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Вовед
Овие воведни белешки не се дел од дозволата
Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина
(Сл. весник 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 48/10, 124/10,
51/11,123/12, 187/13, 42/14, 44/15 и 129/15 ) за работа на инсталација
што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на
Владата 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 барање за усогласување со оперативен план("Службен
весник на РМ" бр.89/2005, до одобреното ниво во Дозволата.
Друштвото за производство трговија и сточарство ”Маја Компани” доо
експорт импорт лоцирана е во атарот на село Кадино, општина
Илинден. Живинарската фарма регистрирана е како приватно
претпријатие со дејност одгледување на живина несилки за
производство и продажба на големо на конзумни јајца и пропрема на
храна на несилките за јајца.

Краток опис
дозвола

на

инсталацијата

регулирана

со

оваа

Друштвото за производство трговија и сточарство Маја Kомпани д.о.о.
експорт-импорт лоцирана е во атарот на село Кадино, Општина
Илинден. Се протега помеѓу населените места Марино и Кадино на
одалеченост 500 м од најблиското населено место с.Кадино, 1.000м од
с.Марино, 1.700 м од с.Белимбегово, 1500 м с.Идризово и 2000 м од с.
Јурумлери. Основна дејност на инсталацијата - живинарска фарма за
кокошки е производство на конзумни јајца, нивно складирање и
продажба на големо. За оваа намена како пропратна дејност се јавува
припрема на храна за несилките и складирање на истата.
Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација
Сопственик на дозволата
Нема

Број на дозволата
/

Дата на
издавање
/

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација
Сопственик

Референтен број
/

Дата на
издавање
/
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Комуникација
Доколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа
надлежен за работите од областа на животната средина (во
понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, Ве
молиме наведете го Бројот на дозволата. За било каква комуникација,
контактирајте го Надлежниоот орган на адресата Општина Илинден
ул. 9 бб, 1041 Скопје, Република Македонија.

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

Промени во дозволата
Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна
средина.
Предавање на Дозволата при престанок со работа на инсталацијата,
Операторот го известува Органот. Со цел Барањето да биде успешно,
Операторот мора да му покаже на надлежниот орган согласно член 120
ст. 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од
загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на
местото во задоволителна состојба.
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Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на Дозволата на
друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на
Дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопстваник,
согласно член 118 од законот за животна средина. Доколку Дозволата
овластува изведување на посебни активности од областа на
управување со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за
стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа
активност.
Предмет на барани и доставени документи
Предмет
Барање {бр.}
Решение за именување на
членови на преговарачки
тим (09-1262/1)
Одлука за отпочнување на
постапка за преговарање
(09-1262/2)

Датум
Добиено
27.04.2012г

Коментар

27.04.2012 г

Нема забелешки

Записник за констатација
(09-1262/3)
Записник (09-1262/4)
Решение (09-1262/5)

13.07.2012 г
13.07.2012 г
17.09.2012 г
14.02.2013 г

Издавање на дозвола за
усогласување со
оперативен план
(09- 644/1 )
14.02.2013 г
Објава на Дозвола за
усогласување со
оперативен план (09-644/2)
15.10.2015г
Известување (09-2600/1)
Записник за извршен
инспекциски надзор

16.10.2015г

Налог за плаќање на
годишен надоместок

30.10.2015г

Дополна на Барање

10.11.2015г

Нема забелешки

//
//
Нема забелешки
//

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

Пренос на Дозволата
Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на
друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на
дозволата од страна на постoечкиот и предложениот сопственик,
согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку дозволата
овластува изведување на посебни активности од областа на
управување со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за
положен стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за
таа активност.
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Дозвола

Закон за животна средина

Дозвола
Број на дозвола 09-2600/9
Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во
согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник Бр 53/05,81/05,
24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11,123/12, 187/13, 42/14, 44/15 и 129/15),
го овластува

Маја Компани д.о.о. Скопје ("Оператор")
со регистрирано седиште на
Aдреса: c.Kaдино бб
Поштенски број : 1041 Илинден
Држава: Република Македонија
Број на регистрација на компанијата ЕМБС : 5515971
да раководи со инстутицијата
Цело име на инсталацијата:
Друштво за производство трговија и сточарство
МАЈА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
во рамките на дозволата и условите во неа.
Градоначалник
на општина
Илинден
Жика Стојановски

Датум
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Услови
1.Инсталацијата за која се издава дозволата
1.1.1Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности
наведени во Табела 1.1.1.
Taбела 1.1.1
Активност од Анекс 2
од У Р Е Д Б А 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
Прилог 2. Точка 6.6
а Инсталации за
интензивно
живинарство со
повеќе од 5.000 до
40.000 места за
живина.

