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Voved
Овие воведни белешки не се дел од дозволата
Следната Дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен
Весник на РМ 53/05; 81/05; 24/07; 159/08; 83/09; 48/10; 124/10; 51/11; 123/12; 93/13;
42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) за работа на инсталација што извршува една или
повеќе активности наведени во Уредбата за определување на активностите на
инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка Дозвола.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола
Инсталацијата за интензивно живинарство на Ким-Ком трејд Илинден е лоцирана во
атарот на н.м.Илинден по патот кон с.Јурумлери, КО Илинден, вон градежен дел.
Инсталираниот капацитет на живинарската фарма КИМ-Ком трејд изнесува 15 000
грла. Инсталирана опрема е производ на Big Duthcment и Hellman-Германија.
Опремата е наменска за одгледување на несилки во експлоатација-производство на
јајца. Пилињата стари 1 ден до 16 недели се одгледуваат подно. Опремата е
функционална и ги задоволува потребите за производство.
Принципиелно опремата е составена од:
- Батериски кафези за одгледување на кокошки несилки
- Млин за припрема на храна
- Сортирка за јајца
Основна дејност во живинарската фарма е одгледување на живина и производство на
конзумни јајца. На фармата се одгледуваат повеќе раси на кокошки несилки, меѓу кои:
Ломан лите и Ломан броњн.
Опрема за сортирање на јајца
Произведувач: Моба-Холандија
Капацитет:6250 ком/h
Димензии:7х1,4х1,2м
Трикратна кафесзна батерија
Капацитет: еден сегмент од 0,5 м на 3 ката собира 2*15 кокошки несилки
Напојување: автоматско со цуцли со централен довод преку казанчиња за
редуцирање на притисок на вода
Исхрана: автоматски преку бункер за храна кој рамномерно распределува храна во
хранилките
Изѓибрување: автоматско преку скрепер
Заштита : поцинкувана превлака нанесена по електронски пат
Вертикална мелница за концентрат
Припремената храна за кокошките (концентратоот) се врши во специјална вертикална
мешалка со капацитет од 2000 кг во која се дозираат потребните суровини. Опремата
работи на струја и се наоѓа во затврена просторија.

Бр на дозвола 09-658

3

Drugi integrirani dozvoli povrzani so ovaa instalacija
Data na
Sopstvenik na dozvolata
Broj na dozvola
izdavawe
нема
/
/

Zameneti dozvoli/Soglasnosti/Ovlastuvawa povrzani so ovaa
instalacija
Sopstvenik
Referenten broj Data na
izdavawe
нема
/
/

Komunikacija
Доколку сакате да контактирате со надлежното лице за работите од областа на
животната средина (во понатамошниот текст Надлежен орган) во врска со оваа
дозвола, Ве молиме наведете го бројот на дозволата.
За било каква комуникација, контактирајте го Надлежното лице во Општина Илинден
на адреса: ул.9 бб Илинден, Република Македонија.

Doverlivost
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.

Promeni vo dozvolata
Оваа дозвола може да се менува во согласност со законот за животна средина.
Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на
управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен
стручен испит за управител со отпад за лицето задолжено за таа активност.
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Pregled na barani i dostaveni dokumenti
Predmet
Барање бр. 09-658/1за
добивање на Б
интегрирана еколошка
дозвола
Известување бр.09-658/2

Datum
13.04.2017

Komentar
доставено Барање од
страна на операторот

20.04.2017

Изјава 09-658/3

03.05.2017

Барање за Б
интегрир.дозвола со
дополна и извршени
корекции бр.09-658/4
известување со барање
бр.09-658/5
записник од увид на
терен бр.09-658/6
известување бр.09-658/7
објава на Барањето за Б
интегрирана еколопка
дозвола бр.09-658/8
достава на објава бр.09658/9
нацрт Dozvola Br. 09658/10

08.05.2017

потребни се корекции во
Барањето
повлекување на Барање за
вршење на корекции и
дополни
достава на дополнето
Барање

