 Емисии во воздух, вода и почва; 

 Дренажа на киселина од карпите;  

 Инцидентни состојби; и 

 Рехабилитација на подрачјето. 

Исто така, тука ќе бидат опишани еколошките аспекти кои се однесуваат на намалување 

на отпад, како и за замена на суровините и нивна повторна употреба. 

2.1 Емисии во животната средина 

2.1.1 Емисии во воздух 

Емисиите во воздух во Инсталацијата потекнуваат главно од природни чинители, или 

се предизвикани од човекот. На пример: 

 Најситната фракција од депонираната рудничка јаловина може да биде 

разнесена со помош на воздушните струења, со што ќе се генерира фугитивна 

прашина. Ова е пример на ерозија предизвикана од ветер; 

 Во процесот на подготовка на реагенси, наменети за флотација, се создаваат 

емисии од мирис и пареа кои влијаат врз квалитетот на амбиентниот воздух. 

2.1.2 Емисии во води 

Ефлуентот, кој потекнува од Инсталацијата, односно од погонот за флотација, содржи 

растворени хемикалии. Вакви хемикалии се, на пример, реагенсите кои се користат во 

процесот на флотација: натриум цијанид, ксантати, калциум карбонат и др. Исто така, 

ефлуентите можат да содржат значителни количини суспендирани материи. Извор на 

емисии во подземните води е протекувањето (понирање) на вода од таложното езеро. 

Емисии во води се јавуваат и од ефлуентот од таложниците за јамска вода (пред 

хоризонт IIa и II), за олово и цинк (локација Флотација), како и од таложниците кои се 

наоѓаат под хидројаловиштето. 

2.1.3 Емисии во почва 

Вакви емисии потекнуваат од сува депозиција на прашина, или од протекувањето на 

течности од хидројаловиштето и рудничката јаловина. Местата за привремено 

депонирање на рудничка јаловина често претставуваат извор на загадување на 

почвата.   
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2.1.4 Дренажа на киселина од карпите 

Појавата на дренажа (исцедок) на киселина од карпите (ДКК) е присутна секаде каде 

има присуство на сулфидни рудни тела, кои се ископуваат поради содржината на олово, 

цинк, злато, бакар и други минерали.  

ДКК претставува природен процес, но во рударството, каде се создава и депонира 

рудничка јаловина, како и хидројаловина која потекнува од процесот на флотација, ДКК 

станува важен еколошки аспект кој влијае врз промената на квалитетот на постоечката 

состојба на животната средина, односно врз промената на pH вредноста на медиумите 

(почва и/или вода). Сулфидите од јаловината подлежат на оксидација во присуство на 

кислород и вода. При оксидацијата се создава кисел исцедок кој содржи метали. При 

подолготрајно изложување на јаловината на временските услови, односно кислород и 

вода, ваков исцедок може да се создава континуирано за подолг рок. Исто така, важно 

е да се напомене дека процесот на ДКК е поинтензивен кај јаловина која содржи честици 

со помала големина, бидејќи на овој начин е зголемена површината за реагирање со 

кислородот.  

Обично во јаловината може да се најдат и базни минерали, како на пример, карбонати 

или алумино-силикати. Во овој случај, ефектот од ДКК врз животната средина е 

намален, бидејќи карбонатите доведуваат до неутрализација на создадената киселина.       

2.2 Инцидентни состојби 

Нарушувањето на стабилноста на купиштата од рудничка јаловина (при силни ветрови 

или обилни дождови), или, пак, разрушувањето на браната на хидројаловиштето и 

пукање на пулповодот за транспорт на хидројаловината, претставуваат важни еколошки 

аспекти во рударството. Ова може да доведе до краткорочни и долгорочни влијанија 

врз животната средина.  

Најчестите краткорочни влијанија врз животната средина се: 

 Поплавување; 

 Препокривање на земјиштето; 

 Уништување на објекти; 

 Отсекување на инфраструктура (на пример, патишта); 

 Труење на живиот свет. 

Како потенцијални долгорочни влијанија се јавуваат: 

 Акумулација на метали во растенијата и животните; 

 Загадување на почвата; 

 Изгинување/исчезнување на животински и растителни видови. 

2.3 Рехабилитација на локацијата  

Кога ќе се исцрпат рудните резерви, локацијата треба да се подготви за евентуална 

натамошна употреба. Обично плановите за рехабилитација се изработуваат уште при 

планирањето за започнување со работа, како и во текот на работењето, и затоа треба 

да подлежат на редовно надополнување во зависност од промените во работата и 

комуникацијата со надлежните органи и други чинители. Во одредени случаи, цел е да 

се остави што помала трага од постоењето на Инсталацијата, додека во други-да се 
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изведе целосна промена на пределот. Концептот на „изгради за да затвориш“ се 

однесува на тоа дека затворањето на подрачјето е земено предвид уште на ниво на 

Физибилити студија за нов рудник и потоа е постојано мониторирано и надополнувано 

за време на сите фази од постоењето на рудникот. Притоа, негативните влијанија врз 

животната средина треба секогаш да се сведат на минимум. 

2.4 Намалување на создаден отпад и постапување со отпад 

Од активностите кои ќе се одвиваат во рамките на Инсталацијата се очекува 

генерирање на различни фракции на отпад, наведени во соодветниот Прилог V за 

ракување со материјалите. 

Во Инсталацијата се обезбедени места за привремено одложување и складирање на 

некои фракции од отпад. Измешаниот комунален отпад се складира на место лоцирано 

во близина на административниот објект и објектите за работниците, веднаш до 

асфалтниот пат. Местото е со бетонирана подлога и е оградено, за да се спречи 

контактот на овој отпад со дивите животни и негово разнесување во опкружувањето на 

локацијата. Со комуналниот отпад ќе управува Јавното комунално претпријатие од 

Крива Паланка. 

Отпадното железо, кое се создава на локацијата, се складира на бетонско плато кое се 

наоѓа до главниот технички магацин. Дел од железниот отпад, поточно фракцијата од 

железни делови од возилата (особено шински, кои се користат во рудникот) повторно 

се искористуваат за поправка на други слични возила. Оние метални делови, кои се 

јавуваат како отпад и неможат повторно да се искористат во самата Инсталација ќе се 

предадат на овластен управител со таков вид отпад. 

Отпадните масла се складираат во посебен магацин за складирање на отпадни масла, 

каде покрај нив, се чуваат и чистите масла. Овој магацин е затворен со метална мрежа 

и поделен на дел за отпадни и чисти масла. Пред магацинот е изградена бетонска шахта 

– танквана, со цел да ги собира евентуалните истекувања. Отпадните масла од 

Инсталацијата ќе се предадат на овластен управител со таков вид на отпад. 

Отпадните гуми се одложуваат на плато кое се наоѓа во близина на бензинската пумпа. 

Со нив ќе постапува овластен управител за ваков тип на отпад. 

Според пресметките, за време на работењето на рудникот, се очекува создавање на 

131 899 m3 на рудничка јаловина. Како предлог-мерка за постапување со овој отпад е 

повторна употреба на рудничката јаловина, односно искористување на јаловината за 

заполнување на јамите по престанокот со работа. Со ова значително би се намалиле 

емисиите кои потекнуваат од куповите на рудничка јаловина (фугитивна прашина во 

воздух, закиселени атмосферски води, понирање во почвата и сл.), а кои би настанале 

доколку не се преземат соодветни мерки за отстранување на рудничката јаловина и 

рехабилитација на земјиштето по престанок со работа на Инсталацијата.  

Од флотацијата на олово-цинковата руда ќе се создава флотациска јаловина, чие 

количество е проценето на 5 123 847 t. За флотациската јаловина се предлага нејзино 

искористување како градежен материјал, или материјал за заполнување на празни 

поткопи.  
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Слика 1 Положба на местата за одлагање на различни видови на отпади 

2.5 Замена на суровини и реупотреба 

Во поглавјето за потребни суровини се наведени сите потребни материјали и енергии 

кои се неопходни за работа на Инсталацијата. Овој дел од Барањето се задржува на 

оние еколошки аспекти што вклучуваат замена на примарните суровини и нивна 

повторна употреба во производниот процес.  

Во процесот на флотација е потребна вода во релативно големи количества. Оваа 

техничка вода се обезбедува од зафат на Тораничка Река, од каде преку резервоар и 

цевковод, истата се доставува до погонот за флотација. Во услови на потреба, за оваа 

цел се применува рециркулација на водата од таложникот за олово, што се изведува со 

помош на рециркулациона пумпа. Операторот планира спроведување и искористување 

на јамските води, како и водите од хидројаловиштето, во погонот за флотација на руда. 

Водата потребна за прскалките на плажите од хидројаловиштето ќе се обезбедува од 

избистрените води од таложното езеро. 

По потреба, јамската вода од Главниот извозен поткоп ќе се пренасочува до погонот за 

флотација, каде ќе служи за потребите на производствениот процес. 

Талогот од таложниците за олово и цинк (кои се наоѓаат на локацијата Флотација) ќе се 

суши и ќе се предава на овластена компанија за постапување со таков тип на отпад.  

3. НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ 

3.1 Систем за управување со животната средина 

Општа најдобра техника за спречување/намалување на емисиите во животната средина 

од активноста која се спроведува во Инсталацијата е спроведување на Систем за 

Плато за 

отпадно 

железо 

Комунален отпад Магацин за 

отпадни масла 

Плато за отпадни гуми 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог X                                                                                                                     Страна 8 од 23 

управување со животната средина (СУЖС) во кој менаџментот на Компанијата ќе 

дефинира принципи и политики за заштита на животната средина. Обврзувањето 

(посветувањето) на менаџментот кон заштита на животната средина се смета за 

предуслов за успешна примена на другите барања од СУЖС, како што се: 

 Планирање и воспоставување на процедури за заштита на животната средина, 

во кои би биле вклучени: 

o Опис на структурата на процедурата и одговорностите на инволвираните 

лица; 

o Обука и подигнување на свесноста и компетентноста на инволвираните 

лица; 

o Комуникација; 

o Вклучување на вработените; 

o Документација; 

o Ефикасна контрола на процесот; 

o Програма за одржувaње на Инсталацијата; 

o Подготвеност за вонредни состојби и одговор; 

o Придржување до законодавството за животна средина;  

o Спроведување на процедурите; 

 Проверка на резултатите од спроведувањето на СУЖС и подобрување на 

состојбата со емисиите, што би се постигнало со: 

o Мониторинг на животната средина и мерења; 

o Преземање на корективни и превентивни мерки; 

o Водење на евиденција; 

o Независна (доколку е применливо) внатрешна ревизија за утврдување 

дали СУЖС правилно се спроведува; 

 Преглед на СУЖС од страна на менаџментот; 

 Дополнително: преглед и валидација на системот за управување со животната 

средина од страна на акредитирано тело или надворешен верификатор; 

 Разгледување на можноста за воведување на почисти технологии; 

 Кога е можно, да се води редовна евиденција за енергетска ефикасност и 

активности за заштеда на енергија, изборот на влезни материјали, емисии во 

воздух, испусти во вода, потрошувачка на вода и создавање на отпад; 

 Разгледување на потенцијалните влијанија врз животната средина од 

затворањето на Инсталацијата. 

3.2 НДТ применливи во рудникот и локација флотација 

Во овој дел ќе бидат разгледувани соодветните НДТ кои се применливи во рудничкиот 

круг и локацијата флотација.  

3.2.1 Техники за контрола на процесот и мониторирање на емисии 

Со цел да се подобри заштитата на животната средина, НДТ значи обезбедување на 

стабилен производствен процес со: 
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 Контрола и селекција на влезните материјали (на пример, во погон флотација) 

во зависност од техниката на работење и техниките кои се користат за 

намалување на емисии; 

 Ефективно мешање на различните влезни материјали и реагенси за да се 

обезбеди оптимална ефикасност на хемиските реакции и да се намалат 

емисиите и враќањето/отфрлањето на материјали; 

 Мерење на влезните материјали; 

 Контрола на количината на влезен материјал, критичните процесни параметри и 

услови; 

 Мониторинг на перформансите на системот за намалување на емисии во воздух, 

нивноа редовна контрола и одржување; 

3.2.2 Техники за складирање течно гориво 

Во Инсталацијата се складира течно гориво во подземни непропусни резервоари, кои 

имаат изводи за вентилација. 

За складирање на течни горива на локацијата, се препорачува примена на следните 

НДТ: 

 Складирање во резервоари кои се вентилираат, и кои се обезбедени со танквани 

за зафаќање на евентуални истекувања; 

 Редовна проверка на резервоарот со цел да се осигура отсуството на 

истекувања и оштетување; 

 Доколку постои голем ризик од загадување на подземните води, тогаш треба да 

се осигура непропусноста и отпорноста на резервоарот каде се складира 

горивото, како и соодветната танквана (сад за прифаќање на евентуално 

истекување). 

3.2.3 НДТ за намалување на емисии во воздух 

Емисиите во воздух кои се среќаваат на Инсталацијата, можат да бидат дифузни и 

насочени (испусти од системи за намалување на влијанија врз амбиентниот воздух). Во 

овој дел се разгледувани соодветните НДТ за намалување на емисиите во воздух кои 

потекнуваат од наведените типови на емисии. 

Дифузните емисии потекнуваат од објектите/местата за складирање на материјали, од 

утовар и истовар на материјал, складишта на отворено за материјали кои генерираат 

прашина (вклучително и рудничка јаловина и сув дел, односно плажа од 

хидројаловиштето), процесите на флотација каде се користат реагенси и сл. Ваквите 

емисии можат да бидат од прашина, испарливи органски соединенија, но и од мирис.  

Според местоположбата, дифузните емисии се претставени како точкасти, линеарни, 

површински или емисии кои потекнуваат од голема количина на складиран материјал. 

Кога емисиите излегуваат од затворен простор (објект), по пат на природна вентилација, 

тогаш се смета дека тие придонесуваат во дифузните емисии, но доколку тие се 

спроведуваат со систем за вентилација, тогаш станува збор за насочена емисија. 

3.2.3.1 Намалување на влијанија од дифузни емисии 

За намалување на дифузните емисии, се препорачува придржување до следните НДТ: 
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 Насочување/собирање на дифузните емисии близу до изворот на емисии и нивен 

третман; 

 Подготовка и имплементација на Акционен план за дифузни емисии на прашина, 

како дел од СУЖС, кој ќе вклучи: 

o Идентификација на најзначајните извори на дифузна прашина; 

o Одредување и спроведување на соодветни активности и техники за 

спречување или намалување на емисиите во текот на определен 

временски период; 

 Да се избегнува складирање на отворено на материјал кој создава прашина; 

 Транспортните појаси и ленти за материјали во објектите и надвор од нив треба 

да се затворени; 

 Складирање на рудата и концентратите во затворени простори, односно силоси; 

 Кога е можно, да се попрскува со вода површината која генерира прашина; 

 Употреба на супстанци за препокривање (како варовник или поливинил ацетат) 

за спречување на прашина при ветровито време; 

 Да се минимизира висината при која се истовара материјалот (на пример, кај 

примарната дробилка во погон дробење); 

 Да се прилагоди брзината на отворените транспортни ленти <3,5 m/s (на пример 

кај транспортните ленти во погон дробење); 

 Истоварањето на рудата, која треба да се дроби и флотира, треба да биде во 

затворена просторија; 

 Одржување/организирање што помали рути на транспорт на материјали; 

 Миење на гумите и шасијата од возилата кои се движат во рамките на границите 

на Инсталацијата. 