Опис на наведената
активност

Граници на
наведената
активност

Произодство на конзумни
јајца, нивно складирање и
продажба
на големо и
одгледување на бројлери

40.000 места за
живина

1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во
границите на локацијата на инсталацијата,
1.1.3 Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ според Законот за животната
средина (Службен Весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10,
51/11, 123/12, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15) и ништо во оваа Дозвола не го
ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата
од други закони и подзаконски акти.
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Документ
Барање за Б-интегрирана
еколошка дозвола
бр.(09-1262/1)

Табела 1.1.2
Место во документацијата
Имотен лист за сопственост
прилог бр. 3

1.1.4 По добивање на Б-Интегрирана еколошка дозвола, Операторот е должен да
го плати годишниот надомест за поседување на Б-Интегрирана еколошка
дозвола, за период за кој ја поседува. Годишниот надомест Операторот ќе го
плаќа во текот на календарската година.

1.1.5 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и емисиите ќе
бидат такви како што е наведено во оваа Дозвола. Сите програми кои треба да
се извршат стануваат дел од оваа Дозвола.
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1.1.6 Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во барањето
без согласност и писмено одобрение од Надлежниот орган.
1.1.7 Во случај да постои ризик од хаварија и во случај на хаварија, Операторот
најитно ќе изврши испитувања на почвата, подземните води и водите за
евентуално загадување
1.1.8 Операторот на видно место ќе постави план на кој што ќе бидат прикажани :
начинот и операциите за складирање на отпадот,
видот на отпадот со негово место на складирање,
постапка за работа,
постапки за итни случаеви,
мерки за издвојување на отпадот,
план за заштита од пожари,
простор за складирање на пакување за отпад, односно
празни пластични буриња,
предвиден максимален капацитет за секое место од
локацијата, и,
знаци за опасност на секое место на локацијата и
соодветните карактеристики на складираниот отпад.
1.1.9 Б–Интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 години. Истата
подлежи на ревизија при што доколку има потреба условите зададени во неа ќе
се изменат.
1.1.10 Најдоцна една година пред истекот на временеската рамка дадена во
точка 1.1.9 Операторот е должен да поднесе барање за обновување на
дозволата.
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2. Работа на инсталацијата

2.1 Техники на управување и контрола
2.1.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата, согласно условите во
Дозволата ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во
барањето за дозвола за ИСКЗ, или на друг начин договорен со Надлежниот
орган во писмена форма.
2.1.2 Во инсталацијата треба да има поставено менаџер со соодветно
квалификувано и со соодветно работно искуство кој што ќе биде назначен како
одговорно лице. Менаџерот на инсталацијата или некое друго номинирано лице
со соодветни квалификации и искуство, во улога на заменик, која ќе биде
присутна во инсталацијата во секое време во текот на работотата на
инсталацијата или како што е поинаку назначено од страна на Надлежниот
орган.
2.1.3 Копија од оваа Дозвола, како и оние делови од барањето кои се земени во
предвид во оваа Дозвола ќе бидат во секое време достапни за секој вработен кој
ја извршува работата на која се однесуваат некои од барањата на Дозволата.
2.1.4 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние услови од Дозволата,
кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и
пишани инструкции за работа, со цел да помогнат во извршување на нивните
обврски.
2.1.5 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите
на Дозволата, кои се релевантни на нивните должности и ќе бидат поткрепени со
соодветна обука и писмени оперативни инструкции за да се овозможи да ги
извршуваат своите должности.
2.1.6 Операторот ќе достави копија од оваа Дозвола до секој вработен чии
должности се поврзани со некои услови на оваа дозвола.
2.1.7 Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за идентификување на
потребите од обука и за обезбедување на соодветна обука за целиот персонал
чија работа може да има значително влијание врз животната средина.
Операторот е должен да чува записи од одржаните обуки.
2.1.8 Операторот ќе воспостави програма за подигање на јавната свест и обука
на вработениот персонал за да се обезбеди дека јавноста може да добие
информации во врска со состојбата на животната средина од Операторот во
секое време.
Општина
Илинден

