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Вовед
Овие воведни белешки не се дел од дозволата
Следната дозвола е издадена согласно Законот 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) 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 на барање за дозвола за усогласување со
оперативен план“, до одобреното ниво во Дозволата.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола
B integrirana ekoloшka dozvola na AD Strumi~ko pole-VasilevoInstalacija za proizvodstvo i promet na belo i crveno vino i vinski
destilat e prva integrirana dozvola na ovaa instalacija
- Опис на локацијата на инсталацијата
Instalacijata za proizvodstvo i promet na belo i crveno vino i vinski
destilat e locirana vo o.Vasilevo.
Akcionerskoto druшtvo Strumi~ko Pole koristi obrabotlivo zemjiшte so
vkupna povrшina od 1106 ha 82 ap 43 m2 ( so Aneks Dogovor br.4 na Dogovorot za
dolgoro~en zakup na zemjodelsko zemjiшte, 02-3866/5 od 18.07.2014godina).
Instalacijata koja e predmet na ovoj elaborat e locirana vo stopanskiot dvor
na AD Strumi~ko pole so vkupna povrшina na objekti od 8430 m2.
Vo odnos na okolnite objekti go ima slednovo opkru`uvawe:
- od negovata severna strana se naоѓaat zemjodelski povrшini;
- od negovata zapadna strana se naoѓaat zemjodelski povrшini;
- od ju`nata strana se prostira regionalniot pat Strumica-Skopje;
- od isto~na strana se nao”aat obrabotlivi zemjodelski povrшini .

- Опис на инсталацијата и опремата
Osnovnata dejnost na AD Strumi~ko Pole e zemjodelsko proizvodstvo ,
prerabotka i finalizacija. Toa raspolaga so proizvodno - prerabotuva~ki
kapaciteteti: vinarska vizba so destilerija. Gotovi proizvodi se belo i
crveno vino i vinski destilat.
Vo svojot razvoj ima pominato niz poveќe organizacioni i razvojni etapi.
Po~etnite koreni na deneшnoto akcionersko druшtvo datiraat od 7 april 1958
godina, koga e formirano lozarsko - ovoшtarsko i vinarsko pretprijatie
Sloboda. Vo narednite 4 i pol decenii, ova pretprijatie raboti vo ramkite na
poraneшniot Zemjodelsko industriski kombinat Strumica od Strumica.
Deneшnoto AD Strumi~ko Pole vsuшnost nastanuva so transformacija na
poraneшniot kombinat ZIK Strumica i na 22.05.2002 god. e registrirano pri
Registarskiot sud vo [tip so шifra na prete`na dejnost 01.13/2 - proizvodstvo
na grozje, prioritetna dejnost 11.02 Proizvodstvo na vino od grozje od tekovna
sostojka od 10.11.2014.

Od 29.08.2003 god. funkcionira kako AD Strumi~ko Pole - s. Vasilevo,
Vasilevo vo dominantna sopstvenost na AD Grozd - Strumica so 98,98% akcii
i 1,02% akcii na fizi~ki lica.
Surovina e belo i crveno grozje za proizvodstvo na vina i vinski talog,
preшevina (ostatok po presuvawe) ili vino so slab kvalitet za proizvodstvo
na vinski destilat

- Енергетски потреби
AD Strumi~ko Pole so elektri~na energija se napojuva od gradskata
elektri~na mre`a,preku sopstvena trafostanica koja se nao”a vo dvorot na
instalacijata.
Електричната енергија се употребува за:
-

одвивање на целокупниот технолошки процес,

-

осветлување на просториите и просторот.

Просечна годишна потрошувачка на електрична енергија изнесува 313 202 KWh.
Инсталацијата за потребите за производните процеси како енергенс користи i mazut.

- Водоснабдување

Vodosnabduvawe so sanitarna voda, kako i so voda potrebna za odvivawe na
tehnoloшkiot proces vo AD Strumi~ko Pole s.Vasilevo, se vrшi od JP Turija
Vasilevo so dogovor od 14.02.2006godina. Prose~nata godiшna potroшuva~ka na
voda za celokupniot proizvodstven proces vo AD Strumi~ko Pole iznesuvа
2002 m3 tehni~ka voda i 474 m3 voda za piewe .