На локацијата-Флотација, истоварањето на рудата, која доаѓа од главниот извозен 

поткоп, се врши во затворена просторија (главен приемен бункер). Отткука рудата се 

дроби во систем од дробилки и транспортни ленти и се просејува. Во оваа просторија 

има отпрашувачи од типот на влажни скрубери.   

Издробената и просеана руда, преку затворена голема транспортна лента се пренесува 

до силосите за привремено складирање, од каде потребната количина издробена руда 

се зема и продолжува во погонот мелење и флотација.  

3.2.3.2 Техники за намалување на емисии во воздух 

За намалување на емисии од прашина во воздухот, се применуваат различни системи 

за намалување на емисиите, кои се наведуваат во листата на НДТ. Такви се: 

 Влажни скрубери. Прашината во скруберот се отстранува со тоа што се меша со 

вода, а покрупните честици се одделуваат со употреба на центрифугална сила. 

Прашината се собира на дното од скруберот. Заедно со прашината се собираат 

и прилепени неоргански соединенија како SO2, NH3, NH4Cl, VOCs и тешки метали. 

Скруберот може да се монтира на тој начин така што избистрената вода може 

повторно да се употреби во следниот циклус на употреба; 

 Циклони. Се користат за механичко отстранување на честици со примена на 

центрифугалната сила, најчесто во сад со конусна форма; 
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 Вреќасти филтри. Тие ги собираат цврстите честици на тој начин што гасот 

поминува низ ткаенина низ која повеќето од честиците не можат да поминат. 

Важно е да се напомене дека е потребно прашината акумулирана на филтерот 

да се отстранува на одреден временски интервал. 

Процеси при кои се создава значително количество на прашина во Инсталацијата се 

погоните за дробење и сеење. Тие се опремени со отпрашувачи-влажни скрубери, и 

истите се вентилираат преку систем за вентилација, кој има свои испусти. 

Одделението за подготовка на реагенси (вар, КАКС, КЕКС, натриум цијанид) е опремено 

со систем за вентилација. 

3.2.4 Намалување на влијанија во води 

НДТ за намалување на влијанијата врз водите се однесуваат на следното: 

 Повторна употреба на водата. Оваа вода е потребно пред да се врати во 

процесот/ладење на опремата, да биде подложена на соодветен третман, 

имено: 

Табела 1 Отпадни води и начин на третман пред нивна повторна употреба 

Извор на отпадна вода Метод за намалување на 
влијание 

Метод на третман 

Процес на флотација Враќање во процес Неутрализација и 
исталожување 

Систем за намалување 
на влијанија во воздух-
влажен скрубер 

Повторна употреба на слабо 
киселите производи од системот за 
намалување на влијанија доколку е 
можно 

Стабилизација. 
Исталожување доколку е 
потребно 

Површинска 
атмосферска вода 

Чистење на површините (патишта, 
паркинзи и сл.). Правилно 
складирање на суровините 

Стабилизација. 
Исталожување доколку е 
потребно. Филтрација 

 Третман на водата која не може повторно да се употреби (или која по примарен 

третман не е со квалитет кој би допуштил нејзина реупотреба во процесот): 

o Примена на „end-of-pipe“ техники, како што се: хемиски третман, 

таложење, флотација, филтрација и сл. 

Табела 2 Начини на третман на емисии во води (ефлуенти) 

НДТ за 
третман на 

вода 

Опис 

Хемиски 
третман 

Се состои од додавање на реагенс, како вар, натриум хидроксид, натриум 
сулфид или мешавина од реагенси, со цел прилагодување на pH вредноста 
и поттикнување на исталожување на растворливи метали. 

Таложење Техника на одвојување на цврсти честици од течност со помош на 
гравитацијата. Вака се одвојуваат нерастворливите метали и цврсти 
честици од течниот ефлуент. 

Флотација Со оваа техника се одвојуваат големи флокули (односно, лебдечки 
честици) при што тие се доведуваат до површината на суспензијата. 

Филтрација Одвојување на цврсти честици од отпадната вода која минува низ порозен 
медиум. Песокот е најчесто користениот медиум за филтрирање. 

3.2.5 Намалување на емисии од бучава 

Се препорачува примена на следните НДТ за намалување на нивоата на генерирана 

бучава: 
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 Употреба на линиски непрекинати работни системи (транспортни ленти, 

цевководи и сл.); 

 Да се покријат линиските работни системи во подрачјата каде има сензитивни 

рецептори на бучава. 

3.3 НДТ применливи на јаловиштата за флотациска и рудничка 

јаловина 

3.3.1 Управување со јаловина 

Управувањето со јаловината вклучува примена на НДТ какви што се: 

 Минимизирање на волуменот на јаловината, на пример, со правилен избор на 

методот на ископ; 

 Доведување до максимум на можностите за алтернативна употреба на 

јаловината, на пример, како: агрегат, употреба во реставрација на други рудници, 

пополнување на јами и сл.; 

 Кондиционирање на јаловината со цел да се сведе до најмало можно ниво 

влијанието врз животната средина (промена на pH на вода и почва), и тоа по пат 

на додавање на супстанци со пуферни својства. 

3.3.2 Управување на јаловиштето во текот на сите фази од постоењето (life 

cycle management) 

Ризикот од хаварии и несреќи при кои може да дојде до емисии и влијанија врз 

животната средина, може да се намали со соодветна и засилена примена на достапните 

техники и интервенции кај јаловиштата во текот на сите фази од постоењето, т.е. фаза 

на проектирање, фаза на изградба, оперативна фаза, како и фаза на затворање и грижа 

за локацијата по затворањето.   

Рудникот „Тораница“ е веќе постоечка Инсталација, така што наведувањето на НДТ кои 

се применуваат во фазата на проектирањето на рудникот, не е применливо. 

3.3.2.1 Фаза на изградба/подигнување на браната 

Во случајот со предметното јаловиште, не постои јасна граница меѓу фазата на 

изградба и оперативната фаза, бидејќи изградбата продолжува за време на 

оперативната фаза (на пример, со подигнување на браната на јаловиштето). Затоа, 

важно е да се: 

 Надгледува изградбата (подигнување на браната) од страна на стручно лице-

инженер или геотехничар; 

 Да се чуваат записите од резултатите од тестирања спроведени за време на 

изградбата. 

3.3.2.2 Оперативна фаза 

Во оперативната фаза од јаловиштето се земаат предвид неколку аспекти кои можат да 

претставуваат закана по квалитетот на животната средина и здравјето на луѓето. Тие 

аспекти се наведени во текстот кој следува подолу. 

 Стабилност на јаловишната брана 

НДТ кои треба да се применат за да се осигура безбедноста на јаловишната брана се: 
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 Мониторирање на стабилноста на браната на јаловиштето, како што е наведно 

во следното потпоглавје; 

 Изградба на пренасочувачки патишта за вода и флотациска јаловина, кои ќе се 

користат во случај на оштетувања и дестабилизација на браната на јаловиштето; 

 Обезбедување на алтернативно место за одлагање на флотациската јаловина 

при горенаведениот случај; 

 Обезбедување на одводнувачки патишта кои ќе се користат при вонредни 

состојби, или пловни пумпи доколку нивото на вода во јаловиштето го надмине 

капацитетот на складирање на истото; 

 Мерење на придвижувањата на тлото со длабоко поставени инклометри и 

мерење на притисокот на подземната вода со помош на пиезометри; 

 Обезбедување на соодветен начин на одводнување; 

 Водење евиденција за проектирањето и изградбата на браната на јаловиштето, 

како и за сите промени во проектирањето и изградбата (подигнувањето на 

браната); 

 Подготовка на Упатство за безбедност на јаловишната брана и негово 

искористување во комбинација со ревизии на безбедноста на браната извршени 

од страна на независно стручно лице; 

 Едукација и соодветна обука на персоналот.  

 Следење на стабилноста на јаловишната брана и куповите на рудничка 

јаловина 

Мониторирањето на стабилноста на јаловишната брана вклучува употреба на 

инструменти, инспекции (дневни/неделни/месечни) и детални ревизии кои би се 

спроведувале на поголеми временски интервали (1-20 години).  

Фреквенцијата на мониторингот зависи од проценката на последиците кои би настанале 

во случај на нефункционирање на системот на хидројаловиштето/хаварија. Мониторинг 

планот исто така ги вклучува и следните аспекти: 

 Опис на причината за мониторинг на посебните параметри; 

 Критериуми за проценка кои служат при евалуација на резултатите; 

 Назначување на лице кое ќе биде одговорно за мониторингот, собирање на 

податоци, евалуација и известување; 

 Распоред за разгледување на мониторинг планот. 

Подолу се претставени најчестите параметри кои се земаат во предвид при мониторинг 

на стабилноста на јаловишната брана. 

Табела 3 Најчести параметри при мониторинг на стабилноста на јаловишната брана 

Параметар Инструменти/начин на следење Фреквенција 

Ниво на вода во таложно 
езеро 

Доплер, мерач на ниво на вода Неделно, дневно или 
онлајн 

Протекување 
(инфилтрирање на вода 
во брана и во подлогата) 

 Употреба на резервоари 
за протекување 

 Мерач на притисок на вода 
во порите 

 Бунари  

Неделно, дневно или 
онлајн 
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Примерок од протечена 
вода 

Земање примероци и мерење на 
матност-турбидитет 

Месечно или неделно 

Положба на подземен 
водоносен слој 

Пиезометри Месечно или неделно 

Притисок на водата во 
порите 

Пиезометри Месечно или неделно 

Придвижување на сртот на 
браната и јаловиштето 

Геодетски датумски точки на 
плажата и сртот на браната, 
аерофотографии, GPS 

Годишно или на шест 
месеци 

Сеизмичност Акцелерографи на силно движење Не се врши на локацијата. 
Посебни институции 
вршат вакви мерења 

Динамички притисок на 
водата во порите и 
ликвефакција 

Пиезометри со вибрирачка жица Годишно 

Извор: BREF: Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities 

Како параметри за мониторирање на куповите од одложена рудничка јаловина се 

јавуваат: 

 Геометрија на падината на купот; 

 Дренажа; 

 Притисок на водата во порите. 

 Контрола на дренажата на киселина од карпите (ДКК) 

Како карактеристично влијание врз животната средина во рударството, ДКК може да се 

контролира со: 

 Депонирање на рудничката јаловина на непропусна подлога која задржува 

атмосферска вода, и натамошно соодветно постапување со таа вода. 

 Превенција на ерозија со вода 

Ерозијата на јаловишната брана која е предизвикана од вода може да се избегне со 

примена на следните НДТ: 

 Препокривање на падината на браната со заштитен слој од чакал, покривка од 

почва и трева, покривка од геотекстил и трева, или друга синтетичка прекривка; 

 Импрегнација на површинскиот слој на јаловиштето со материјал кој одбива 

вода, како силициумово соединение, цемент, битумен или бентонит. 

 Спречување на емисии од прашина 

Сувиот дел од јаловиштето е значаен извор на прашина. Оваа прашина може да се 

сузбие со примена на следните НДТ: 

 Ветронамалувачки бариери, прскање на површините со вода (на плажите од 

јаловиштето), или нанесување на сврзувачка материја (да ги сврзе честиците од 

јаловината) каква што е битуменската емулзија.  

 Посадување на автохтона вегетација. На овој начин може да се интегрираат 

активностите за рехабилитација на јаловиштето во оперативната фаза, при што 
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трошоците за реставрација се распоредени на подолг период, и истите можат да 

се исплатат од приходите за време на оперативната фаза.  

 Воден биланс и План за управување со води 

Со одредување на водниот биланс ќе се обезбедат следните податоци: 

 Капацитет на испуштање на таложното езеро; 

 Капацитет на складирање на вода; 

 Потребниот капацитет за третман на вода; 

 Дали во таложното езеро има доволна количина на вода, како и со соодветен 

квалитет, која може да се употреби во рудничките активности; 

 Како треба да се справиме со вишокот на вода; 

 Количина на вода која не поминува низ системот за третман (таложници и сл.) и 

која протекува директно во реципиент или во подземни води. 

 

Слика 2 Шематски приказ на водниот циклус кај јаловиште за хидројаловина 

Извор: BREF: Management of tailings and waste rock facilities 

Пресметката на водниот биланс треба да ги вклучи сите компоненти и процеси од 

геохемискиот циклус на водата: 

 Воден талог (количина на дождови); 

 Површинска атмосферска вода; 

 Внес на вода која потекнува од флотација; 

 Повторна употреба на вода од флотација; 

 Испарување; 

 Испуштање во реципиент; 

 Протекување под и низ јаловишната брана. 

Врз основа на водниот биланс може да се процени протокот на вода од таложното 

езеро/јаловишната брана во подземните води. Меѓутоа, постои извесна несигурност 

поврзана со добиениот број од пресметките, бидејќи неколку параметри не можат да се 

измерат и затоа треба приближно да се проценат.   

Доколку слободната вода во таложното езеро не се испушта директно во природните 

водотеци, тогаш таа ќе мора да се врати во постројката за флотација (да рециркулира), 
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или, во региони со сува и жешка клима, да испари. Водата може да се складира и во 

таложник за избистрување кој се наоѓа низводно од таложното езеро, и, во одредени 

случаи, треба да подлежи на третман пред да се испушти во природен водотек. 

 Управување на протекувањата 

Предуслов за подготовка на Систем за управување со протекувањата е темелното 

познавање на хидрогеолошките карактеристики на локацијата. Хидрогеолошките 

карактеристики се истражуваат и следат со помош на пиезометри и нивно редовно 

мониторирање. Со помош на пиезометрите се следи правецот на проток, 

хидрауличните градиенти и карактеристиките на водоносните слоеви. Врз основа на 

податоците од пиезометрите, можат да се донесат одлуки во врска со преземање на 

соодветни мерки за управување со протекувањата.  

НДТ кои се употребуваат при управувањето на протекувањата зависат од типот на 

протекување, односно дали протекувањето се одвива низ јаловишната брана, или, пак, 

протекувањето се одвива под браната (односно, има протекување од таложното езеро 

во почвата, односно подлогата): 

 Протекувањата низ јаловишната брана се собираат во резервоари каде се 

мониторираат протокот и квалитетот на протечена вода. Ваков резервоар 

обично ги собира и протекувањата насочени кон почвата (подлогата); 

 Доколку се утврди дека квалитетот на водата која протекува не е со 

задоволителен квалитет, тогаш треба да се пристапи кон мониторирање на 

квалитетот на подземните води од подрачјето околу јаловиштето, а може да 

биде потребно и испумпување и третирање на загадените подземни води.  

 Протекувањето во подлогата се избегнува со лоцирање на јаловиштето на 

поволна локација, односно на место каде подземната вода избива и се влева во 

таложното езеро и не излегува од истото, или, пак, на место каде подлогата е 

претставена со непропусна хидраулична бариера; 

 Доколку местото каде се наоѓа таложното езеро не е обезбедено со природна 

непропусна бариера, тогаш дното на езерото може да се направи 

водонепропусно со поставување на слој од глина или друг непропусен 

материјал. Пред поставувањето на глината, хумусниот слој од почвата мора да 

се отстрани. 