Датум на издавање на
Дозволата
2015 година
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2.1.9 Операторот ќе воспостави и одржува програма за одржување на целата
инсталација и соодветна придружната опрема која ќе има ефект врз состојбата
на животната средина, врз основа на инструкциите кои се издадени од страна на
производителите/добавувачите или инсталаторите на опремата. Операторот
јасно ќе ја алоцира одговорноста за планирање, управување и извршување на
сите аспекти од оваа програма на соодветните вработени лица

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

Дата кога е
примено

Опис на суровини

Барање 09-568/1, Поглавје IV

07.04.2009

Пченка

Барање 09-568/1,ПоглавјеIV

07.04.2009

Соино куспе

Барање 09-568/1, Поглавје IV

07.04.2009

Рибино брашно

Барање 09-568/1,Поглавје IV

07.04.2009

Сточна креда

Барање 09-568/1,Поглавје IV

07.04.2009

МИН-А-ЗЕЛ Плус П

Барање 09-568/1,Поглавје IV

07.04.2009

ДКФ(дикалциум фосфат)

Барање 09-568/1, ПоглавјеIV

07.04.2009

Луцерка

Барање 09-568/1,Поглавје IV

07.04.2009

Сончоглед куспе

Барање 09-568/1,Поглавје IV

07.04.2009

Сано премикс

Барање09-568/1,Поглавје IV

07.04.2009

Сода бокарбона

Барање 09-568/1,Поглавје IV

07.04.2009

Сол

Барање 09-568/1,Поглавје IV

07.04.2009

Табли јајца

Барање 09-568/1,Поглавје IV

07.04.2009

Кутии за јајца

Барање 09-568/1,Поглавје IV

07.04.2009

Дизел гориво

Барање 09-568/1,Поглавје IV

07.04.2009

Струја

Барање 09-568/1,ПоглавјеIV

07.04.2009

Вода

Барање 09-568/1,Поглавје IV

07.04.2009

Грајс Маст

Барање 09-568/1,Поглавје IV

07.04.2009

Хидраулично масло

Барање 09-568/1,Поглавје IV

07.04.2009

К-Отрин so 25

Барање 09-568/1Поглавје IV

07.04.2009

Виркона С

Барање 09-568/1,Поглавје IV

07.04.2009

Формалдехид, раствор со 3537% HCHO

Барање 09-568/1,Поглавје IV

07.04.2009

Општина
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2.2.2 Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе се грижи за
безбедноста на складиштата.
2.2.3 Целокупната храна која се употребува треба да биде во согласност со
стандардите пропишани во домашната легислатива.

2.3 Ракување и складирање на отпадот
Табела бр.2.3.1 ракување и складирање на отпад
Опис
Документ
Живинарско ѓубре на пет дена се
собира на трака која автоматски се
транспортира во превозно средство

Барање за Добивање
дозвола за усогласување со
оперативен план9 09-568/1)
Поглавје V

Угинати кокошки во ладилник до
добивање на резултат од
бактериолошка анализа или во ПВЦ
вреќи

Барање за Добивање
дозвола за усогласување со
оперативен план9 09-568/1)
Поглавје V и Дополна на
Барањето за измена
Барање за Добивање
дозвола за усогласување со
оперативен план9 09-568/1)
Поглавје V и Дополна на
Барањето за измена

Отпадна амбалажна хартија се
собира заедно со комуналниот отпад
во контејнери

Комунален отпад се собира во
контејнерите кои ги празни
овластено комунално претпријатие

Барање за Добивање
дозвола за усогласување со
оперативен план9 09-568/1)
Поглавје V и Дополна на
Барањето за измена