Бр на дозвола 09-658

12.06.2017
29.06.2017
12.07.2017
14.07.2017

20.07.2017

за наплата на надоместок
за поднесување на Барање
извршен увид на
инсталацијата
дополна
објава во весник нова
македонија и на веб страна
на општина Илинден
доставена објава од
оператор
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Dozvola

Zakon za `ivotna sredina

Nacrt Dozvola
Број на дозвола
Бр. 09-658/10
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, 93/13 и 44/15),
го овластува
Име на компанија ("ДПЗТУ Ким-Ком Трејд Илинден"),
со регистрирано седиште на
Адреса ул.9 бр.121а, Илинден
Поштенски број Град 1014 Илинден, Скопје
Држава Р.Македонија
Број на регистрација на компанијата 4030004513755
да раководи со Инсталацијата
-Друштво за производство, земјоделие, трговија и услуги
Ким-Ком Трејд дооел увоз-извоз Илинден
во рамките на дозволата и условите во неа.
Potpis

Градоначалник на Општина Илинден
м-р Жика Стојановски
Datum
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Uslovi
1

Instalacija za koja se izdava dozvolata
1.1.1

Tabela 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
6.6 Инсталации за
интензивно
живинарство

1.1.2

Operatorot e ovlasten da izveduva aktivnosti i/ili povrzani
aktivnosti navedeni vo Tabela 1.1.1.

Opis na navedenata
aktivnost

Granici na navedenata
aktivnost

одгледување на
несилки во
експлоатацијапроизводство на јајца

15 000 грла во една шаржа

Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на
локацијата на инсталацијата, прикажана во планот

Tabela 1.1.2
Dokument
Барање за Б-интегрирана еколошка
дозвола бр.( 09-658/1)

Mesto vo dokumentacijata
Прилог 1,2- Имотен лист

1.1.3 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе одржува и емисиите ќе бидат такви
како што е наведено во оваа Дозвола. Сите активности кои треба да се извршат според
условите во оваа Дозвола стануваат дел од Дозволата.
Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ согласно Законот за животна средина
(Службен Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/2010, 51/2011, 123/12,
93/13 и 42/14) и ништо во оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за
исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.
1.1.4 Оваа Дозвола не го ослободува операторот од обврските кои не се опфатени
со оваа Дозвола, а произлегуваат од постојната законска регулатива.
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2

Rabota na instalacijata

2.1

Tehniki na upravuvawe i kontrola
2.1.1
Во инсталацијата за која се издава дозволата ќе работи персонал кој е
соодветно обучен.
2.1.2
Operatorot }e nazna~i lice odgovorno za pra{awata od `ivotnata
sredina koe }e bide soodvetno obu~eno i }e vr{и obuka na ostanatiot personal.

2.2

Surovini (vklu~uvaj}i i voda)
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
пченка
соино ќоспе
сончогледово ќоспе
луцерка
сточна креда
сончогледово масло
витаминско
минарален премикс

барање за Б интегрирана
еколошка дозвола
барање за Б интегрирана
еколошка дозвола
барање за Б интегрирана
еколошка дозвола
барање за Б интегрирана
еколошка дозвола
барање за Б интегрирана
еколошка дозвола
барање за Б интегрирана
еколошка дозвола
барање за Б интегрирана
еколошка дозвола

дата кога е
примено
13.04.2017г
13.04.2017г
13.04.2017г
13.04.2017г
13.04.2017г
13.04.2017г
13.04.2017г