 Постојат и вештачки постелки („лајнери“, liners) кои се користат за спречување 

на протекувања, на пример, геомембрана. 

Постојат НДТ кои се однесуваат на контрола на протекувањето од таложното езеро: 

 Препреки за протекување (резервоари, ровови, и сл.); 

 Системи за враќање на протекувањата (резервоари и попивателни бунари) во 

кои протечената вода се третира, по што пречистена се испушта во животната 

средина. 

 НДТ за намалување на емисии во води 

Емисиите во води можат да се намалат со: 

 Реупотреба на водата од таложното езеро. Со ова ќе се постигне заштеда на 

природните извори на вода и водотеци. Меѓутоа, во одредени случаи 
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реупотребата не е можна, бидејќи реагенсите од отпадната вода може да го 

попречат процесот на обработка на минералите; 

 Третман на растворените метали. Ситно измелената јаловина има силна 

способност за адсорпција, што може да се искористи за прочистување на води 

кои содржат растворени метали. Според ова, ако јаловината се измеша со вода 

која содржи голема концентрација на метали (јамска вода, процедна вода од 

рудничка јаловина), растворените метали ќе се адсорбираат на површината од 

минералните честички од јаловината. Металите ќе останат адсорбирани за 

минералот се додека се одржува одредена pH (на пример, за цинк оваа pH 

вредност изнесува >7). За да се осигура контактот меѓу металот и минералот, 

јамската вода се додава кон јаловината пред нејзиното испуштање во 

флотациското јаловиште. Со примената на оваа НДТ, ќе изостане потребата од 

третман на мил; 

 Отстранување на суспендирани материи и растворени компоненти. Ова се 

постигнува со таложници или постројки за третман на вода. Процесите со кои се 

постигнува отстранување се таложење на растворените материи (главно 

метали) и одделување на талогот и честиците. При таложењето се користи 

сулфид, варовник, или комбинација од двете материи. За одделување на талогот 

и суспендираните материи се користи седиментација која се постигнува со 

помош на гравитацијата, или на друг начин. Ова може да се одвива во таложници 

или згуснувачи; 

 Третман на закиселени води. Активниот третман на закиселени води вклучува 

неутрализација со алкални материи, на пример, калциум карбонат-варовник. 

Пасивниот третман се одвива во систем за третирање во кој се користат 

природни материи и биолошки процеси кои го помагаат третманот на исцедокот 

од киселите карпи, и за кои е потребно мало одржување; 

 Третман на алкални води. Алкалните води се неутрализираат со сулфурна 

киселина или јаглероден диоксид. 

 Пренасочување на атмосферски води 

Доколку се слеат во таложното езеро и јаловиштето, атмосферските води можат да 

предизвикаат низа на влијанија врз животната средина. За да не дојде до оваа појава, 

се препорачува примена на следните НДТ за пренасочување на атмосферските води: 

 Ископување на канали над и околу јаловиштето-дренажни системи; 

 Поставување на пропусти под јаловишната брана; 

 Ископување на тунели по страните на јаловишната брана. 

Атмосферските води претставуваат проблем и за местата каде се одлага рудничката 

јаловина. За намалување на влијанијата врз животната средина кои потекнуваат од 

дејството на оваа вода врз купиштата на рудничка јаловина, треба да се примени 

следната НДТ: 

 Изградба на канали за пренасочување на атмосферската вода околу купиштата 

на рудничка јаловина, како и во нивната основа. 
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 Управување со слободната вода 

Доколку браната е водопропустлива, тогаш слободната вода од таложното езеро 

обично се чува подалеку од сртот на браната, со цел да се одржи низок градиент и да 

се спречи нарушување на стабилноста на браната. За управување со слободната вода 

се препорачува примена на следнaтa НДТ: 

 Испуштање на слободната вода преку преливник изграден во природното тло. 

 Намалување на употребата на реагенси 

Реагенсите кои се користат во процесот на флотација, генерално, се штетни за 

животната средина и здравјето на луѓето. Намалувањето на употребата на реагенси е 

НДТ која покрај тоа што е поволна за животната средина, носи и економски придобивки.  

Најчесто рудата која пристигнува во погонот за флотација постојано се мониторира во 

однос на нејзиниот хемиски состав (концентрација на посакуваниот минерал во рудата), 

што придонесува за прилагодување на количеството на додадени реагенси. Општо 

земено, треба да се одбираат хемикалии кои се биоразградливи (секако, онолку колку 

што е тоа технички и економски изводливо). Најчесто реагенсите не можат да се 

рециклираат бидејќи се цврсто сврзани за површината на честиците од јаловината. 

За оптимизација на количеството на реагенси можни се неколку начини: 

 Компјутерска контрола на количеството на употребени реагенси. Овој начин има 

многу предности, како високо ниво на контрола на процесот што придонесува за 

оптимизација во користењето на реагенси, и лесно прилагодување на 

компјутерите за потребите на процесот. Меѓутоа, негативните страни се 

согледуваат во тоа што овој начин е скап за воспоставување, како и во тоа што 

тој побарува висока компјутерска писменост од страна на операторите; 

 Намалување на употребата на цијаниди: 

o Да се примени циклична употреба (повторна употреба) на цијанидот 

наместо тој да се испушта во хидројаловиштето. Ова може да се постигне 

со промивање на јаловината (онаму каде е применливо); 

o Примена на мониторинг на концентрацијата на цијанид кој се користи во 

процесот, како и во јаловината, со цел да се одржи минимално ниво на 

додавање на цијанид; 

o Подобрување на аерацијата и/или додавање на кислород или други 

оксиданси за да се постигне најголем степен на разградување; 

o Примена на предаерација на рудата во кашеста состојба (на пример, со 

користење на водороден пероксид) пред да започне цијанидацијата, за да 

се оксидираат компонентите кои го сврзуваат цијанидот. На овој начин тие 

може да се згуснат и да се отстранат од процесот; 

o Доколку е можно, примена на сепарација со помош на гравитацијата и 

отстранување на концентратот кој потекнува од овој процес. Денес, овој 

метод се употребува за честици со големина до 30 μm. 
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 Ублажување на влијанијата од инцидентни состојби 

Ублажувањето на влијанијата од инцидентни состојби е подетално разработено во 

соодветното поглавје XII – Опис на други планирани и превентивни мерки, спречување 

на несреќи и итно реагирање. НДТ кои се однесуваат на ублажување на ефектите од 

инцидентни состојби се следни: 

 Подготовка на План за вонредни состојби; 

 Евалуација и следење на инцидентите; 

 Мониторирање на пулповодот и стабилноста на јаловишната брана. 

3.3.2.3 Фаза на затворање и грижа по затворањето 

За фазата на затворање и грижа по затворањето на јаловиштето, се препорачуваат 

следните НДТ: 

 Да се подготват Планови за затворање и грижа по затворањето уште за време 

на планирањето за започнување со работа, кои ќе вклучуваат проценки за 

трошоци, како последователно ажурирање на овие планови. Меѓутоа, условите 

за рехабилитација се развиваат во текот на работниот век на Инсталацијата и за 

прв пат можат да се  разгледуваат во детали во фазата на затворање на 

јаловиштето; 

 Да се примени безбедносен фактор од најмалку 1.3 за браната и куповите на 

рудничка јаловина по нивното затворање, иако постојат поделени ставови во 

однос на затворањето кое вклучува потопување на локацијата во вода. 

Рехабилитацијата на подрачјето е подетално разработена во соодветното поглавје. 

3.4 Енергетска ефикасност 

Инсталацијата треба да применува мерки за енергетска ефикасност во рамките на 

целата Инсталација. 

4. СОСТОЈБА СО ПРИМЕНА НА НДТ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА 

Во делот кој следува е наведена состојбата со примена на НДТ во Инсталацијата на 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ, земајќи ги предвид НДТ опишани во претходниот дел.  

Табела 4 Приказ на состојбата со примена на НДТ во Инсталацијата 

Најдобри достапни 
техники 

Состојба со примена на соодветните најдобри достапни техники 

Складирање на 
течно гориво во 
вентилирани 
непропусни 
резервоари 

Во Инсталацијата се складира течно гориво во подземни непропусни 
резервоари, кои имаат изводи за вентилација. 

Намалување на 
влијанија од 
дифузни емисии 
(поглавје 3.2.3.1) 

На локацијата-Флотација, истоварањето на рудата, која доаѓа од 
главниот извозен поткоп, се врши во затворена просторија (главен 
приемен бункер). Отткука рудата се дроби во систем од дробилки и 
транспортни ленти и се просејува. Во оваа просторија има 
отпрашувачи од типот на влажни скрубери.   

Издробената и просеана руда, преку затворена голема транспортна 
лента се пренесува до силосите за привремено складирање, од каде 
потребната количина издробена руда се зема и продолжува во погонот 
мелење и флотација. 
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Примена на уреди 
за намалување на 
емисии во воздух 

Процеси при кои се создава значително количество на прашина во 
Инсталацијата се погоните за дробење и сеење. Тие се опремени со 
отпрашувачи-влажни скрубери/ротоклони, и истите се вентилираат 
преку систем за вентилација, кој има свои испусти. 

Одделението за подготовка на реагенси (вар, КАКС, КЕКС, натриум 
цијанид) е опремено со систем за вентилација. 

Намалување на 
влијанија во води 
(поглавје 3.2.4) 

Во рудничкиот круг и локацијата флотација се применува таложење на 
вода на следните локации: 

 Јамската вода која излегува од поткоп IIa се таложи во посебни 
таложници, по што се испушта во Тораничка Река; 

 Јамската вода која излегува од поткоп II се таложи во посебен 
таложник, по што се испушта во Тораничка Река; 

 Отпадната вода од процесот на флотација и згуснување на 
концентратите подлежи на таложење, и тоа: отпадната вода од 
згуснување на концентрат на олово оди во посебен таложник, 
додека отпадната вода од згуснување на концентрат на цинк 
оди во друг таложник; 

За прилагодување на pH вредноста на водата во погонот флотација, 
се додава мелена вар. 

Самиот производствен процес на флотација придонесува за 
намалување на количината на тешки метали (олово и цинк) во 
отпадната вода. Се применува и филтрација со помош на вакуум 
филтер, при што се добиваат конечни концентрати на олово и цинк, 
погодни за натамошна металуршка обработка. 

Филтрирањето на отпадните масла од атмосферската вода се врши во 
два посебни одвојувачи масло/вода, од кои едниот ги прифаќа 
отпадните води од автопералната, додека другиот ги прифаќа 
отпадните атмосферски води од платото пред електромашинската 
зграда. 

Обезбедување на 
стабилност на 
јаловишната брана 

Хидројаловиштето и таложното езеро „Тораница“ се наоѓа меѓу две 
брани: едната возводно, уште наречена и ретенциона брана, додека 
другата брана е поставена низводно, уште наречена и песочна брана.  

Стабилното надградување на возводната (ретенциона) брана е 
обезбедено со дренажен килим-геокомпозит, кој е насочен кон 
перфорирана собирна PVC цевка која ги насочува атмосферските води 
настрана од ретенционата брана. Воедно во ножицата на оваа брана 
се вметнати и пиезометри за следење на провирни води, меѓутоа, 
досега не е забележана нивна појава.   

За стабилноста на низводната (песочна) брана придонесува 
преливниот (одводен) колектор за избистрените води од таложното 
езеро, потоа дренажниот килим, како и ѕидот (висок 5 m) од габиони, 
кој е значаен за надоградувањето на хидројаловиштето. 

 

Слика 3 Ѕид од габиони на низводната (песочна) брана 
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Следење-
мониторирање на 
стабилноста на 
јаловишната брана 
и куповите на 
рудничка јаловина 

На двете брани од хидројаловиштето има поставено пиезометри, со 
кои се следи хидростатскиот притисок, како и насоката на течење на 
провирните и процедни води. На овој начин се добиваат податоци за 
состојбата со стабилноста на јаловишната брана. 

Во кругот на хидројаловиштето има овластени лица за надгледување 
на состојбата со целото хидројаловиште, така што се врши и 
визуелен мониторинг. 

Превенција на 
ерозија со вода на 
јаловишна брана 

Ерозијата на возводната брана е сведена до минимум со тоа што таа 
е изградена од локален материјал, кој вклучува чакал, а исто така на 
него има локална вегетација (како тревеста, така и дрвја).  

За спречување на ерозијата на низводната брана придонесува 
поставениот дренажен килим. Исто така, за намалување на 
веројатноста од појава на ерозија со вода придонес дава и 
локализацијата на таложното езеро на што поголемо растојание од 
оваа брана. 

Спречување на 
емисии од 
прашина кај 
јаловиштето 

На двете брани на хидројаловиштето „Тораница“ се поставени 
прскалки тип Falcon 6504, со цел сузбивање на прашината која 
произлегува при ветровито и суво време. 

 

Слика 4 Прскалки на ретензионата брана на хидројаловиштето и 

црева за довод на вода 

На локацијата на хидројаловиштето е извршено пошумување, главно 
со зимзелени садници. 

Управување со 
слободна вода од 
таложно езеро 

На хидројаловиштето „Тораница“ постои преливен колектор, кој 
претставува систем од полипропиленски коругирани цевки, со пресек 
од 400 mm. Тој е поставен на локација со потребен прелив на кота 988 
m, односно повисоко за 0,5 m од максималната кота на воденото 
огледало за прифаќање на поплавниот бран (987,5 m) за максимум на 
1000 годишна вода, до кота 990 m. 

Отстранување на 
суспендирани 
материи 

Избистрените води од хидројаловиштето „Тораница“ подлежат на 
механички третман (исталожување) во таложници (бетонски и 
земјени), од каде се испуштаат во Крива Река 
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Слика 5 Состојба на бетонски таложник под хидројаловиштето 

 

Слика 6 Состојба на земјен таложник под хидројаловиштето 

Јамските води од поткопи IIa и II поминуваат низ таложници пред да се 
испуштат во Тораничка Река. 

Реупотреба на 
вода  

Рециркулација на водата од таложникот за олово на локацијата 
Флотација, што се изведува со помош на рециркулациона пумпа. 

Водата потребна за прскалките на плажите од хидројаловиштето ќе се 
обезбедува од избистрените води од таложното езеро. 

Управување со 
протекувања 
(провирни води) 
кај 
хидројаловиштето 

На хидројаловиштето „Тораница“ е поставен т.н. дренажен килим, кој 
е повеќеслојна постелка составена од средишен филтерски слој, 
поставен меѓу два слоја на геотекстил. Под овие слоеви се наоѓа 
геомембрана и друг базален слој на геотекстил. 

Со помош на пиезометрите се следи правецот на проток, 
хидрауличните градиенти и карактеристиките на водоносните слоеви. 
Врз основа на податоците од пиезометрите се носат одлуки во врска 
со преземање на соодветни мерки за управување со протекувањата. 

Пренасочување на 
атмосферски води 
кај 
хидројаловиштето 

За обезбедување заштита на хидројаловиштето „Тораница“ од 
атмосферски води кои надоаѓаат од неговата лева страна, направени 
се два ободни канали, кои гравитациски ја транспортираат водата во 
Крива Река, низводно и возводно. 