Отпадна вода со екскрементите од
базените на 96 недели се
одстранува со миење и се собираат
во базените

Барање за Добивање
дозвола за усогласување со
оперативен план9 09-568/1)
Поглавје V и Дополна на
Барањето за измена

Две сепитчки јами се чистат од страна Барање за Добивање
на Јавното комунално претпријатие
дозвола за усогласување со
оперативен план9 09-568/1)
Поглавје V и Дополна на
Барањето за измена

Дата кога е примено
07.04.2009

07.04.2009
10.11.2015

07.04.2009
10.11.2015

07.04.2009
10.11.2015

07.04.2009
10.11.2015

07.04.2009
10.11.2015

2.3.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира
отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табелите (2.3.1)
и (2.3.2), или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.
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2.3.2 Примена на минимизирање на отпадот преку контрола на влезните
суровини на процесот на производство, контрола на записите.
2.3.3 Одржување на поилите во добра работна кондиција зaради превенција на
истекување.
2.3.4 Одделно зафаќање на неконтаминираната вода од покривите и чистите
површини на локацијата и нејзино испуштање во дренажни канали.
2.3.5 Одржување на системот за храна во добра работна кондиција со цел
минимизирање на расипувањето и загубата на храна
2.3.6 Соодветно чистење на шталите помеѓу вселување на ново јато.
2.3.7 Сопственикот на фармата треба да биде одговорен за управување со
создадениот екскрет и вода од перењето. Фармите каде што земјиштето за
расфрлање е обезбедено со договори со други сопственици, треба да имаат на
располагање резервна површина за расфрлање најмалку на 50% од површината
обезбедена со договорите.
2.3.8 Екскретот од живина и водата од перењето не треба да се расфра на
следните површини и периоди:
- на мочурливо земјиште
-

на земјиште кое е замзната или покриено со снег

-

површини на кои се врши дренажа со цевки или канали каде
каналите делумно или потполно се испонети со почва

-

површини на кои се вршела дренажа во последните 12 месеци

-

за период од ноември до март

-

екскретот не треба да се расфрла на земјиштето при крајот на
годината за да не биде покриено со снег во текот на зимата

-

екскретот треба да се расфрла одобро порано отколку подоцна за
време на вегетецискиот период

-

кога во рок од 48 часа се прогнозираат обилни врнежи

-

екскретот треба да се расфрла само преку ден

-

кога правецот на ветерот е во насока на населени места или
соседни куќи

-

кога е најголем ризикот за јавноста од предизвикување на миризба
пр. Фестивали или јавни празници

2.3.9
Екскретот од живина или водата од перење треба да се расфрла со
соодветен ланчаст распрскувач, плиток инјектор или распрскувач за ѓубриво.
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2.4 Преработка и одлагање на отпад
2.4.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага
отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на
друг начин договорено написмено со Надлежниот орган.
Табела 2.4.1 Преработка и одлагање на отпад
Опис

Документ

Дата

Во инсталацијата нема да има преработка и одлагање на отпад.

2.4.2 Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво инертен отпад.
За отпадот кој е наменет за транспорт, Оператоторт ќе издава
идентификационен формулар и кон него ќе приложи извештај за
карактеристиките на отпадот.
2.4.3 Се задолжува инсталацијата ”Маја Компани” за отпадот кој е наменет за
транспорт, да достави идентификационен формулар и кон него да приложи
извештај за карактеристиките на отпадот.Примерок од идентификациониот
формулар ќе биде доставен до Надлежниот орган за вршење на стручни работи
од областа на животната средина.
2.4.4 Примерок од идентификациониот формулар ќе биде доставен до
Надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животната
средина.
2.4.5 Се задолжува инсталацијата ”Маја Компани” да достави склучен Договор со
овластена организација за превземање на таков вид на отпад, односно за
одложување на масла и масти ,член 68 став 5 од Законот за управување со
отпадот (Службен весник на РМ бр.68/04, 71/04,107/07, 102/08, 143/08,124/10,
09/11, 51/11, 123/12, 147/13, 51/15, 146/15 и 156/15).
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2.5 Спречување и контрола на хаварии
2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи
последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во
Табела 2.5.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.
Табела 2.5.1 спречување и контрола на хаварии
Опис
Документ
Планирање на
постапките во случај на
незгода или вонреедна
состојба