2.2.2 Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе се грижи за
интегритетот на складиштата.
2.2.3
Операторот на секои 12 (дванаесет) месеци ќе врши ревизија на количеството на
употребена вода во инсталацијата со цел да ги идентификува начините за поефикасно
користење на истата.
2.2.4
Суровините, меѓупродуктите и производите ќе се складираат на места наменети
за тоа, соодветно заштитени против истурање и истекување.
2.2.5 Операторот ќе направи проценка на ефикасноста на употребените суровини во
сите процеси, со особено внимание на намалување на создавањето отпад, како на пример
создавањето на екскрет, вода од перење, угинати птици и отпадот од пакување кои можат
да предизвикуваат влијанија врз животната средина. Целокупната храна која се употребува
во секторот за интензивно живинарство треба да биде во согласност со стандардите
пропишани во домашната легислатива.
2.2.6 Транспортните возила и другите транспортни системи треба редовно да се чистат
за да се спречи било какво истекување.
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2.2.7 Товарењето и истоварањето на материјалите ќе се извршува на места
наменети за тоа и соодветно заштитени од истурање и истекување.
2.3

Rakuvawe i skladirawe na otpadot

2.3.1 Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e rakuva i }e go skladira otpadot
onaka kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.3.1, ili na drug na~in
dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno.
Tabela 2.3.1 : Rakuvawe i skladirawe na otpadot
Opis
Dokument
Цврст и течен отпад

Барање за Б интегрирана еколошка
дозвола

Data koga
e primeno
13.04.2017г

Tabela 2.3.2 : Otpad skladiran na samata lokacija
Opis na
Mesto na
Na~in na
Uslovi na
skladirawe
otpadot
skladirawe
skladirawe
na samata
lokacija
не се врши
складирање на
самата локација

2.3.2 Отпадот да се категоризира согласно Листата на видови на отпад (Сл. Весник на РМ,
бр. 100/2005), јасно да се означи, соодветно да се оддели и складира во определени места,
соодветно заштитени од прелевање и истекување.
2..3.3 На Операторот му се забранува да го меша опасниот отпад од една категорија со
опасен отпад од друга категорија или со било каков друг неопасен отпад.
2.3.4Операторот ќе обезбеди отпадот, пред да се пренесе на друго лице, да биде спакуван
и означен согласно националните, европските или други стандарди кои се на сила во врска
со таквото означување.
2.4

Prerabotka i odlagawe na otpad

2.4.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e go prerabotuva i odlaga otpadot
kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.4.1, ili na drug na~in
dogovoreno napismeno so Nadle`niot organ.

10

Б Integrirana Еколошка Dozvola: Zakon za `ivotna sredina

Tabela 2.4.1 : Iskoristuvawe i otstranuvawe na otpadot
Data koga e
Opis
Dokument
primeno
отпад од пакување на
поглавје V Барање за Б
13.04.2017 г
суровини (хартиени вреќи) интегрирана еколошка дозвола
поглавје V Барање за Б
13.04.2017 г
комунален отпад
интегрирана еколошка дозвола
поглавје V Барање за Б
13.04.2017 г
фракции на селектиран
интегрирана
еколошка
дозвола
комунален отпад (метал
од одржување на
опремата)
поглавје V Барање за Б
13.04.2017 г
течен отпад од
интегрирана еколошка дозвола
изѓубрување
2.4.2

Vo granicite na instalacijata smee da se odlaga isklu~ivo inerten otpad.

2.4.3
Отстранувањето или рециклирањето на отпадот на самата локација ќе се одвива
само во согласност со условите од оваа Дозвола и во согласност со соодветната
национална и европска легислатива и протоколи.
2.4.4 Отпадот кој ќе се испраќа за рециклирање или отстранување надвор од локацијата ќе
се транспортира од страна на Јавното комунално претпријатие Илинден
2.4.5 Транспортот на отпадот ќе се врши само од локацијата на активноста до локацијата
на рециклирање/отстранување, на начин кој нема негативно да влијае врз животната
средина и е во согласност со соодветната национална и европска легислатива и
протоколи.
2.4.6 Комуналниот отпад, како и сите видови на отпад кои што се генерираат во
инсталацијата, континуирано да бидат отстранети од округот на инсталацијата во
согласност со соодветната национална и европска легислатива како и протоколи.
2.4.8. Начинот на постапување со отпадот од животинско потекло, создаден во
инсталацијата, ќе биде во согласност со Законот за нуспроизводи од животинско потекло
(Сл. Весник на РМ, бр.113/07 од 20.09.2007), како и начелата на Добра фармерска и Добра
хигиенска практика (НДТ)
2.5 Spre~uvawe i kontrola na havarii
2.5.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e gi spre~i i ograni~i
posledicite od havarii, onaka kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela
2.5.1, ili na drug na~in pismeno dogovoren so Nadle`niot organ.
Tabela 2.5.1 : Spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstvija
Data koga
Opis
Dokument
e primeno
барање за Б интегрирана еколошка
поглавје XIII
13.04.2017 г
дозвола
2.5.2 Врз основа на Процедурата за однесување во итни случаи, Операторот треба да
изготви План за постапување во итни случаи во кој точно ќе бидат дефинирани сите
инциденти кои може да се случат на постројката, влијанието на инцидентот врз здравјето
на луѓето и животната средина како и начинот на постапување во при секој одделен
инцидент.
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2.6