Атмосферските води од десната страна на хидројаловиштето се 
спроведуваат преку земјениот пат, кој ги одведува надвор од 
локацијата на хидројаловиштето. 
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Слика 7 Преливен колектор од хидројаловиштето „Тораница“ 

Ублажување на 
влијанија од 
инцидентни 
состојби-изработка 
на План за 
вонредни состојби 

Изработен е План за заштита и спасување, кој содржи: 

 План за постапување при настанат пожар; 

 Насоки за набљудување, известување и тревожење во случај 
на опасност од уривање на браната; 

 Оперативни планови за заштита и одбрана од поплави; 

 Мерки за обезбедување на стабилност на јаловиштата; 

 Наскои за превентивно делување при експлозија на јамски 
објекти; 

 Податоци за одговорните лица во Штабот за заштита и 
спасување. 

Подготовка на 
Планови за 
затворање и грижа 
по затворањето 

Операторот има изработено предлог план: Ремедијација, престанок со 
работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на 
активностите 
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Прилог XI 

1.  ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

Инсталацијата „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип-Подружница рудник 

„Тораница“, Крива Паланка во текот на своето работење треба да ги исполнува 

законските барања поставени за ваков вид на Инсталација и своето работење 

да го усогласува со најдобрите достапни техники. Со цел да се постигне 

подобрување на еколошките перформанси и задоволување на барањата за 

интегрирано спречување и контрола на загадувањето, дефинирано во 

законските и подзаконските акти, Операторот подготви предлог програма за 

подобрување, во која се дефинирани активностите кои треба да се 

имплементираат во одреден временски период.  

Со имплементација на активностите предложени во предлог Програмата ќе се 

постигне исполнување за законските обврски, подобрување во работењето на 

Инсталацијата, а исто така ќе се намалат ризиците и загадувањата во 

животната средина. Во следната табела е прикажана предлог Програмата за 

подобрување:  
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Табела 1 Предлог Програма за подобрување 

Реден 

Бр. 

Активност Цена на чинење 

во евра 

Време на реализација на 

активноста 

1.  Изработка на урбанистичка документација за целата Инсталација (локација 

рудник, флотација и хидројаловиште) 

10 000 ЕУР Јуни, 2017-Декември 2018 

2.  Обезбедувањe eфикасни системи за отпрашување и вентилирање (репарација 

на постојни или набавка на нови) во погонот за дробење и сеење 

Не може да се 

одреди 

Април 2017-Април 2018 

3.  Подобрување на ефикасноста на работата на котловската постројка, со цел 

намалување на емисиите од прашина и јаглероден моноксид од испуст 

(репарација или набавка на нови)  

Не може да се 

одреди 

Април 2017-Април 2018 

4.  Обезбедување и имплементација на техничко решение за подобрување на 

квалитетот на третираните санитарни отпадни води од пречистителната 

станица од аспект на микробиолошките параметри  

Не може да се 

одреди 

Април 2017-Декември 2017 

5.  Доизградба на полињата за сушење мил, генерирана од пречистителната 

станица 

5000 ЕУР Јуни 2017-Јуни, 2018  

6.  Подготовка на Студија и техничка документација за изнаоѓање на техничко 

решение за воспоставување затворен систем за рециркулација на водите, 

генерирани од Инсталацијата 

70 000 ЕУР Мај 2017-Мај 2019 

7.  Имплементација на предложените мерки во Активност 6 Не може да се 

одреди 

Мај 2019-Мај 2021 

8.  Покривање на маслофаќачите, поставени кај машинската зграда и пред 

платото на електромашинската зграда 

500 ЕУР по еден 

маслофаќач 

Април  2017 

9.  Обезбедување сепаратор за масла и горива кај бензинската пумпа 2000 ЕУР Јуни 2017-Ноември 2017 

10.  Подготовка техничка документација за поставување централно одлагалиште за 

рудничка јаловина (на предвидената локација), со цел да се спречи 

разнесување на рудничка јаловина и истекување на закиселени раствори 

Не може да се 

одреди 

Јули 2017-Декеври 2017 

11.  Изградба на централно одлагалиште за рудничка јаловина во согласност со 

предвиденото техничко решение 

Не може да се 

одреди 

Април 2018-Н 2019 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Страна 5 од 6 

Прилог XI 

Реден 

Бр. 

Активност Цена на чинење 

во евра 

Време на реализација на 

активноста 

12.  Да се применат мерки за стабилизација и укрутување на косините на кипите од 

рудничка јаловина на поткоп I, (односно намалување на нагибот од 70% на 

50%). 

Не може да се 

одреди 

Септември 2018 

13.  Обезбедување пристап за мониторинг на емисиите на сите мерни места 

дефинирани во Планот за мониторинг 

Не може да се 

одреди 

Јуни 2017 

14.  Мерење на емисиите од емитерите и квалитетот на медиумите и областите на 

животната средина со фреквенција која ќе ја одреди Надлежниот орган  

Не може да се 

одреди 

По добивање на интегрирана 

еколошка дозвола  

15.  Во зависност од резултатите на мерењата на емисиите од емитерите во воздух, 

доколку се покаже дека има надминување на граничните вредности,  да се 

постават системи за намалување на емисиите 

Не може да се 

одреди 

По добивање на интегрирана 

еколошка дозвола, во период од 2 

години 

16.  Санација на оштетените прозорци во погонот за дробење, мелење и флотација Не може да се 

одреди 

Јуни 2017 

17.  Обезбедување садови за собирање на несакани истекувања и апсорпционен 

материјал на сите локации каде има складирање на суровини и отпад 

/ Континуирано  

18.  Обезбедување соодветни простори за складирање отпад во согласност со 

законските прописи за складирање отпад  

Не може да се 

одреди 

Континуирано 

19.  Склучување договори со овластени фирми за преземање отпад, генериран од 

Инсталацијата   

/  Мај, 2017  

20.  Подготовка на Програма за управување со отпад во согласност со член 21 и 23 

од Законот за управување со отпад („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 09/11, 51/11,123/12, 

147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15 и 39/16) 

2000 ЕУР Најкасно 1 месец по добивање на 

Интегрираната еколошка дозвола и 

континуирано во текот на работниот 

век на Инсталацијата 

21.  Редовна контрола за садовите под притисок, резервоарите  и садовите за 

складирање на хемикалии 

Не може да се 

одреди 

Во согласност со законските барања 
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Реден 

Бр. 

Активност Цена на чинење 

во евра 

Време на реализација на 

активноста 

22.  Воведување систем за управување со животната средина (ISO 14001) и 

сертифицирање 

5000 евра 

Цената на 

добивање 

сертификат е 

различна од 

неговото 

воведување 

Најкасно 1 година по добивање на 

Интегрираната еколошка дозвола 

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

управување со резидуи 

7000 ЕУР Август 2018 

24.  Подготовка на Внатрешен план за вонредни состојби 5000 евра Најкасно 3 месеци по добивање на 

Интегрираната еколошка дозвола 

25.  Подготовка на Правилник за заштита од пожари и експлозии 2000 евра Најкасно 3 месеци по добивање на 

Интегрираната еколошка дозвола 

26.  Имплементација на мерките и препораките кои ќе произлезат од Студијата за 

заштита од поплавен бран предизвикан од уривање на хидројаловиштето 

Тораница 

Не може да се 

предвиди  

По одобрување од страна на 

Центарот за управување со кризи   

Вкупно 25 активности   
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1. СПРЕЧУВАЊЕ НА НЕСРЕЌИ И ИТНО РЕАГИРАЊЕ 

Инсталациите, кои се однесуваат на ископ на суровина (рудници) со нивните поврзани 

делови, како што се флотација, хидројаловиште и системи за пренос на јаловината до 

јаловиштето, претставуваат потенцијални извори на емисии и влијанија врз животната 

средина, и тоа особено при настанување на вонредни состојби. 

Мерките за намалување на влијанијата врз животната средина, кои потекнуваат од 

вонредни состојби, во голем дел се спроведуваат заедно со мерките за заштита и 

спасување на вработените лица и на засегнатото население, кое живее во околината 

на рудникот. Со оглед на тоа што вонредните состојби можат да настанат како во текот 

на вообичаеното работно време на рудникот, така и надвор од него (ноќно време, 

неработни денови и сл.), како и поради тоа што нивниот ефект врз животната средина 

би можел да биде со голем интензитет и магнитуда, потребна е готовност за преземање 

мерки и надвор од вообичаеното работно време. 

Ризикот од хаварии и несреќи, при кои може да дојде до емисии и влијанија врз 

животната средина, може да се намали со соодветна и засилена примена на најдобрите 

достапни техники (наведени во прилог X). 

1.1 ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ 

1.1.1 Рудник и руднички круг 

Како вонредни состојби при кои се очекуваат негативни влијанија врз квалитетот на 

животната средина, во подрачјето на рудникот идентификувани се: 

 Експлозија војамски објекти; 

 Рушевини од рударски простории; 

 Поплава и пробив на вода; 

 Ерозија на рудничка јаловина при поројни дождови; 

 Експлозии на садови под притисок. 

1.1.2 Локација Флотација 

На локацијата Флотација, можни се следните негативни влијанија врз квалитетот на 

животната средина кои настануваат при вонредни состојби: 

 Неработење на систем за вентилација во погонот дробење и реагентно 

одделение; 

 Опожарување на објекти и околната шума; 

 Истекување на масла и мазива; 

 Излевање на масла од сепаратор за масла во случај на поплава; 

 Дефекти на уреди и опрема за работење; 

 Истекување на хемикалии и реагенси. 

1.1.3 Хидројаловиште и пулповод 

На хидројаловиштето се можни следните вонредни состојби: 

 Хаварија на јаловиште и пулповод и излевање на флотациска јаловина; 

 Пожар на надворешните објекти кај хидројаловипштето,   
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 Лавина од снег. 

Наведените вонредни состојби, несреќи и инциденти кои можат да настанат на 

локациите на рудникот и рудничкиот круг, погонот за флотација, како и 

хидројаловиштето, можат да предизвикаат влијанија не само врз локалното подрачје, 

туку и врз поширокото опкружување, што значи дека тие може да имаат далекусежни 

последици. 

Подолу следува опис на постоечките или предложени мерки, вклучувајќи ги и 

процедурите за итни случаи, кои се однесуваат на вонредни состојби кои би можеле да 

настанат во рамките на Инсталацијата.  

1.2 ПЛАН ЗА ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ 

Како една од стандардните превентивни мерки за вонредни состојби е подготвеноста 

за вонредни состојби, елаборирана и наведена во Планови за вонредни состојби. 

Внатрешниот план за вонредни состојби треба ги содржи насоките за дејствување 

при различни вонредни состојби во рамките на локација на Рудник, локација 

наФлотација и локација-Хидројаловиште. Меѓутоа, бидејќи веројатноста за влијанија 

вон овие граници е голема, потребна е и изработка на Надворешен план за вонредни 

состојби, кој се однесува на сите вонредни состојби настанати во Инсталацијата кои 

имаат подалекусежни последици и за кои најчесто е потребна соработка со надворешни 

релевантни институции (Центар за управување со кризи, противпожарна служба и др.).  

Плановите за вонредни состојби треба да се проверуваат редовно, да се тестираат и 

да се дистрибуираат до вработените лица и на потенцијално засегнатите чинители. 

Планот за вонредни состојби ги дава следните податоци: 

 Идентификација на координатор за планирање на активностите кои ќе се 

преземат при вонредни состојби, работен тим и организациона структура; 

 Идентификација на улоги и одговорности на сите инволвирани лица; 

 Идентификација на правните барања (законски обврски), кодекси, 

забележување и известување за обврските; 

 Идентификација на достапните ресурси кои ќе се користат при дејствувањето за 

време на вонредна состојба; 

 Договори за заемна соработка со релевантни чинители; 

 План за односи со јавноста; 

 Листа на телефонски броеви; 

 Воспоставување на систем за комуникација; 

 Анализа на ризик за влијанијата во рамките на Инсталацијата и надвор од неа; 

 Основано тврдење за активирање на Планот за вонредни состојби и одлуките 

кои се донесуваат при вонредни состојби; 

 Обука на вработените лица; 

 Истражување и евалуација на несреќи и инциденти; 

 Начин на повторно воспоставување на услови за работа.  

Во Планот треба да се наведат сите мерки за секоја вонредна состојба одделно. 

Операторот има изработено предлог План за заштита и спасување од природни 
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непогоди и друг вид на несреќи на територијата на рудник „Тораница“ – Крива Паланка. 

Истиот е приложен во Додаток I од овој Прилог.Тој содржи: 

 План за постапување при настанат пожар; 

 Насоки за набљудување, известување и тревожење во случај на опасност од 

уривање на браната; 

 Оперативни планови за заштита и одбрана од поплави; 

 Мерки за обезбедување на стабилност на јаловиштата; 

 Насоки за превентивно делување при експлозија на јамски објекти; 

 Податоци за одговорните лица во Штабот за заштита и спасување. 

Планот не вклучува насоки за постапување при итни случаи кои би настанале вон 

работното време на Инсталацијата (неработни денови, викенди, празници и сл.). 

Операторот треба да изработи План за постапување при итни случаи вон работно 

време, со цел навремено реагирање и преземање мерки за намалување на влијанијата 

врз животната средина. 

Детали за структурата на работниот тим кој ќе постапува во случај на природни 

непогоди и други несреќи, е даден во Додатокот I на овој Прилог. 

Планот за вонредни состојби (План за заштита и спасување) во Инсталацијата „БУЛМАК 

2016“ ДООЕЛ е во согласност со следниве закони и подзаконски акти: 

 Закон за заштита и спасување („Сл. весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08,124/10, 

18/11 и 41/14); 

 Закон за животна средина („Сл. весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 

159/08,83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 

192/15 и 39/16); 

 Закон за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 92/07, 36/11, 23/13, 25/13, 54/13–пречистен текст, 164/13,158/14, 

15/15, 129/15, 192/15 и 30/16); 

 Правилник за содржината на внатрешните и надворешните планови за вонредни 

состојби, како и начинот на нивното одобрување („Сл. весник на РМ“бр. 50/09); 

 Правилник за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи(„Сл. 

весник на РМ“ бр. 32/11); 

 Правилник за личната заштитна опрема која вработените ја употребуваат при 

работа („Сл. весник на РМ“ бр.116/07). 

1.2.1 Превентивни мерки за заштита од експлозии на јамски објекти и 

магацин за експлозиви 

Опасност од експлозија во јамски објекти може да настане: 

 При неправилно ракување со експлозивни средства; 

 Во јамски магацини и прирачни спремишта; 

 При транспорт на експлозивни средства. 
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Во магацинот за експлозиви може да настане експлозија при несоодветни услови на 

складирање на експлозивите, или кога во нивна близина се работи или употребуваат 

запаливи средства.  

Ракување со експлозивни средства се дозволува само на полнолетни лица, кои се 

стручно оспособени за ракување со експлозивни средства и кои имаат положено 

специјален испит пред стручна комисија. Лицата кои не се обучени за ракување со 

експлозивни средства може само да ги пренесуваат, товараат, растовараат и 

сместуваат во магацин, складишта и ниши, но претходно да бидат запознаени со 

начинот на работата како и опасностите од експлозивните средства.  