Барање
(09-568/1)

Дата
07.04.2009

Во случај на несреќа операторот веднаш треба да :
- Го изолира изворот на било какви емисии,
- Спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и
причината на било која емисија која произлегува од тоа,
- Го процени загадувањето на животната средина, ако го има предизвикано со
инцидентот,
- Да идентификува и спроведе мерки за минимизирање на емисиите,
- Го забележи датумот на несреќата.
- Го извести Надлежниот орган и другите релеватни власти.
- Операторот е должен за настанатата хaварија веднаш да го извести
надлежниот орган и органот на државната управа надлежна за работите од
областа на животната средина и да му ги достави податоците кои се однесуваат
на :
- Околностите во кои се случила хаваријата,
- Присутните опасни супстанции за време и после хаваријата,
- Податоци потребни за проценување на последиците по здравјето на луѓето и по
животната средина, до кои дошло како резултат на хаваријата,
- Превземените вонредни мерки.
- Операторот е должен за предвидените активности и мерки за безбедност, како
и за начинот на постапување во случај на хаварија, да ги информира лицата на
кои би влијаела хаваријата предизвикана од системот.
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2.6 Мониторинг
2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува, мониторинг, ќе
го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во
Табела 2.6.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.
Табела 2.6.1 : Мониторинг
Опис

Документ

Интензитет на
бучава

(Еднаш годишно)

Штетни материи

(Еднаш годишно)

Вкупна прашина

(Еднаш годишно)

Дата кога
е примено

Барање за Б-Дозвола за усогласување 07.04.2009
со
оперативен
план
(09-568/1),
Поглавје XI
Барање за Б-Дозвола за усогласување 07.04.2009
со оперативен план( 09-568/1),
Поглавје XI
Барање за Б-Дозвола за усогласување 07.04.2009
со оперативен план (09-568/1),
Поглавје XI

2.6.2 Операторот ќе обезбеди:
2.6.2.1 безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи
земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на
емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и
2.6.2.2 безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога
тоа ќе го побара Надлежниот орган.
2.6.3 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ИСО стандардите.
2.6.4 Се задолжува инсталацијата ”Маја Компани” редовно да доставува
Извештај од извршените мерења од Мониторингот што може да го врши
консултантска куќа до Надлежниот орган.
2.6.5 Фреквенцијата, методите и обемот на мониторинг, начинот на земање на
примероци и анализа ќе се извршуваат како што е наведено во оваа Дозвола или
може да се изменат во согласност со Надлежниот орган кој ќе ја следи
проценката на доставените резултати.
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2.7. Престанок со работа
2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за
престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите
наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на
писмено.
Табела 2.11.1 Престанок со работа
Опис
документ
Ремедијација,
престанок со работа,
повторно
започнување со
работа и грижа по
престанок на
активностите

Барање за добивање на
дозвола за усогласување
со оперативен план

Дата
07.04.2009

(09-568/1),

2.8 Инсталации со повеќе оператори
2.8.1 Со инсталацијата за која се издава управува само еден оператор, или оваа
Дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на
мапата во 1.1.2 во делот од оваа Дозвола.

2.9 Финансиски одредби
2.9.1 Операторот треба да плати надоместок за поседување на дозволата
пресметан од страна на Надлежен орган согласно Уредбата за висината на
надоместокот кој треба да го плаќаат инсталациите за кои е потребно издавање на
Б-интегрирана еколошкадозвола.(„СлужбенвесникнаРМ“бр.117/07).
2.9.2 Висината на овој надоместок е независна од трошоците кои треба да ги покрие
операторот за вршење на мониторинг по барање на Надлежен орган а во согласност
со Законот за животна средина.
2.9.3 За годината за која се издава дозволата операторот е должен да плати висина
пропорционална од денот на издавање до крајот на тековната година.
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3. Документација
3.1.1 Документацијата ќе содржи податоци за:а
секоја
неисправност, дефект
или
престанок
на
работата
на
постројката,опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки
за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите за
животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се
издава
дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
б целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и
оценки направени на основа на тие податоци.
3.1.2 Документацијата од 3.1.2 ќе биде достапна за инспекција од страна на
Надлежниот орган во било кое пристојно време.
3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен
на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.
3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:а