Monitoring

2.6.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e izveduva, monitoring, }e go
analizira i razviva istiot kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela
2.6.1, ili na drug na~in pismeno dogovoren so Nadle`niot organ.
Tabela 2.6.1 : Monitoring
Opis
Dokument
барање за Б интегрирана еколошка
дозвола

поглавје XI
2.6.2

Data koga
e primeno
13.04.2017г

Operatorot }e obezbedi:

a bezbeden i postojan pristap за земање примероци/мониторинг на емисионите точки
b bezbeden pristap do drugi to~ki na zemawe primeroci/monitoring, koga toa }e go
pobara Nadle`niot organ.
2.6.3 Методите кои ќе се користат за мониторинг на емисиите во воздухот ќе бидат
одобрени од страна на Надлежниот Орган.
2.6.4 Фреквенцијата, методите и обемот на мониторингот, земањето примероци и
анализата може да се изменат во согласност со Надлежниот орган, по претходна
евалуација на резултатите од извршените мерења..Со опремата за мониторинг и анализа
треба да се ракува и истата да се одржува така што мониторингот да даде точни резултати
за емисиите или испуштањата.
2.6.5 На оние места каде можноста за мерење на параметарот е под влијание на
мешање пред емисија, тогаш во согласност со Надлежниот орган, параметарот може да се
оцени пред да се случи мешањето.
2.7

Prestanok so rabota

2.7.1
Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e obezbedi uslovi
za prestanok na rabotata na instalacijata kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni
vo Tabela 2.7.1, ili na drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno.
Tabela 2.7.1 : Prestanok na rabota
Opis
Dokument
прилог

2.8

Data koga
e primeno

Барање

Instalacii so pove}e operatori

2.8.1 So instalacijata za koja se izdava upravuva samo eden operator, ili Ovaa
dozvola e validna samo za onie delovi od instalacijata {to se ozna~eni na mapata vo
delot 1.1.2 od ovaa dozvola.
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3
3.1.1

Dokumentacija
Dokumentacijata }e sodr`i podatoci za:a

sekoja neispravnost, defekt ili prestanok na rabotata na postrojkata,
opremata ili tehnikite (vklu~uvaj}i kratkotrajni i dolgotrajni merki za
popravka) {to mo`e da ima, imalo ili }e ima vlijanie na performansite
za `ivotnata sredina {to se odnesuvaat na instalacijata za koja se
izdava dozvolata. Ovie zapisi }e bidat ~uvani vo dnevnik voden za taa
cel;

b

celiot sproveden monitoring i zemaweto primeroci i site procenki i
ocenki napraveni na osnova na tie podatoci.

3.1.2 Dokumentacijata od 3.1.2 }e bide dostapna za inspekcija od strana na Nadle`niot
organ vo bilo koe pristojno vreme.
3.1.3 Kopija od bilo koj specificiran ili drug dokument }e mu bide dostaven na
Nadle`niot organ na negovo barawe i bez nadoknada.
3.1.4 Specificiranite i drugite dokumenti treba:a

da bidat ~itlivi;

b

da bidat napraveni {to e mo`no pobrzo;

c

da gi vklu~at site dopolnuvawa i site originalni dokumenti koi mo`at
da se prilo`at.