Експлозивните средства се земаат од главниот магацин. Истите се земаат врз основа 

на писмено барање, каде е наведено име презиме на лицето кое може да ги превземе 

експлозивните средства, видот и количината на тие средства, датум на барањето при 

превземање на експлозивните средства.   

По земањето на експлозивните средства од главниот магацин, тие се носат во 

прирачното спремиште внатре во јама. Транспортот се врши со транспортно средство, 

при што е забрането истовремено вршење транспорт на експлозив и електрични 

детонаторски каписли.  

Експлозивните средства по правило мора да се превезуваат во затворена оригинална 

амбалажа или во дрвени сандаци во случај кога не се во оригинално пакување.   

На хоризонтите има изработено прирачно спремиште во вид на вдлабнатина-ниша, 

каде смеат да се чуваат експлозив и соодветен број на електрични детонаторски 

каписли за тој експлозив. Прирачното спремиште е опремено со полици и врата која 

мора да биде заклучена. 

1.2.2 Мерки за заштита од пожар 

Мерките за заштита од пожари се дел од процедурата за постапување во случај на 

пожар, која е наведена во Планот за заштита и спасување. 

Секој вработен во рудникот „Тораница“ кој ќе забележи непосредна опасност од 

настанување на пожари или ќе забележи пожар, должен е да ја отстрани опасноста т.е. 

да го изгасне пожарот доколку тоа може сам да го стори без опасност за себе или за 

друго лице.  

Доколку работникот не може сам да ја отстрани опасноста т.е. да го изгасне пожарот, 

должен е да ги извести неговиот непосреден раководител. Со гаснење на пожарот 

раководи одговорното лице на одделението кое прво почнало да го гасне пожарот. 

Заради успешно гаснење на пожарот лицето кое раководи со акцијата за гаснење на 

пожарот има право и должност на местото на пожарот да превзема мерки, а особено: 

 да повика припадници на полицијата со цел да се забрани пристап на местото 

на пожарот; 

 да повика медицинска екипа; 

 да нареди евакуација на лицата и имотот кои се загрозени од пожарот; 
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 да нареди прекин за доведување на електрична енергија, гас и запаливи 

течности; 

 присилно да отклучи заклучен објект или просторија заради гаснење на пожарот; 

 да нареди користење на извори кои им припаѓаат на други лица. 

 

Слика 1Предлог-процедура за известување за настанат пожар на место каде нема можност за 

автоматска дојава 

Средства за гаснење на пожари се: вода, солни раствори, СО2, водена пена и средства 

за суво гаснење. Од сите средства за гаснење најмногу се користи водата, која, освен 

во исклучителни случаи (на пример, при опожарување на електрична инсталација), 

може секогаш да се користи. Со вода не се гаснат пожари на нафтени деривати и 

електрична инсталација.  

За гаснење на пожари се користат и: 

 разни видови на хемиска пена; 

 СО2 кој служи за гаснење на сите видови пожари и гаси пожар од електрично 

потекло; 

 Песок кој служи за гаснење на почетни пожари; 

Од опрема за гаснење на пожари се користат ПП апарати. ПП-апаратите може да бидат 

наполнети со пена (Ѕ) или јалероден диоксид. Секој член на Четата за спасување и секој 

вработен треба да се запознае со противпожарната техника при гаснењето, како и 

добро да е обучен за ракување со ПП-апаратите. 

Операторот треба да подготви Елаборат за проценка на ризик од појава на пожар, за 

сите локации (рудник, локација флотација и хидројаловиште), со што би се проценила 

можноста за појава на пожар, а со тоа би се презеле соодветни мерки навреме. 

1.2.3 Мерки за намалување на влијанија од хаварија на хидројаловиште 

Хаварија на хидројаловиштето е појавата на разрушување на јаловишната брана под 

дејство на временски непогоди (на пример, обилни дождови), ерозија на земјиште или 

несоодветно управување, при што може да дојде до нарушување на нејзината 

стабилност. Притоа, негативните влијанија врз животната средина може да бидат 

препокривање на околното земјиште со хидројаловина, закиселување на површинските 
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и подземни води и нивна контаминација, како и загадување на почвата. Секако, можни 

се и влијанија врз социо-економските аспекти на човечката заедница, како што се 

губиток на имот, плодно земјиште, посеви, нарушување на квалитетот на водата која се 

користи за наводнување и сл.. 

Мерките за обезбедување на стабилност на јаловишната брана треба да бидат во 

согласност со најдобрите достапни техники за осигурување на стабилност, кои се 

наведени во соодветниот прилог X. Потребно е: 

 Во текот на подигнувањето на браната, истата да се издигнува со побрзо темпо 

на раст од темпото на издигнување на нивото на милта од јаловиштето; 

 Браната да се подигнува со предвидениот материјал за градба; 

 Нивото на избистрена вода во таложното езеро да се одржува на проектираното 

минимално ниво; 

 Да се обезбеди навремено отстранување на инфилтрационите води 

(протекувања); 

 Да се обезбеди што поголема должина на плажата (растојанието меѓу браната и 

водата од таложното езеро да биде што поголема); 

 Подигнувањето на браната да бидат под надзор на стручно лице. 

Освен што треба да се води сметка за претходно наведените аспекти, за да се обезбеди 

стабилност на јаловиштето, како целина, треба и придружните објекти (преливни 

колектори, опточни колектори, заштитни колектори и сл.) да бидат одржувани и 

надградувани. 

Во текот на експлоатацијата на флотациските хидројаловишта треба да се следи и 

стабилноста на околниот терен. Во случај да се констатираат можни опасности 

(пукнатини, ерозивни промени и сл.) треба да се преземат одредени мерки со цел 

спречување на клизишта. Тоа се постигнува со пошумување на теренот, изработка на 

потпорни брани и сл. На локацијата на хидројаловиштето е извршено пошумување, 

претежно со иглолисни садници. 

Со цел елиминирање на ризикот од нарушување на стабилноста на целото 

хидројаловиште и заштита на почвите, површинските и подземните води, на излезот од 

преливниот колектор, кој ги собира избистрените води од таложното езеро, вградени се 

два сигурносни вентили (еден на електричен, друг на механички погон) со кои се затвора 

колекторот во случај на негова хаварија, односно механички оштетувања, со што би се 

спречило излевање на неизбистрена вода, која содржи големи количества на 

флотациска јаловина (со реагенси и тешки метали).  
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Слика 2Преливен колектор, кој излегува од куќичката каде се наоѓаат сигурносните вентили. 
Зад неа е ѕидот од габиони кој придонесува за дополнителна потпора и стабилност на 

јаловишната брана 

За анализа на влијанијата од уривањето на хидројаловиштето, изработена е Студија за 

последиците од поплавен бран, изработена од „ГЕИНГ“. Во неа се изведени 

хидродинамичките параметри на струењето на поплавниот бран во долината низводно 

од јаловишната брана „Тораница“. Голема улога во превенцијата на влијанијата од 

поплавен бран и поројни води (пред сè, разрушување) има возводната ретенциона 

брана. 

 

Слика 3 Возводна (ретенциона) брана 

1.2.4 Мерки при хаварија на пулповод 

Пулповодот, кој ја спроведува флотациската јаловина до хидројаловиштето може да 

биде механички оштетен (прекинат), при што може да се случи излевање на јаловината. 

Редовен мониторинг долж трасата на пулповодот и негово одржување се мерка која 

може да спречи поголеми хаварии, кои би предизвикале несакани излевања на 
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хидројаловината и оштетување на пристапниот пат и шумското земјиште што се наоѓа 

во близина на одредени делови од пулповодот. Особено треба да се внимава на 

местата каде пулповодот минува (е „носен“) на потпорна конструкција, со цел 

навремено санирање на настанатата штета. Исто така, потребно е обезбедување на 

резервни материјали на локацијата (цевки, елементи за потпора на пулповод и сл.) 

потребни за итна и ефикаснасанација на пулповодот.  

1.2.5 Спречување на хаварии на машините и уредите за работа 

Генерално, спречувањето на хаварии на машините и уредите со кои се работи би се 

постигнало со примена на периодични прегледи на истите. Притоа, од особена важност 

е следното: 

 Периодични прегледи на машините и уредите се вршат врз претходно изготвена 

програма (план) и со назначено време на периодичниот преглед т.е. испитување; 

 Програмата и планот, кои се изготвени од раководителот на службата за 

заштита, ги одобрува главниот инжинер; 

 По извршениот периодичен преглед т.е. испитување се издава стручен наод 

(сертификат) и документација од која ќе се види кои лица вршеле преглед- 

испитување, методи на испитување; 

 Документацијата од периодичните прегледи и испитувања на машините и 

уредите за работа, како и документацијата од изршените поправки ја чува и 

уредно води службата за заштита при работа; 

 Машините, уредите и алатот мора да се одржуваат во исправна состојба во текот 

на експлоатацијата, како и секое преместување од едно на друго место мора да 

се прегледаат, а по потреба и испитаат поради проверка на нивната исправност; 

 Обем, начин и рокови на преглед и испитувања на машините и уредите се 

усогласуваат према законските прописи и упатства на произведувачот. 

Садовите, кои содржат запаливи или други опасни материи, треба да се обезбедени со 

сигурносни вентили заради заштита од појава на над притиоск кој може да доведе до 

експлозија. Садовите под притисок треба редовно да се контролираат и одржуваат. 

1.2.6 Спречување на истекувања 

Во Инсталацијата се користат суровини како масла, течни горива и сл., но и се создава 

течен опасен отпад (отпадни масла и течни горива). Сите тие можат, најчесто при 

инцидентни состојби, да истечат и да предизвикаат нарушување на квалитетот на 

почвата и површинските и подземни води. 

Заради спречување на истекувања, потребно е обезбедување на прибор за чистење на 

истекувања (пилевина, песок и сл.), кој би се чувал во близина на местата каде се 

складираат течни материјали кои можат да се излеат.  

Од особена важност е редовното одржување на магацинот за отпадни и суровински 

масла на локацијата-Флотација. Притоа, треба редовно да се одржува непропусната 

бетонска подлога во рамките на локацијата и да се контролираат,одржуваат и празнат 

танкваните за собирање на инцидентни истекувања.    
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Сите складишта за опасни течности потребно е да се складираат во резервоари под 

земја, кои ќе бидат обезбедени со танквани за зафаќање на истекувања, кои не треба 

да користат слободна дренажа, туку да се празнат со пумпи или друга постапка за 

отстранување на насобраните отпадни течности. На локацијата, течното гориво се чува 

во подземни резервоари. На локацијата треба да се обезбедат танквани за зафаќање 

на истекувања кај локацијата за преточување на гориво. 

1.3 ДРУГИ ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ПОВРЗАНИ СО ЗАШТИТАТА НА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Сите документи, програми, мерки за заштита на животната средина се наведени во 

соодветните прилози од ова Барање за добивање на А-интегрирана еколошка дозвола. 
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Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 17 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 18 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 19 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 20 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 21 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 22 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 23 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 24 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 25 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 26 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 27 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 28 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 29 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 30 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 31 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 32 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 33 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 34 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 35 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 36 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 37 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 38 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 39 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 40 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 41 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 42 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 43 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 44 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 45 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 46 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 47 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 48 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 49 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 50 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 51 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 52 од 92 

 
 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 53 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 54 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 55 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 56 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 57 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 58 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 59 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 60 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 61 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 62 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 63 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 64 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 65 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 66 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 67 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 68 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 69 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 70 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 71 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 72 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 73 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 74 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 75 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 76 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 77 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 78 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 79 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 80 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 81 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 82 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 83 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 84 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 85 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 86 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 87 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 88 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 89 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 90 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 91 од 92 

 
 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIIСтрана 92 од 92 

 
 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник „Тораница“ – Крива Паланка 
Прилог XIII                                                                                                                          

    Страна 1 од 5 

 

 

 

ПРИЛОГ XIII 

 

 

РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО 
ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК 
НА АКТИВНОСТИТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Подземна експлоатација на минерална суровина олово-цинкова руда и 

производство на олово цинкови концентрати 

 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 
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XIII.1 РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО 

ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА 

АКТИВНОСТИТЕ 

Друштвото за производство и услуги „БУЛМАК 2016” ДООЕЛ Пробиштип-Подружница 

рудник „Тораница“ Крива Паланка, управува со активностите кои се одвиваат во 

поврзаните структурни единици на Инсталацијата, односно локалитети: рудник, 

флотација, хидројаловиште и пулповодот.  

Всушност, Друштвото врши подземна експлоатација на минералната суровина (олово 

цинкова руда) од рудно лежиште, преработка на минералната суровина по пат на 

флотација и производство на оловен и цинков концентрат по пат на флотација, 

транспорт на хидројаловина и нејзино одлагање на хидројаловиште.  

Инсталацијата е лоцирана во КО Костур, општина Крива Паланка. 

За Инсталацијата е направен предлог „План за затворање на Инсталацијата, 

ремедијација и управување со резидуи“ при делумно, времено или целосно затворање 

и нејзина пренамена, со цел локацијата да се врати во безбедна состојба и да биде 

ослободена oд резидуи, кои може да резултираат со загадување на животната 

средина. 

Планот за затворање на Инсталацијата, ремедијација и управување со резидуи ќе ги 

опфаќа следните делови: 

 Делумен и времен престанок со работа; 

 Целосен престанок со работа, и 

 Дислокација на Инсталацијата. 

При тоа ќе бидат опфатени следните аспекти: 

 Рударските влезови, окна, транспортни коридори, тунели и сл.; 

 Системите за одводнување на јамите; 

 Рударските работилници; 

 Објектите и останатите физички структури; 

 Транспортните објекти-патиштата; 

 Јаловиштата и останатите локации за депонирање на отпад; 

 Раководењето со рударскиот отпад/јаловинскиот материјал; 

 Објектите и складовите за горива/масла, хемикалии/реагенси и 

експлозиви; 

 Цевководите и линиите/водовите за трансмисија на електрична енергија; 

 Станиците за третман на технолошки и комунални води; 

 Рециклирањето на материјалите; и 

 Рекултивација  на површините. 
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Затворањето на рудниците е природен процес во рударскиот циклус. Иако е 

неизбежен, процесот на затворање на рудникот може да предизвика и негативни 

влијанија во заедниците кои се во директна или индиректна врска со рудничките 

активности. 

Деталите за мерките кои се превземаат за минимизирање на влијанијата врз 

животната средина по престанок на работа на дел или целата инсталација, се дадени 

во План за затворање на инсталацијата, ремедијација и управување со резидуи. Во 

овој Прилог се дадени само основите за подготовка на Планот. 

При изработувањето на планот за активности, во предвид треба да се земат сите 

сегменти од работењето на рудникот, техничката опрема во рудникот, магацините како 

и материјалите, кои што во моментот на престанок со работа ќе се најдат во 

магацините, транспортните системи, управната зграда со целокупната опрема во неа, 

отпадот и друго.  

Управувањето со целокупната инсталација вклучувајќи ја и опремата, суровините, 

помошните материјали и горивата, раководството на Инсталацијата Тораница го врши 

со потполно и соодветно почитување на барањата на Националното законодавство 

како и останатите дефинирани услови. 

Во Поглавјето IV се дадени детали за суровините, помошните материјали, други 

супстанци и енергии употребени или произведени во Инсталацијата.  