да бидат читливи;

б

да бидат направени што е можно побрзо;

в
да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат
да се приложат.
3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја
чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на
инсталацијата.
3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се
издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува најмалку пет
години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за:
а

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

б

најдобра проценка на количината создаден отпад;

в

трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и

г

најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.

3.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи
записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзино влијание врз
животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како
и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од
истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.
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4.Редовни извештаи
4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги
испраќа до Надлежниот орган за животна срединa
4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2
a. во однос на наведени емисиони точки;
б. за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од
Додаток 2 и за обликот и содржината на формуларите, операторот и надлежниот
орган ќе се договорат за време на преговорите;
в. давање на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде
барано од страна на формуларите наведени во тие Табели;
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5.Известување

.
5.1.1Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување:
а. кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот
или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
б. кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да
предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не
може да предизвика загадување
ц. кога ќе забележи некаква неисправност,дефект или престанок на работата на
работата на постројката или техниките,што педизвикало или има потенцијал да
предизвика загадување; и
д. било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да
предизвика загадување.
5.1.2 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое
од следниве
а. перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата
инсталација, за која се издава дозволата;
б. престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се
издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
в. повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој
што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б). 5.1.3
5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното
појавување, за следниве работи:
а било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или
адресата на регистрирана канцеларија;
б промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајки и
податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);
в за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор
или е оштетен.
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6.Емисии
6.1 Емисии во воздух (атмосфера)
6.1.1 Точкасти емисии во воздух ќе се следат од точките наведени во Табела 6.1.1
Tабела 6.1.1 Емисиони точки во воздухот
Ознака на точка на
Извор
емисија/опис
Вентилационен отвор
Вентилација на објектот за
одгледување на кокошки
–вентилатори

Локација
на
емисија
на самиот објект

Септичка јама

во просторот надвор од објект

Септички јами за фекални
и санитарни отпадни води

точката

на

6.1.2 Граничните вредности за квалитет на амбиентниот воздух за параметарот
(рите) на точките наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени при
работата на инсталацијата.
6.1.3 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.2 на
точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела
6.1.4 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од
границите на инсталацијата.
6.1.5 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да
содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.
Табела 6.1.2 Граници на емисиите во воздух
Параметри

Ознака на точка на емисија

Проток

До (датум)

Концентрациј
а (mg/Nm3 )

Фреквенција на
мониторинг
Од (датум)

Вкупна
прашина

Од денот на
издавање на
дозволата

Амонјак

Од денот на
издавање на
дозволата

Концентрација
ГВЕ(mg/m3 )
50

Еднаш
годишно

50

Еднаш
годишно

6.2 Емисии во почва

6.2.1 Нема да има емисии во почвата.|
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6.3 ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИ ВНО СТИ
Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во
следната табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата
(земјоделски и неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште
(ефлуент,мил,пепел), како и предложените количества, периоди и начини на
примена(пр. цевно испуштање, резервоари).
6.3.1 Се задолжува инсталацијата ”Маја Компани” да достави склучен Договор за
одложување на ѓубривото склучен со приватните фармери кои што го
превземаат ѓубривото, и истите да бидат доставени до Надлежниот орган.
Идентитет на површина
Вкупна површина(ha)
Kорисна површина (ha)
Kултура
Побарувачка на фосфор (kg P/ha)
Количество на кил расфрлана на самата фарма
(m3/ha)
Проценето количество фосфор во милта
расфрлена на фармата (kg P/ha)
Волумен што треба да се аплицира (m3/ha)
Аплициран фосфор (kg P/ha)
Вк. Количество внесена мил (m3)

6.4 Емисии во вода( различни од емисиите во канализација)
6.3.1 Не постојат емисии во површинска вода ниту во канализација.
Фекалните и отпадните санитарни води се собираат во две септички јами.
6.3.2 Oд инсталацијата за која се издава оваа дозвола нема да има емисии
во вода.
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6.5 Емисии на бучава и вибрации
- Бучава
Извор
на
емисија
Референца/ бр

Емисиона
точка реф.бр.