3.1.5 Operatorot e dol`en specificiranata i drugata dokumentacija da ja ~uva
najmalku pet godini vklu~uvaj}i go i prestanokot so rabota na instalacijata.
3.1.6 Za celiot primen ili sozdaden otpad vo instalacijata za koja {to se izdava
dozvolata, operatorot }e ima dokumentacija (i }e ja ~uva najmalku pet godini
vklu~uvaj}i go i prestanokot so rabota na instalacijata) za:
a

Sostavot na otpadot, ili onamu kade {to e mo`no, opis;

b

najdobra procenka na koli~inata sozdaden otpad;

c

trasata na transport na otpadot za odlagawe; i

d

najdobra procenka na koli~inata otpad ispraten na prerabotka.

3.1.7
Operatorot na instalacijata za koja{to se izdava dozvolata }e napravi
zapisnik, dokolku postojat `albi ili tvrdewa za nejzino vlijanie vrz `ivotnata
sredina. Vo zapisnikot treba da stoi datum i vreme na `albata, kako i kratko rezime
dokolku imalo bilo kakva istraga po taa osnova i rezultati od istata. Takvite zapisi
treba da bidat ~uvani vo dnevnik voden za taa cel.
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4

Redovni izve{tai

4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа
до Надлежниот орган.
4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додаток 2 или на
друг начин како што е наведено во Дозволата:
a

Во однос на наведени емисиони точки

b

За периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од
Додаток 2 и за обликот и содржината на фурмуларите, операторот и
належниот орган ќе договорат за време на преговорите

c

Давање на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде
барано од страна на фурмуларите наведени во Табелите;
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5

Izvestuvawa

5.1.1 Operatorot }e go izvesti Nadle`niot organ bez odlo`uvawe:a koga }e zabele`i emisija na nekoja supstancija koja go nadminuva limitot ili
kriteriumot na ovaa dozvola, naveden vo vrska so taa supstancija;
b koga }e zabele`i fugitivna emisija {to predizvikala ili mo`e da predizvika
zagaduvawe, osven ako emitiranata koli~ina e mnogu mala da ne mo`e da predizvika
zagaduvawe;
c koga }e zabele`i nekakva neispravnost, defekt ili prestanok na rabotata na
postrojkata ili tehnikite, {to predizvikalo ili ima potencijal da predizvika
zagaduvawe; i
d bilo kakvo nesakano dejstvo {to predizvikalo ili ima potencijal da predizvika
zagaduvawe.
5.1.2 Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe {to e mo`no pobrzo, za sekoe od
slednive
a permanenten prestanok na rabotata na bilo koj del ili na celata instalacija, za koja
se izdava dozvolata;
b prestanok na rabotata na nekoj del ili na celata instalacija za koja se izdava
dozvolata, so mo`nost da bide podolgo od 1 godina; i
c povtorno startuvawe na rabotata na nekoj del ili celata instalacija za koj {to se
izdava dozvolata, po prestanokot po izvestuvawe spored 5.1.3 (b).
5.1.3 Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe vo rok od 14 dena pred nivnoto
pojavuvawe, za slednive raboti:
i bilo kakva promena na trgovskoto ime na Operatorot, registarsko ime ili adresata
na registrirana kancelarija;
ii promena na podatocite za holding kompanijata na operatorot (vklu~uvajki i podatoci
za holding kompanijata koga operatorot stanuva del od nea);
iii za aktivnosti koga operatorot odi vo ste~aj sklu~uva dobrovolen dogovor ili e
o{teten;
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6

Emisii

6.1

Emisii vo vozduh

6.1.1 Emisiite vo vozduh od to~kata(ite) na emisija navedeni vo Tabela 6.1.1, }e
poteknat samo od izvor(i) naveden(i) vo taa Tabela.
Tabela 6.1.1 : Emisioni to~ki vo vozduhot
Oznaka na to~ka
Lokacija na
Izvor
na emisija/opis
to~kata na
emisija
вентилационен отворвентилатори