Детали за ракување со суровините, меѓупроизводите и производите (условите за 

складирање, локација во објектот, системот за сегрегација и транспортните системи во 

објектот) се дадени во Поглавјето V. Исто така, во ова поглавје е даден описот на 

управување со цврст и течен отпад (името, опис и природа на отпадот, извор, каде е 

складиран и карактеристики на просторот за складирање, количини, период или 

периоди на создавање и кодот според европски каталог на отпад). 

Овие податоци треба да се земат во предвид во фазата на ремедијација и престанок на 

работа на рудникот. 

XIII.1.1 Делумен и времен престанок со работа и повторно активирање 

Под делумен престанок со работа се подразбира престанок со работа на дел од 

активноста во Инсталацијата.  

Под времен престанок со работа се подразбира престанок со работа во времетраење 

подолго од една година.  

Како што е наведено, во Инсталацијата ќе се изведуваат активности: откопување 

(експлоатација) на руда, транспорт на руда и рудничка јаловина, дробење и сеење на 

рудата, мелење и класифицирање, флотација на рудата, згуснување на концентратите 

добиени од рудата, филтрирање на концентратите, транспорт на некорисниот 

материјал од процесот на флотација (хидројаловина) преку пулповод до 

хидројаловиштето „Тораница“, како и пропратни активности, за непрекинато работење 

на рудникот. Бидејќи активностите се одвиваат на три локации: рудник, флотација и 

хидројаловиште, постои можност за делумен престанок со работа, односно, постои 
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можност за престанок со работа само на една инсталација т.е. на инсталација на еден 

локалитет. Рудникот може да работи независно од флотацијата и да се врши ископ на 

руда, која ќе се складира до нејзина понатамошна обработка или ќе се носи на 

обработка на друга соодветна локација. Флотацијата може да работи независно од 

рудникот, доколку има залихи на руда или доколку се носи руда од други локации. 

Хидројаловиштето пак е врзано со работата на флотацијата, доколку има процеси на 

преработка на руда во погонот флотација, ќе се создава хидројаловина и ќе се врши 

нејзин третман.  

Затоа, во овој дел од Планот ќе се опфати делумен, временски и целосен 

престанок со работа на активноста. 

Во таа смисла, Планот ќе предвиди мерки за спречување и контрола на негативните 

влијанија врз животната средина од делумен и временски престанок со работа. 

XIII.1.2 Целосен престанок со работа  

Изработен е Предлог „План за затворање на Инсталацијата, ремедијација и 

управување со резидуи“ во случај на целосен престанок на работа на Инсталацијата 

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

(Прилог XIII.1.). 

Успешно дислоцирање и минимизирање на влијанијата врз животната средина би се 

одвивале во следните фази: 

 Дислокација на суровините и крајните производи, отпадот и сл.; 

 Дислокација на процесната опрема; 

 Дислокација на објектите; 

 Повторно доведување на локацијата до состојба погодна за друга намена. 
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1. ПЛАН ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА И УПРАВУВАЊЕ СО РЕЗИДУИ  

Друштвото за производство и услуги „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип-Подружница 

рудник „Тораница“ Крива Паланка, е Инсталација за подземна експлоатација и 

преработка на минерална суровина-олово-цинкова руда.  

Во рамките на Инсталацијата, ги има следниве објекти:  

1. Рудник:  

- Основните поткопи (хоризонти);  

- Главниот извозен поткоп (хоризонт);  

- Косата (главна) сервисна рампа, како и  

- Централните рудни сипки. 

2. Руднички круг: 

- Вентилаторска станица; 

- Трафостаница; 

- Патна инфраструктура; 

- Магацин со експлозивни материјали;   

- Помошна машинска работилница и придружен магацин за масло; 

- Електрична работилница; 

- Геолошка работилница со магацин; 

- Компресорска станица; 

- Бензинска пумпа. 

3. Локација флотација: 

- Стара работилница;   

- Главен приемен бункер; 

- Транспортна лента; 

- Погон за мелење и флотација на рудата;   

- Таложници за згуснување на оловни и цинкови концентрати; 

- Управна зграда (кујна, амбуланта, лампара, тоалети); 

- Електромашинска зграда;   

- Автоперална и главен технички магацин;   

- Хемиска лабораторија;   

- Портирница; 

- Пречистителна станица. 

4. Пулповод и хидројаловиште. 
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Планот за затворање на рудникот и Планот за ремедијација се строго специфични за 

секој рудник и треба да ги презентираат деталите за начинот на затворање и начините 

за враќање на околните зони/терени/земјиште во состојби кои се слични на тие од 

времето пред започнувањето со рударските активности. 

Операторот на рудникот „Тораница“ за исполнување на законските обврски кои 

потекнуваат од Законот за животна средина има изработено Предлог „План за 

ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по 

престанок со активностите“, кој соодветствува со „План за затворање на 

Инсталацијата, ремедијација и управување со резидуи“ и е приложен во Додаток 1 на 

овој Прилог. Исто така, изработен е „Предлог план за затварање, грижа по затварање 

и мониторинг за затворање на хидројаловиштето“, кој е усогласен со барањата на 

Законот за минерални суровини, приложен во Додаток 2 на овој Прилог.  

Во Плановите се дадени насоки за дејствување, во случај на затворање на 

Инсталацијата и истите ќе бидат детално разработени во случај на целосен престанок 

со работа. За исполнување на законските обврски кои потекнуваат од Законот за 

животна средина, Операторот треба да го подобри и прилагоди „Планот за затворање 

на Инсталацијата, ремедијација и управување со резидуи“ и истиот да ги содржи 

следните информации:  

Известување 

Деведесет (90) дена пред предвидениот престанок со работа, Операторот ќе достави 

писмено известување до Администраторот (МЖСПП) за планираниот престанок, 

заедно со соодветно ажуриран План. 

Пренамена на локацијата 

Доколку дојде до затварање на Инсталацијата и пренамена на локацијата за 

изведување на друга стопанска дејност, потребно е земјиштето да се доведе во 

задоволителна состојба (состојба во која се наоѓало земјиштето пред Инсталацијата 

да отпочне со работа ако е возможно). 

Во согласност со техничко-технолошкиот процес кој ќе се одвива во Инсталацијата на 

предметната локација во Тораница, се предвидуваат следните активности: 

Контрола на влијанието од суровините, помошните материјали и производите  

Со Планот за престанок со работа и управување со резидуи се претпоставува дека 

периодот на затварање би бил однапред познат. За таа цел, во случај на престанок со 

работа, ќе се направи преглед на сите суровини, помошни материјали и производи, се 

со цел да се дефинираат складираните количини и ќе се направи план за нивно 

управување до затварањето, се додека не бидат исцрпени или сведени на минимум.  

Планот ќе предвиди: 

- „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип-Подружница рудник „Тораница“ Крива Паланка, 

да направи преглед на сите суровини и производи, да направи листа со расположиви 

количини и да издаде налог за набавка на оние количини и материјали кои се 

неопходни за преостанатиот период на работа; 
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- „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип-Подружница рудник „Тораница“ Крива Паланка, 

да направи листа на (непотрошени) количини на: хемикалии, адитиви, дизел гориво, 

експлозив, односно на сите помошни материјали, кои до денот на престанок со работа 

ќе треба да се вратат кај добавувачот или да се продадат.  

-редовно да се ажурира листата на компании на кои можат да им се понудат сите 

заостанати (непотрошени) материјали. 

Контрола на влијанието од отпадот 

Планот ќе предвиди начин на постапување со сите видови отпад создадени на 

локацијата, во согласност со обврските како создавач на отпад, а кои произлегуваат од 

Законот за управување со отпад. 

Планот ќе предвиди начин на постапување со куповите јаловина која се создава при 

вршење на ископ на руда во поткопите. 

Дел од флотациската јаловина доколку постојат услови ќе се искористи како градежен 

материјал или материјал за заполнување на празни откопи, со што ќе се намали 

површината на депонијата (хидројаловиштето).  

Хидројаловиштето ќе се рекултивира.   

По престанок на Инсталацијата со работа, доколку правилно се постапи со отпадот, не 

се очекуваат негативни влијанија од резидуи. 

Контрола на влијанието од отпадните води 

За време на демонтажа на постројките и сите пропратни објекти на Инсталацијата, 

може да дојде до загадување на атмосферските води.  

Неправилното постапување и демонтажа на пречистителната станица и талжниците, 

истота така може да предизвика влијание врз водите.  

Долгорочен третман на водите кои доаѓаат во допир со рудата (независно од тоа колку 

е сиромашна) и рудничката јаловина е неизбежен. Поради тоа, но и поради фактот 

дека рудничкото јаловиште е формирано и на него се депонирани најголемите 

количества рудничка јаловина, неопходно е планот за затворање и финансиската 

конструкција за негова реализација да се направат во соработка со надлежните органи 

на државата. 

Планирано расчистување и чистење на градби и технички постројки 

Опрема  

Доколку опремата е сеуште функционална истата може да се премести на друга 

локација или да се продаде.   

Доколку е надвор од функција, во зависност од матерјалот од кој е изработена ќе биде 

селектирана и продадена како секундарна суровина. 

Со искористената неупотреблива електрична и електронска опрема ќе се постапува во 

согласност за Член 71 од Законот за управување со отпад. 

Објекти 
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При дислоцирање, дел од материјалите кои може да се искористат ќе се демонтираат 

и дислоцираат, а останатата метална конструкција ќе се демонтира и продаде како 

секундарна суровина.  

Операторот ќе се погрижи отпадот што нема да се прeдаде, безбедно да го одложи на 

депонија, по претходна консултација со надлежниот орган. 

Резервоар за дизел гориво 

Количините на гориво преостанати во резервоарот за нафта ќе бидат сведени на 

залихи, со цел нивно потполно искористување до престанокот на активноста. Доколку 

преостанат одредени количини на нафта, истите ќе се продадат или ќе се користат за 

други намени.  

- „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип-Подружница рудник „Тораница“ Крива Паланка, 

се обрзува да изврши безбедна демонтажа на резервоарот и системите за контрола 

на истекувањето, да ги исчисти, демонтира и складира до нивна продажба или 

дислокација.  

Магацин со експлозив 

Во случај на престанок со работа,  „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип-Подружница 

рудник „Тораница“ Крива Паланка, ќе направи попис на експлозивните средства и ќе 

склучи договор со фирма која има лиценца за промет со експлозивни материи, во 

согласност со Законот за промет на експлозивни материи („Сл. весник на Република 

Македонија“ бр. 30/85). Во согласност со Правилник за техничките нормативи при 

ракување со експлозивни средства и минирање во рударството („Сл. весник на 

Република Македонија“ бр. 26/88), неупотребливите експлозивни средства што не му 

се вратени на производителот мораат да се уништат според упатството за ракување. 

Експлозивните средства од став 1 на овој член можат да ги уништуваат само стручно 

оспособени лица. Секој вид експлозивни средства мора посебно да се уништи. За 

секое уништено експлозивно средство мора да се состави записник. Во записникот се 

внесуваат податоци и тоа: видот и количината на експлозивни средства, начинот, 

времето ,местото и причините за нивно уништување. 

Рекултивација 

Рекултивацијата е процес на враќање на земјиштето во состојба која е најслична на 

таа која била затекната, пред да започнат рударските активности. Овој процес може 

да започне и за време на оперативната фаза (прогресивна рекултивација) или да биде 

планиран за изведба после затворањето на рудничките активности (рекултивација), но 

во секој случај треба да се одвива според законската регулатива. 

Типичните рекултивациони активности опфаќаат: 

 Враќање на формата (гео-топографијата) на земјиштето (или давање на нова 

форма) согласно урбанистичките планови; 

 Отстранување на површинските почвени слоеви; и 

 Садење на треви, дрва или друга покривна/површинска вегетација која 
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природно вегетира во околината. 

Во решавањето на проблемите со контаминација на почвите и водите со тешки метали 

од рударските активности, најголем број на фитотехнолошки мерки се покажуваат како 

економски и еколошки најприфатливи. Фиторемедијацијата е општ термин за повеќе 

начини на чистење, ремедијација и остранување на тешките метали од почвата и 

водат преку три основни механизми: 

 Фитоекстракција претставува прифаќање на тешките метали од ткивата на 

растенијата; 

 Ризифилтрација претставува прифаќање тешките метали од кореновиот систем 

на растенијата; 

 Фитостабилизација претставува обезбедување на постојана состојба, односно 

спречување на дополнително растворање на тешки метали преку технички и 

фитотехнолошки мерки (засадување на теренот со метал‐акумулаторни  

растенија). 

Период после затворање на рудникот 

Овој  период  на  активности,  кој  го  вклучува  и  мониторингот  на  состојбите  во 

определени медиуми (води, почви, воздух) може да варира според времетраењето и 

до неколку десетици години, што ќе зависи пред се, од    резултатите од мониторингот. 

Примери за такви активности се: 

• Третман на води (од руднички јами, подземни води, јаловишни води); 

• Потреба од одржување на структурите на јаловиштата и 

• Мониторинг на техниките за рекултивација. 

Мониторинг програмот треба да ја определи ефективноста на рекултивационите и 

мерките за намалување на различните негативни влијанија, но и да предложи 

корективните мерки и активности доколку се појави потреба од нив. 

Мониторинг програмот се однесува и на останатите фази од работењето на рудникот, 

вклучително и на оперативната фаза и со нив се определуваат: 

• Точноста на еколошките проценки; 

• Непредвидените еколошки влијанија; и 

• Ефикасноста на мерките за намалување на влијанијата. 

Времетраењето на мониторинг програмата по затворањето на рудникот зависи од 

потенцијалните влијанија и ризиците врз животната средина. Понекогаш, 

времетраењето на мониторинг програмата може и да се продолжи за да се обезбеди 

сигурност во постигнувањето на целите од Планот за рекултивација. 

Одржливост и проверка на планот  

Во текот на оперативниот живот на Инсталацијата, Планот за престанок со работа и 

управување со резидуи ќе се преиспитува во зависност од потребите и измените кои 

се направени на локацијата, како и со промените на Законската регулатива. Планот ќе 
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се ажурира со секоја измена и со секое ново истражување за загадување, како и 

истражувања за ризиците кои произлегуваат од активноста од работниот век на 

Инсталацијата. 

 

 

 

Додаток 1 Предлог План за ремедијација, престанок со работа, повторно 

започнување со работа и грижа по престанокот на активностите 
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Додаток 2 Предлог план за затварање, грижа по затварање и мониторинг 
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1. НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ  

Во „Рудник Тораница“, Крива Паланка (во понатамошниот текст: Инсталација) се врши 

подземна експлоатација на минерална суровина, олово-цинкова руда, и производство 

на олово цинков концентрат.  

Со активно производство на руда и производство на олово цинкови концентрати 

Инсталацијата почнала да работи во 1987. Почетното годишно производство на 

експлоатирана руда изнесувало 41.232 t. Со текот на годините производство постојано 

се зголемувало така што во 1990 год. се експлоатирани 314.210 t руда. 

Минералната суровина во Инсталацијата континуирано се експлоатирала околу 14 

години, а потоа доаѓа до прекин на работењето со траење од околу 5 години, заради 

трансформацијата на сопственоста од општествена во приватна. Инсталацијата 

престанала со работа кон крајот на 2002 година, а во почетокот на 2003 година 

тогашната организација влегла во стечајна постапка. 