Мелење млин

Testo 815

Б2

Testo 815

Б3

Testo 815

Б4
Б5

Референтни точки

Граници
локација

Testo 815

Б1

Транспортна
лента за храна
Транспортна
лента за отпад
Транспортна
лента за јајца
вентилатори

на

Б1
Пред капија северен
дел
Б2
До тениско игралиште
Б3
Северен крај на плац
до канал
Б4
Јужен крај на плац до
канал
Б5
Спроти
тениско
игралиште
Б6
Пред капија јужно
Осетливи локации

Опрема
Референца/
бр.

Testo 815

Звучен
притисок ДБ
на
референтна
оддалеченост

Периоди на
број
на
предпладне./
попладне.

повремено

49-50

повремено

46-48

Повремено

47-49

повремено

44-46
45-47

постојано

Национален
координатен
систем
(5N, 5E)

Нивоа на звучен притисок
(dB)
L(A)eq

L(A)10

584324
213525

42

43

584110
351988
583716
351027

47

48

35

35

34

35

584032
352032

40

41

584246
352563

42

43

583643
351061

емисија
часови

L(A)90

Поради тоа што инсталацијта е лоцирана на земјоделско земјиште опкружена исклучиво
со ниви, ораници и се наоѓа на најмалку 350 м населено место не постојат осетливи
локации

- Вибрации
Инсталираната опрема во погонот е со превземени мерки за
амортизација на евентуално појавување на вибрации со што е спречено
негативното влијание врз работната и животната средина.
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7. Програма за подобрување
7.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 7.1.1,
заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до
Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена
од завршувањето на секоја од тие мерки.
Табела 7.1.1 Програма за подобрување
Ознака

Мерка

Датум на
завршување

7.1

Поставување на сончеви колектори

Јуни 2016

7.2

Одржливо постапување со отпад , рециклирање

Март 2016

7.1.2 Операторот ќе ја спроведува Програмата за подобрување која е составен на
Барањето онака како што е писмено договорено со Надлежниот орган.
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8.Договор за промени во пишана форма
8.1.1 Кога својството “или како што е друго договорено написмено” се
користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на
следниот начин:
а Операторот ќе и даде на Надлежниот орган писмено известување за
деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те)
дел(ови) од оваа дозвола: и
б Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на
предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за
животната средина од страна на инсталацијата за која се издава
дозволата.
8.1.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена
писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако
операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено
известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од
тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена
и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе
мора да се дополнува.
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9.Додатоk 1
Писмена потврда за условот 5.1.1 (известувања), согласно условот 5.1.2
Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги
достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа
дозвола. Мерните единици користени во податоците прикажани во делот
А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде
што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените
граници на емисија. Ако некоја информација се смета за деловно
доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи,
поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална
доверливост во согласнот со Законот за животна средина. Потврдата
треба да содржи.
Дел А
Име на операторот.
Број на дозвола.
Локација на инсталацијата.
Датум на доставување на податоци.
Време,датум и локација на инсталацијата..
Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се
случила емисијата.
Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

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

Име

Пошта

Потпис

Датум

Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на Операторот.
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10. Додаток 2
Извештаи за податоците од мониторингот
Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите
4.1.2 од оваа дозвола, се наведени подолу.
Табела Д2

Параметар

Фреквенција на
извештајот
еднаш годишно

Датум на поднесување на
извештајот
по извршување на
мониторингот

Мониторинг на
ѓубривото од живината
(фецесот)

еднаш годишно

по извршување на
мониторингот

Годишен Извештај за
постапување со отпад

еднаш годишно

до 31-ви март секоја
година

Програма за
управување со отпад

еднаш годишно

до 31 септември во
тековната година

Евиденција на
инциденти

како што се
случуваат

во рок од 5 (пет) дена од
инцидентот.

Мониторинг на
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