вентилација на објектот за
одгледување на кокошки

на самиот објект

6.1.2 Во предметната инсталација на Ким-Ком Трејд Илинден нема инсталирано котелски
постројки.
6.1.3 емисии во воздухот од работата на фармата се можни од транспортот на суровини и
готови производи, како и емисии од системот за вентилација (15вентилатори)
6.1.4 емисиите во инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите
на инсталацијата
Tabela 6.1.2 : Granici na emisiite vo vozduhot
Oznaka na to~ka na emisija
вентилационен отвор
Parametri
V1
ГВЕ
вкупна
прашина

(mg/Nm3)

50

амонијак

Ppm v/v

50

Frekvencija na
monitoring

еднаш годишно

6.1.5
Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од
границите на инсталацијата
6.1.6 Операторот должен е да ја применува Уредбата за гранични вредности за нивоа и
видови на загадувачки супстанции во Амбиенталниот воздух Сл.В. на Р.Македонија бр.
50/05, односно постојната регулатива поврзана со Амбиенталниот воздух.
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6.2
6.2.1

Emisii vo po~va
Nema da ima emisii vo po~vata

6.2.2 Операторот се задолжува да го извести Надлежниот орган за секоја промена во
работењето на инсталацијата која може да има влијание на почвата.
6.2.3 Не се дозволува влијание на почвата од привременото складирање на отпаден
материјал, до и за време на неговото превземање од овластено лице.
6.2.4 Операторот треба да обезбеди активностите од своето работење да бидат
спроведувани на начин кој ќе обезбеди да не постои можност за директно влијание на
почвата, како и за надворешно влијание кое создава индиректни емисии во почва

6.3

Емисии во вода (различни од емисиите во канализација )

6.3.1 емисии во вода од точка на емисија наведени во Табела 6.3.1. ќе потекнуваат
само од извор(ите) наведени во таа Табела.
Dodadete redovi i/ili koloni po potreba
6.3.1 Од живинарската фарна Ким-Ком Трејд нема емисии во површински води
6.3.2 Отпадната технолошка вода се носи во собирна јама која е изградена во
согласност со техничките барања и прописи за ваков тип на градби.
6.3.3 Течниот отпад се презема од ЈКП Илинден со специјални цистерни.
6.3.4 Создадената отпадна вода од миењето на објектите треба да се собира и
складира на начин и место прифатливо за животната средина и истата треба да се
расфрла одделно од екскретот. Обемот на расфрлање не треба да надминува 25
мм/hr во чувствителни зони и 50 мм/ hr во останати случаи.

табела 6.3.2
референтна точка

опис

локација на емисија

септичка јама

септичка јама за
саобирање на ѓубривото
од живината и за отпадни
води

надвор од објект

6.3.5 Ne smee da ima emisii vo voda od strana na instalacijata za koja se izdava
dozvolata, na bilo koja supstancija propi{ana za voda za koja nema dadeno granici
vo Tabela 6.3.2,
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6.4

Emisii vo kanalizacija

6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во Табела
6.4.1 ќе потекнуваат сам од изворот(ите) наведени во таа Табела.
Tabela 6.4.1 : To~ki na emisija vo kanalizacija
Oznaka na to~kata na Izvor
Kanalizacija
emisija

6.4.2 Отпадните води се испуштаат во септичка јама која ја празни ЈКП Илинден
согласно склучен договор.
Tabela 6.4.2 Granici na emisii vo kanalizacija
Parametar
To~ka na emisija
To~ka na emisija

(datum)

Od
(datum)

Vrednost

Vrednost

Do

Do

Od

(datum)
Vrednost

(datum)
Vrednost

Frekvencija na
monitoring

6.4.3 Нема емисии во канализација за предметната инсталација. Испуштање на
отпадна вода е во интерна канализација, а од таму во септичка јама со доволен
капацитет за празнење на подолг временски рок.
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6.5 Emisii na toplina
Од инсталацијата за која се издава Дозволата нема да има емисии на топлина
6.6