Во ноември 2006 година, извршено е рестартирање на рудникот од страна на новиот 

сопственик, Binani Group of Industries, London, UK, односно „Индо Минералс и Металс“, 

ДООЕЛ Скопје, и истиот работел до ноември 2015 година, кога „Индо Минералс и 

Металс“, влегуваат во стечајна постапка. 

На ден 06.04.2016 година Друштвото за производство и трговија „БУЛМАК 2016“ 

ДООЕЛ Пробиштип, Подружница Рудник Тораница, Крива Паланка (во понатамошниот 

текст „БУЛМАК 2016“) и Владата на Република Македонија застапувана од 

Министерството за економија, склучија договор за доделување на концесија за 

експлоатација на минерална суровина-руди на олово и цинк на локалитетот 

„Тораница“, „Сокол“ и „Средно Брдо“, општина Крива Паланка (Министерство за 

економија број на Договор 24-44/29 од 06.04.2016 и „БУЛМАК 2016“ број на Договор 

02/2016 од 06.04.2016).  

Врз основа на доделената концесија за експлоатација на минералната суровина, 

„БУЛМАК 2016“ стана нов концесионер на „Рудникот Тораница“. Покрај доделената 

концесија, „БУЛМАК 2016“ се стекна и со сопственост над објектите (недвижностите), 

преку купување на истите во стечајна постапка, која се води против поранешниот 

концесионер „ИММ“-во стечај. 

Во управна постапка, за добивање дозвола за експлоатација на минерална суровина, 

на 15.11.2016 година „БУЛМАК 2016“ се стекна со дозвола за експлоатација на 

минерална суровина руди на олово и цинк на локалитетот „Тораница, Бачило, Сокол и 

Средно Брдо, општина Крива Паланка (број на дозвола 24-6075/4 од 15.11.2016).    

Во декември, 2016 година, „БУЛМАК 2016“ (во понатамошниот текст: Оператор на 

Инсталацијата) започна со рестартирање на Инсталацијата и активности за пробно 

производство.   

Инсталацијата ја сочинуваат објекти и земјиште на три локации: рудник, флотација и 

хидројаловиште, каде се изведуваат рудничките и производните активности.  
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На локацијата рудник се врши подземна експлоатација на олово-цинкова руда, која 

преку подземен транспорт се носи на локацијата флотација. 

На локацијата флотација се наоѓаат погони за преработка на рудата, односно погони 

за дробење, мелење и флотирање на рудата и производство на олово цинков 

концентрат. Произведениот концентрат, се складира во складишта за концентрати и со 

транспортни возила се испорачува до крајните корисници.  

Произведената јаловина, која претставува нус продукт при флотирање на рудата 

заедно со останатите технички отпадни води од погонот за флотација, со помош на 

пулповод се носи до локацијата хидројаловиште каде се врши депонирање на 

јаловината. Хидројаловиштето се наоѓа на оддалеченост од околу 4 km, од локацијата 

за флотација.   

Проектираниот капацитет на рудникот е ископ на минерална суровина во количина од 

Q рудник=300 000 t/год. Во согласност со планирањата на Операторот, се предвидува 

во првите четири години од отпочнување со работа да се ископува руда во количина 

од  Q рудник=268 000 t/год.   

За погонот флотација проектираниот капацитет за преработка на олово цинкова руда 

изнесува Q флотација=700 000 t/год. Во однос на оперативниот капацитет на погонот 

флотација се планира во првите четири години, од отпочнување со работа, да се 

преработува минерална суровина во количина од  Q рудник=268 000 t/год. 

Во понатамошното работење, односно веќе од петтата година после отпочнување со 

работа (важност на дозволата за експлоатација на минерална суровина е 30 години) 

се предвидува да се зголеми капацитетот на експлоатација на рудата, односно да се 

експлоатира руда во количина Q рудник=700 000 t/год, а усогласено со ова ќе се 

зголемува и оперативниот капацитет на преработка на минералната суровина во 

погонот флотација во количина од Q флотација=700 000 t/год.  

Врз основа на ова може да се заклучи дека после петтата година од отпочнување со 

работа оперативниот (реализиран) капацитет на Инсталацијата ќе биде идентичен со 

проектираниот.  

Во согласност со Договорот за концесија за експлоатација на минералната суровина, 

се планира во период од 30 години да се експлоатираат вкупно 5 609 432.00 t руда, со 

средна содржина на метал Pb=3.97% и Zn=2.78%. 

Врз основа на количината на руда, која се планира да се ископа, се предвидува да се 

произведуваат вкупно 485 585.00 t олово цинкови концентрати, од кои оловни 

концентрати во количина од 250 296.00 t, како и цинкови концентрати во количина од 

235 289.00 t.  

Како што е спомнато, Инсталацијата ја сочинуваат објекти и земјиште на три локации: 

рудник, флотација и хидројаловиште, односно:  

1. Рудник со хоризонти за подземен ископ и транспорт на руда, како и придружни 

објекти: 
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Отворањето на рудникот „Тораница“ е направено со истражни поткопи-хоризонти, кои 

се изработени на висинско растојание од 100 m, еден од друг. Истите се изработувани 

со мал профил од 4-6 m2, со цел да послужат за доистражување на рудното 

наоѓалиште. Откако со истражните работи ќе се потврди постоење на рудно 

наоѓалиште, се пристапува кон нивна реконструкција, односно проширување на 

профилот на 10 m2. 

Поради големото висинско растојание од 100 m помеѓу основните хоризонти (II, III, VI, 

IV) пристапено е кон изработка на дополнителни поткопи-хоризонти, на висинско 

растојание од 50 m од претходно изработените основни поткопи-хоризонти. На тој 

начин изработени се поткопите-хоризонтите (I, IIa, IIIa, IVa, V, VIa), така што рудникот 

Тораница е отворен со 10 основни поткопи-хоризонти.  

Транспортот на рудата и јаловината во рудникот „Тораница“ ќе се врши низ 

хоризонтални, коси и вертикални простории, како што впрочем е изведуван и во 

досегашната експлоатација. Низ хоризонталните простории транспортот на рудата и 

јаловината ќе се врши со шински транспортни средства додека низ косите и 

вертикалните простории ќе се извршува гравитационен транспорт. 

2. Погон за дробење, сеење, мелење и флотација со придружни помошни објекти 

Од главниот приемен бункер, во кој има посебно место за одложување на откопаниот 

материјал, рудата со помош на додавач се пропушта низ стационарна решетка, од 

каде се носи во погонот за дробење на минералната суровина. 

Од погонот за дробење и сеење рудата, преку транспортната лента, се носи во 

силосите, кои се позиционирани веднаш до погонот за мелење, а од таму преку оди во 

погонот за мелење, кој е дел од погонот за флотација. 

Во погонот за мелење се врши иситнување на материјалот од силосите по пат на 

мелење со помош на две независни мелници, кои што работат во затворен круг со 

двоспирални класификатори, со цел да се олесни контактот на корисните елементи 

(олово и цинк) со реагенсите во процесот на флотација на рудата. 

Флотирањето на рудата се врши по шемата на селективно флотирање на минералите 

на олово и цинк, односно во одделен процес при што се добиваат селективни оловни и 

селективни цинкови концентрати. Флотациската концентрација за основно и контролно 

флотирање на олово и цинк се врши во пнеумо-механички машини. 

Краен производ од процесот на флотација е згустена суспензија од дефинитивни 

концентрати. 

Сувиот концентрат со 7% влага на Pb и 10-11% влага на Zn од бункерот за концентрат 

со помош на грајфер се товараат во камиони и се извезуваат. 

Во рамките на погонот за флотација се наоѓа реагентното одделение во кое се врши 

подготовка на реагенсите кои се неопходни во процесот на флотација и нивно 

дозирање.  



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

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

Прилог XIV                                                                                                                                
Страна 6 од 15 

Растоварањето на реагенсите се врши во специјални кондиционери, од каде потоа се 

преточуваат до погонот за дозирање на реагенсот. 

3. Хидројаловиште со придружни помошни објекти. 

Произведената јаловина, која претставува нус продукт при флотирање на рудата 

заедно со останатите технички отпадни води од погонот за флотација, со помош на 

пулповод се носи до локацијата хидројаловиште каде се врши депонирање на 

јаловината. Хидројаловиштето се наоѓа на оддалеченост од околу 4 km, од локацијата 

за флотација.   

Во моментот, во Инсталацијата се вработени 158 лица. Во иднина, се планира во 

Инсталацијата да работат вкупно 370 вработени.  

Во текот на една календарска година, Инсталацијата ќе работи 268 дена, во 3 (три) 

смени, по 8 (осум) часа во една смена. 

Организационата поставеност во Инсталацијата е направена така што ќе можат сите 

прашања во врска со целите и активностите на компанијата брзо, детално и ефикасно 

да се решат. Истата е дадена во Прилог III од овој документ.  

Инсталацијата нема систем за управување со животната средина, но има вработено 

лице одговорно за заштита на животната средина-Инженер за заштита на животна 

средина. 

Инженерот за заштита на животната средина ќе има одговорност за сите работи и 

прашања поврзани со животната средина. Исто така, ова лице ќе биде одговорно за 

организација на мониторингот на емисиите, за целосна примена на стандардите за 

животна средина во севкупното работење на Инсталацијата и за подобрување на 

процесот, онаму каде што ќе биде потребно.  

Исто така, во Инсталацијата е вработено лице кое ќе управува со отпадот, што 

поседува Уверение за положен стручен испит за управител со отпад (даден во прилог 

III). 

Инсталацијата ќе ја разгледа можноста за воведување на стандардите ISО 14001 

Системи за управување со животната средина, ISO 9001 стандардите за управување 

со квалитет и стандардот OHSAS ISO 18001 управување со безбедноста и здравјето 

на работниците.  

Вршењето на активностите во Инсталацијата „Рудник Тораница“ Крива Паланка,  

подземна експлоатација на минерална суровина: олово-цинкова руда и производство 

на олово цинкови концентрати, се одвива на повеќе локации, односно: локација 

Рудник, локација Флотација и локација Хидројаловиште. 

На локацијата Рудник, се врши подземна експлоатација на минерална суровина 

олово-цинкова руда. При вршење на подземната/јамска експлоатација на олово 

цинковата руда, се користат помошни материјали (експлозиви, масти и масла, нафта, 

вода, електрична енергија и др.). Главен производ кој се добива на локацијата Рудник 

е ровната олово-цинкова руда. 
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На локацијата Флотација, се врши  хемиско-технолошка обработка на ровната олово 

цинкова руда, која е и главна суровина на оваа локација. Покрај главната суровина 

(ровната олово цинкова руда) се користат и помошни материјали како што се 

хемикалии (натриум цијанид, цинк сулфат монохидрат, калиум етил ксантат, Калиум 

амил ксантат, вар и др.). Главен прозивод кој се добива на локацијата Флотација е 

оловен и цинков концентрат.  

На оваа локација постои и хемиска лабораторија, каде се употребуваат хемикалии со 

кои се вршат анализи на  ископаната ровна руда и добиените концентрати (оловен и 

цинков концентрат). 

Како резултат на активностите кои се одвиваат на локациите: Рудник, Флотација и 

Хидројаловиште, се генерира фракции на опасен и неопасен отпад (измешан 

комунален отпад, биоразградлив, отпадни метали, искористени гуми од возила, мил од 

преработка на комунални отпадни води, отпадни метални буриња, отпадни масти и 

масла и др.). 

Исто така, покрај погоре наведените видови на отпад, од Инсталацијата „Рудник 

Тораница“, како резултат на работните активности се генерира отпад кои се одложува 

во границите на Инсталацијата: рудничка јаловина и флотациска јаловина.  

Одложувањето на рудничката јаловина се врши на две локации: поткоп II а и 

централното одлагалиште, додека флотациската јаловина се депонира на 

хидројаловиште, кое се наоѓа на оддалеченост од околу 4 km од локацијата-

флотација.  

Начинот на ракување со суровините, помошните материјали, отпадот детално е 

опишан во Прилог IV и V од Барањето.  

Во Инсталацијата евидентирани се извори на емисии во атмосферата, во површински 

и подземни води, во почва, емисии на бучава, вибрации, нејонизирачко зрачење.  

Врз основа на деталниот преглед на сите процеси и активности на локацијата, 

технолошките шеми и податоците за материјалите, обемот на производство и 

производната пракса, идентификувани се односно направен е попис сите емисии во 

атмосферата од Инсталацијата. Во Инсталацијата на сите три локации (рудник, 

флотација и хидројаловиште) евидентирани се вкупно 14 емитери, од кои 9 се 

насочени (точкасти), а 5 се дифузни, големи отворени површини. 

Во Инсталацијата, постои котлара со три котловски единици, која како енергенс 

користи дрво. 

Како резултат на активностите, кои се изведуваат во Инсталацијата, идентификувани 

се главни точкасти и дифузни извори на емисии во површинските води. 

На локацијата-Рудник главни точкасти извори на емисии во површинските води се 

јамските води, односно водите од одводнување на хоризонтите, со цел ефикасно и 

безбедно изведување на рудничките активности, и отпадните води од процесот на 

подземна експлоатација на минералната суровина (активности на дупчење).  
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Јамските води во својот состав содржат суспендирани материи, минерални масла, 

метали (олово, цинк, кадмиум, манган, арсен и др.). 

На локацијата Флотација  идентификувани се главни точкасти и дифузни извори на 

емисии во површински води.  

Главни точкасти извори на емисии во површински води се испустите во: 

1. Тораничка Река и тоа од: 

а) од пречистителната станица за третман на санитарните отпадни води и 

б) испустите од атмосферската канализациона мрежа.  

2. Јаречки Поток и тоа од:  

а) испустот на атмосферските води кои се собираат кај електромашинската зграда 

после третман во маслофаќач; 

б) испустотот на отпадните води од перење на возилата, после третман во 

маслофаќач.   

Покрај главните точкасти извори на емисии во површинските води, постојат и дифузни 

извори на емисии, односно дел од атмосферските води кои слободно истекуваат во 

Тораничка Река. Овие води ги промиваат површините на локацијата и истекуваат во 

Тораничка Река.  

Извор на емисии во Тораничка Река: Испуст на санитарни отпадни води после третман 

во пречистителната станица 

Санитарните отпадни води од локацијата се третираат во пречистителна станица со 

Емшеров бунар, а пречистените води се испуштаат во Тораничка Река.   

И покрај третманот на отпадните води во пречистителна станица, овие води во 

зависност од степенот на ефикасноста на третман може да содржат суспендирани 

материи, масла и масти, органско оптоварување, нитрати, нитрити, сулфати, вкупен 

фосфор, колиформни бактерии и сл.  

На локацијата Хидројаловиште нема директни точкасти извори на емисии во 

површински води. Како резултат на разнесување на јаловината при суви временски 

услови и исталожување на седимент од воздухот, атмосферските води ги промиваат 

земјените површини и загадувањата може да се пренесат во Крива Река.  

Од Инсталацијата нема емисии во канализација.  

При ископот на минералната суровина во рудничките јами, како извори на емисии во 

почвата и подземните води, можни се инцидентни истекувања на горива и масла. 