Emisii na bu~ava i vibracii

6.6.1. Емисиите на бучава од локацијата треба да е во согласност со стандардите
пропишани во Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека
е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава
Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата на годишно ниво.
Изборот на мерните места, бројот на мерни места и начинот на мерење треба
да биде во согласност со постојната регулатива.
6.6.2

6.6.3 Операторот ќе врши мониторинг на бучава еднаш годишно и по потреба на
барање на надлежен орган.
6..6.4. Според природата на дејноста, актвностите во инсталацијата не создаваат
штетни вибрации
6.6.5 Во околината на инсталацијата и во нејзините делови нема извори на
јонизирачко зрачење
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7

Пренос до Прочистителна станица за отпадни води
Од инсталацијата за која се издава дозволата нема да има трансфер на
отпадна вода до пречистителна станица. Испуштање на отпадна вода е
во интерна канализација, а од таму во септичка јама со доволен
капацитет за празнење на подолг временски рок.
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8

Услови надвор од локацијата

8.1 Операторот е должен во случај на нарушување на амбиенталниот воздух во
околината со непосредно влијание од неговата активност и покрај задоволувањето на
поставените гранични вредности на емисија, да превземе соодветни мерки во
процесот на производство, а со цел на намалување на создаденото загадување.
8.2. Операторот се задолжува во духот на добар стопанственик да има непосредни
контакти со месното население и установите во зоната на влијание на неговите
активности, со презентирање на резултати од мерења и активности кои се превземаат
за создавање и одржување на прифатливи услови на живеење.
8.3. Расфрлањето на животинскиот отпад треба да се извршува според однапред
изготвен план, користејќи ја најдобрата фармерска пракса, позитивната регулатива за
земјоделство и анализите на почвата каде се врши расфрлањето.
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9

Programa za podobruvawe

Operatorot }e gi sprovede dogovorenite merki navedeni vo Tabela 9.1.1, zaklu~no
so datumot naveden vo taa tabela i }e isprati pismeno izvestuvawe do
Nadle`niot organ za datumot koga bilo kompletirana sekoja merka, vo rok od 14
dena od zavr{uvaweto na sekoja od tie merki.
Tabela 9.1.1 : Programa za podobruvawe
Oznaka
Merka
9.1.

9.2

9.3

одржливо управување со цврст и течен отпад
- Испитување на можностите за искористување
на течниот отпад за земјоделски намени
- Испитување на можноста за реупотреба на
селектрианите фракции
- Континуирана обука на вработените за
потребата и начинит на собирање на отпадот,
и принципите
уредување на пристапни патишта и изведба на зелен
појас околу инсталацијата
-бетонирање на преостанатите пристапни патишта во
кругот на инсталацијата
засадување на два реда автохтони видови растенија на
границата на инсталацијата, покрај оградата
-Хортикултурно уредување на дворната површина
унапредување на производството согласно со
принципите на почисто производство
-дефинирање на мерки за ефикасност во однос на
ресурси и почисто производство
-поставување на граници на RECP систем
-изработка на основно RECP сцеарио
-обука на вработените за RECP сцеарио
-спроведување на RECP сцеарио и мониторинг еднаш
годишно

Datum na
zavr{uvawe
континуирано

2018 г

континуирано
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10

Dogovor za promeni vo pi{ana forma

10.1.1 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 í 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.
10.1.2 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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Dodatok 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

Del A
Ime na operatorot.
Broj na dozvola.
Lokacija na instalacijata.
Datum na dostavuvawe na podatoci.
Vreme, datum i lokacija na emisijata.
Karakteristiki i detali na emitiranata(ite) supstancija(i), treba da vklu~uva :
Najdobra procenka na koli~inata ili intenzitetot na emisija, i vremeto koga
se slu~ila emisijata.
Medium na `ivotnata sredina na koj {to se odnesuva emisijata.
Prevzemeni ili planirani merki za stopirawe na emisijata.

Del B
Drugi poprecizni podatoci za predmetot izvesten vo Delot A
Prevzemeni ili planirani merki za spre~uvawe za povtorno pojavuvawe na
istiot problem.
Prevzemeni ili planirani merki za ispravuvawe, limitirawe ili spre~uvawe
na zagaduvaweto ili {tetata na `ivotnata sredina {to mo`e da se slu~i kako
rezultat na emisijata.
Datumi na site izvestuvawa od Delot A za vreme na prethodnite 24 meseci.

Ime

Po{ta..................................

Potpis

Datum

Izjava deka potpi{aniot e ovlasten da potpi{uva vo ime na operatorot.
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Dodatok 2
Izve{tai za podatocite od monitoringot
Parametrite za koi izve{taite }e bidat napraveni, soglasno uslovite 4.1.2 od
ovaa dozvola, se navedeni podolu.

Tabela D2: Izve{tai za podatocite od monitoringot
To~ka na
Period za davawe
Parametar
emisija
izve{tai
еднаш
по извршување на
мониторинг на воздух
годишно
мониторингот или по
наредба од надлежен
орган
еднаш
по извршување на
мониторинг на ѓубриво
годишно
мониторингот или по
од живината (фецес)
наредба од надлежен
орган
еднаш
по извршување на
бучава
годишно
мониторингот или по
наредба од надлежен
орган
евиденција на
како што се
во рок од 5 дена од
инциденти
случуваат
инцидентот
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Додаток 3

12.1. Пенали како мерка за исполнување на обврските од Дозволата Со овој Додаток
се утврдуваат пенали како мерка за исполнување на обврските од Б интегрираната
еколошка дозвола на операторот на инсталацијата издадена од Градоначалникот на
Илинден, и се определува висина на пеналите во случај на неисполнување на
обврските од Програмата за подобрување кој е составен дел од дозволата.

12.2 Определување на пенали
1. Операторот на инсталацијата е должен да ги исполни сите услови, мерки и
временски рокови пропишани во Дозволата, како и мерките со временските рокови
пропишани во програмата за подобрување која е составен дел на Дозволата.
2. Надлежниот орган како мерка за реализација на програмата за подобрување
определува пенали во висина од 120% од висината на трошоците за спроведување на
една фаза од Програмата за подобрување со средна вредност. Една фаза од
Програмата за подобрување одговара на една календарска година.
3. Операторот ќе ги спроведува договорените мерки нaвeдени во Б интегрираната
еколошка дозвола и е должен придржувајќи се на временските рамки писмено да го
извести Надлежниот орган, во рок од 14 дена по извршување на секоја од
пропишаните мерки.
4. Надлежниот орган е должен по завршувањето на секоја календарска година преку
овластен инспектор за животна средина да изврши инспекциски надзор кој ќе утврди
дали условите и мерките во дозволата се спроведени од страна на операторот на
инсталацијата.
5. Доколку утврди неисполнување на обврските од страна на операторот на
инсталацијата согласно програмата за продобрување, овластениот инспектор ќе
донесе решение со што ќе го задолжи операторот да постапи согласно програмата.

12.3 Присилна наплата
1. Надлежниот орган по конечноста на решението во управна постапка ќе спроведе
постапка за извршување на пеналите согласно Законот за извршување и ќе спроведе
присилна наплата во согласност со определената висина на пеналите.
2. Доколку не се исполнат и спроведат условите пропишани во Дозволата, ќе се
изврши присилно извршување од сметката или имотот на операторот на
инсталацијата, поради наплата на доспеана, а не наплатена обврска како и
трошоците во постапката.
3. По спроведеното присилно извршување средствата од 20% добиени по овој основ
се приход на Општина Илинден, а средствата од 100% надлежниот орган ќе ги
користи за набавка на средства кои се потребни за исполнување на мерките по
програмата за подобрување на операторот и за други активности веќе предвидени во
дозволата на операторот на инсталацијата.
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