Надвор од јамските хоризонти нема директни точкасти извори на емисии во подземни 

води и почва. Главен извор на емисии во почва е рудничката јаловина, односно 

локациите каде е депонирана постојната рудничката јаловина, како и идното 

централно одлагалиште. 
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На локацијата Флотација нема директни точкасти извори на емисии во почва и 

подземни води.  

Како дифузни извори на емисии во почва може да се смета исталожениот седимент од 

воздухот. 

На локацијата Хидројаловиште се идентификувани извори на емисии во почва и 

подземни води. Процесот на депонирање на хидројаловината се смета како извор на 

емисии во почва и во подземни води. Покрај емисиите во почва и подземни води од 

депонираната јаловина, како извор на емисии во почва и подземни води се и водите 

кои излегуваат од Хидројаловиштето и завршуваат во земјени канали, каде истите 

понираат во почвата и ги прихрануваат подземните издани.  

Во Инсталацијата се изведуваат активности кои придонесуваат за зголемено ниво на 

бучава.  

Главни извори на бучава на локацијата Рудник се: вентилациона станица, 

компресорска станица, вентилатор кај магацинот за складирање на експлозив и 

механизација и возила.  

Додека пак, главни извори на бучава на локацијата Флотација се: трафостаницата; 

погонот за дробење на рудата, погонот за мелење и флотација на рудата и 

електромашинската работилница. 

На локација Хидројаловиште не се идентификувани извори на бучава.  

Во Инстанцијата се идентификувани извори на вибрации од машините, уредите  и 

опремата која се користи. Изворите на вибрации се во затворени простории и истите 

не се сметаат за извори во животната средина. 

Главни извори на вибрации на локацијата Рудник се вентилациона станица и 

компресорска станица. 

Додека на локација Флотација главни извори вибрации на локација Флотација се 

погонот за дробење и сеење и погон за мелење и флотација. 

Извори на електромагнетно зрачење во Инсталацијата се трафостаниците и 

надземните водови. Трафостаниците се поставени на неколку локации, а некои од нив 

се дел од внатрешност на објектите. Врз основа на ова може да се каже дека главен 

извор на нејонизирачко зрачење е главната трафостаница. 

Во барањето за добивање на А интегрирана еколошка дозвола е извршена оценка на 

влијанијата врз медиумите на животната средина, вклучително и моделирање за 

дисперзија на емисиите во атмосферата, мерења на квалитетот на површинските и 

подземните води и почвите во границите на Инсталацијата, како и мерења за 

утврдување на постојното ниво на бучава и вибрации во рамките на границите на 

Инсталацијата.  

Идентификувани се влијанија врз амбиентниот воздух од работата на Инсталацијата, 

поточно од ископ на руда во јамски коп, дробење, мокро мелење, флотација, 

одделување на концентрат и одлагање на рудничката и флотациската јаловина на 
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рудничко и хидројаловиште, транспортни активности и отпадни гасови и прашина од 

работата на котлите за загревање. 

Досегашните анализи на водите, земени од одредени места на реките кои го 

дренираат рудникот Тораница, укажуваат на зголемени концентрации на одредени 

тешки и токсични метали уште во горните теченија на реките т.е. мерни места каде 

што влијанието на рудничките активности е исклучено, а присутно е влијание од 

старите рударски работи (историско антропогено влијание) и влијанието на 

природниот фактор (природни карактеристики на подлогата). Друг аспект на влијание 

врз површинските водотеци се отпадните води, кои се создаваат при подготовка и 

концентрација на рудата, водите од чистењето на објектите во делот на флотација и 

електромашинската работилница, перењето на рударската механизација како и 

водите од таложното езеро на хидројаловиштето (преливни и дренажни).  

Од работата на рудникот „Тораница“ не се создаваат емисии кои се испуштаат во 

канализација. Во рамките на локацијата Флотација изградена е сепаратна мрежа во 

која се собираат санитарните, техничките и отпадните води, но овие води не 

завршуваат во главна канализациона мрежа, туку во површинско водно тело-

Тораничка Река.  

При ископот на минералната суровина во рудничките јами, како извори на емисии во 

почвата и подземните води, се можните инцидентни истекувања на горива и масла. 

Надвор од јамските хоризонти нема директни точкасти извори на емисии во подземни 

води и почва, а како дифузни извори на емисии во води и почва се локациите каде е 

депонирана рудничката јаловина. Под дејство на надворешни влијанија, настанува 

процес на лужење и овие загадувања се пренесуваат на почвата, а исто така постои 

ризик од пренесување на загадувањето и на подземните води.  

На локацијата Флотација нема директни точкасти извори на емисии во почва и 

подземни води. Како дифузни извори на емисии во почва може да се смета 

исталожениот седимент од воздухот. 

Процесот на депонирање на хидројаловината се смета како извор на емисии во почва 

и во подземни води. Покрај емисиите во почва и подземни води од депонираната 

јаловина, како извор на емисии во почва и подземни води се и водите кои излегуваат 

од хидројаловиштето и завршуваат во земјени канали, каде истите понираат во 

почвата и ги прихрануваат подземните издани.  

Врз основа на измерените вредности може да се заклучи дека земените примероци 

подземна вода се со зголемени концентрации на олово и цинк, кој што се среќава во 

самата подлога, додека другите вредности се во границите на максимално 

дозволените гранични вредности.  

Несоодветното управување со отпадот кој се создава во границите на Инсталацијата 

може да доведе до негативни влијанија врз воздухот, почвата, површинските и 

подземните води, менувајќи го нивниот квалитет.  

Во Инсталацијата се изведуваат активности кои придонесуваат за зголемено ниво на 

бучава, како: движење на возила и механизација, истовар и утовар на суровини, 
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помошни материјали, отпад, готов производ, работа на опремата и машините за 

изведување на главните производни активности и помошните активности, присуство 

на работници и сл.    

Направени се мерења за утврдување на постојното ниво на бучава во рамките на 

границите на Инсталацијата и резултатите покажуваат дека измерените вредности се 

во границите на дозволените, односно не ги надминуваат граничните вредности при 

работа на рудникот и не предизвикуваат влијание врз рецепторите во животната 

средина.  

Останатите извори на бучава, кои се дел од производниот процес, не се очекува да 

предизвикаат значителни влијанија врз животната средина, пред се заради 

локациската поставеност на рудникот, далеку од населени места и отсуството на 

чувствителни животински видови.  

Во Инсталацијата се идентификувани повеќе извори на вибрации. Истите се наоѓаат 

во затворени простории и не се сметаат за значителни извори на влијанија во 

животната средина.  

Извори на електромагнетно зрачење во Инсталацијата се трафостаниците и 

надземните водови. Трафостаниците се поставени на неколку локации, а некои од нив 

се дел од внатрешност на објектите. Со оглед на тоа дека се користи 110 kV систем за 

пренос, влијанието од електромагнетното зрачење во животната средина е 

незначително.  

Со цел да се намалат загадувањата во животната средина од активностите кои ќе се 

изведуваат во Инсталацијата, ќе се применат следните мерки:  

 Отпадните јамски води ќе се третираат во таложници, со цел намалување на 

количините на суспендирани материи; 

 Отпадни води од флотација, ќе се третираат во таложници за олово и цинк; 

 Дел од избистрените води од таложникот за олово ќе се реупотребуваат во 

процесот на флотација; 

 Отпадните води од хидројаловиштето, ќе се третираат во систем на таложници, 

со цел намалување на количините на суспендирани материи во почви и 

подземни води; 

 Отпадните санитарни води, ќе се третираат во пречистителна станица пред 

испуст во реципиент; 

 Водите од миење на возилата пред испуст во реципиент, ќе се третираат во 

маслофаќач; 

 Атмосферските води, кои ќе вршат промивање на платото пред машинската 

работилница, ќе се третираат во маслофаќач пред нивен испуст во реципиент; 
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 Маслата и мастите, како и отпадот од масла и масти се складираат во метални 

буриња, кои се поставени на бетонирана подлога и во затворен објект. Објектот 

е обезбеден со систем за прифаќање на инцидентни истекувања; 

 Хемикалиите се чуваат во магацински простории, заштитени од атмосферски 

влијанија и на водонепропусни подлоги, со кои се спречува нивно истекување во 

медиумите на животната средина; 

 Отпадот се селектира, класифицира и складира во соодветни садови, со кои се 

спречува истекување или расфрлање на складираниот отпад; 

 За намалување на емисиите во воздух од рудничките активности на дупчење 

(при геолошки истражувања и експлоатационо дупчење) во рудникот Тораница 

се користи методот на мокро дупчење; 

 За намалување на емисиите на прашина во амбиентниот воздух, од 

активностите на дробење и сеење на минералната суровина, поставени се три 

водени филтри (ротоклони)1; 

 Транспортот на јаловината од процесот на флотација до хидројаловиште, се 

врши преку затворен цеваст систем-пулповод, во должина од 4 km. На овој начин 

се спречуваа истекување на јаловина во почва и води и негативно влијание врз 

истите; 

 Со цел да се избегне загадувањето на Крива Река од хидројаловиштето, уште во 

претходното работење на Инсталацијата, извршено е пренасочување на реката 

пред хидројаловиштето, со помош на девијационен тунел; 

 За заштита на хидројаловиштето од обемни врнежи и спречување на 

навлегување на атмосферски води во таложното езеро изградени се ободни 

канали. На овој начин се спречува загадување на атмосферските води и се 

намалува количината на отпадни води, преку преливниот колектор; 

 За заштита на подземните води на дното на нова ретензиона брана на 

хидројаловиштето, поставена е водонепропусна подлога; 

 По завршување на ископот на минералната суровина од поткопите во „Рудник 

Тораница“, поголем дел од рудничката јаловина, која е депонирана пред 

влезовите на поткопите, ќе се враќа назад во јамите. Потоа ќе се врши 

рекултивација на одлагалиштата; 

 За намалување на емисиите во воздух, ќе се врши редовно прскање со вода на 

хидројаловиштето со прскалки; 

 Водата од хидројаловиштето, која се исцедува во таложното езеро, се користи 

(рециркулира) за прскање на песочната плажа на хидројаловиштето; 

                                                

1 Еден е во функција, а останатите два ротоклони се во фаза на оспособување за работа. 
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 Откако ќе биде постигнат предвидениот капацитет на депонирање на 

флотациска јаловина во хидројаловиштето, ќе се пристапи кон негова 

рекултивација, што ќе придонесе за елиминирање на фугитивните емисии на 

прашина во амбиентниот воздух. 

Врз основа на идентификуваните извори на емисии во животната средина од 

Инсталацијата, Операторот предложи програма за мониторинг. Истата треба да 

покаже дали емисиите од Инсталацијата се во рамките на дозволените гранични 

вредности за емисии во медиумите од животната средина и да ги следи 

отстапувањата. Врз основа на истите Операторот ќе преземе дополнителни 

корективни мерки во најкус можен рок. Програмата за мониторинг ги дефинира и 

локациите на мерните места за следење на квалитетот на медиумите во животната 

средина во близина на Инсталацијата. 

Фреквенциите на мониторинг и земање примероци се дефинирани во согласност со 

законските барања. 

Начинот на кој една индустриска инсталација обезбедува ефикасна заштита на 

медиумите на животната средина треба да биде претставен со примена на најдобрите 

достапни техники (НДТ) кои се препорачуваат за соодветната индустриска дејност. 

Земени се во предвид секторските упатства за НДТ од Министерството за животна 

средина и просторно планирање, како и Референтните документи за најдобри 

достапни техники на Европската комисија. Дадени се и препораки за воведување на 

најдобри достапни техники кои ќе придонесат за поефикасно работење на 

Инсталацијата и интегрирано спречување  и контрола на загадувањето. 

Разгледувани се НДТ за следните аспекти: 

 Намалување и контрола на емисии во воздух, води и почви; 

 Реупотреба на вода во процесите; 

 Управување со хидројаловиштето во сите фази од постоењето, со посебен 

осврт на оперативната фаза; 

 Управување со јаловина; 

 Енергетска ефикасност; 

 Затворање на локацијата и грижа по затворањето. 

Воедно, прикажана е состојбата со примена на НДТ во Инсталацијата. 

Инсталацијата во текот на своето работење треба да ги исполнува законските барања 

поставени за ваков вид на Инсталација и своето работење да го усогласува со 

најдобрите достапни техники. Со цел да се постигне подобрување на еколошките 

перформанси и задоволување на барањата за интегрирано спречување и контрола на 

загадувањето, дефинирано во законските и подзаконските акти, Операторот подготви 

предлог програма за подобрување, во која се дефинирани активностите кои треба да 

се имплементираат во одреден временски период.  

Со имплементација на активностите предложени во предлог Програмата ќе се 

постигне исполнување за законските обврски, подобрување во работењето на 
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Инсталацијата, а исто така ќе се намалат ризиците и загадувањата во животната 

средина.  

Мерките за намалување на влијанијата врз животната средина, кои потекнуваат од 

вонредни состојби, во голем дел се спроведуваат заедно со мерките за заштита и 

спасување на вработените лица и на засегнатото население, кое живее во околината 

на рудникот. Со оглед на тоа што вонредните состојби можат да настанат како во 

текот на вообичаеното работно време на рудникот, така и надвор од него (ноќно 

време, неработни денови и сл.), како и поради тоа што нивниот ефект врз животната 

средина би можел да биде со голем интензитет и магнитуда, потребна е готовност за 

преземање мерки и надвор од вообичаеното работно време. 

Идентификувани се можните вонредни состојби кои можат да настанат на локацијата, 

и опишани се мерките кои Операторот планира да ги спроведе при вонредни состојби, 

наведени во предлог Планот за заштита и спасување. Дадени се и дополнителни 

мерки кои треба да се спроведат при настанување на итни случаи. 

За Инсталацијата е направен предлог „План за затворање на Инсталацијата, 

ремедијација и управување со резидуи“ при делумно, времено или целосно затворање 

и нејзина пренамена, со цел локацијата да се врати во безбедна состојба и да биде 

ослободена о д  резидуи, кои може да резултираат со загадување на животната 

средина. 

„Планот за затворање на Инсталацијата, ремедијација и управување со резидуи“ ќе ги 

опфаќа следните делови: 

 Делумен и времен престанок со работа; 

 Целосен престанок со работа и 

 Дислокација на Инсталацијата. 

При изработувањето на планот за активности, во предвид треба да се земат сите 

сегменти од работењето на рудникот, техничката опрема во рудникот, магацините како 

и материјалите, кои што во моментот на престанок со работа ќе се најдат во 

магацините, транспортните системи, управната зграда со целокупната опрема во неа, 

отпадот и друго.  

Во согласност со Член 120 од Законот за животна средина, Операторот на инсталација 

со А-интегрирана еколошка дозвола е должен да го извести органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на животната средина, за намерата за 

престанок на работа на инсталацијата и е обврзан да му предложи план со мерки за 

ремедијација на локацијата на која се наоѓа инсталацијата. 

Во текот на оперативниот живот на Инсталацијата, „Планот за затворање на 

Инсталацијата, ремедијација и управување со резидуи“ редовно ќе се преиспитува и 

ажурира во согласност со: 

 промените на законската регулатива; 

 потребите и измените кои се направени на локацијата; 
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 со секое ново истражување за загадување; 

 како и истражувања за ризиците кои произлегуваат од активноста од 

работниот век на Инсталацијата. 

 