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација
Сопственик на дозволата
Број на дозвола
Дата на
издавање
AD Strumi~ko pole
1
29.01.2015
Dozvola za usoglasuvawe so
operativen plan

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа
инсталација
Сопственик на дозволата
Референтен број
Дата на
издавање

Комуникација
Доколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа (во
понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме
наведете го Бројот на дозволата.
За било каква комуникација, контактирајте го Надлежниот орган на адреса
o.Vasilevo ili Gradona~alnikot na Opшtina Vasilevo .

Доверливост
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 Zаконот 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.

Пренос на дозволата
Pred da bide izvrшen celosen prenos ili delumen prenos na Dozvolata na
drugo lice, treba da se izgotvi zaedni~ko barawe za prenos na dozvolata od
strana na postoe~kiot i predlo`eniot sopstvenik do Nadle`niot organ
(Opшtina Vasilevo), soglasno ~len 118 od Zakonot za `ivotna sredina.

Преглед на барани и доставени документи
Предмет
Barawe od AD Strumi~ko pole br.
03-1136/1
Zapisnik za izvrшen inspekciski
nadzor od o.Vasilevo br. 03-1136/2
Barawe za dopolnuvawe od
o.Vasilevo br. 13-1136/6
Povtorno Barawe od AD Strumi~ko
pole br. 03-2853/1

Датум
30.06.2008

Коментар

Odluka za otpo~nuvawe na postapka
za pregovori od o.Vasilevo br. 031022/1
Zapisnik od pregovori
Reшenie za izdavawe na B-Dozvola
za usoglasuvawe so operativen plan
od o.Vasilevo br. 08-2417/2
Dozvola za usoglasuvawe so
operativen plan od o.Vasilevo br.
08-2417/2
Izvestuvawe od AD Strumi~ko pole
br.03-2443

24.03.2010

Barawe za izmena na Dozvola za
usoglasuvawe so operativen plan od
o.Vasilevo br. 08-2417/2

27.01.2015

Dostavuvawe na nov
Elaborat

Reшenie za izmena na Dozvola za
usoglasuvawe so operativen plan od
o.Vasilevo br. 08-276/2

29.01.2015

Odlu~eno pozitivno

Dozvola za usoglasuvawe so
operativen plan od o.Vasilevo br.
08-276/2
Barawe do Ministerstvo za `ivotna
sredina i prostorno planirawe od
o.Vasilevo br.10-121/1
Izvestuvawe od o.Vasilevo br. 03306/2
Barawe i izvestuvawe od AD
Strumi~ko pole 03-340/1
Zapisnik /Zaklu~ok od Dr`aven
inspektor za `ivotna sredina IP1
br. 22-44
Reшenie za izdavawe na B
integrirana ekoloшka dozvola
B integrirana ekoloшka dozvola

29.01.2015

Odlu~eno pozitivno

05.11.2008
18.11.2008

Zaklu~ok

08.10.2009

Dostavuvawe na
pro~isten tekst na
elaborat

04.2010
18.12.2013

Odlu~eno pozitivno

18.12.2013

Odlu~eno pozitivno

20.11.2014

29.01.2015

30.01.2015
02.02.2015
03.02.2015

Odlu~eno pozitivno

04.02.2015

Odlu~eno pozitivno

04.02.2015

Odlu~eno pozitivno

Дозвола
Број на дозвола 1
03-340/2
04.02.2015
Надлежниот орган, Gradona~alnikot na Opшtina Vasilevo во рамките на
својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина
(Сл. весник на РМ бр: 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12,
93/13, 187/13 и 42/14), го овластува:
AD Strumi~ko pole-Vasilevo
Instalacija za proizvodstvo i promet na belo i crveno vino i vinski
destilat
со регистрирано седиште на
Адреса :
Vasilevo
Поштенски број Opшtina:
Држава :

Naseleno mesto bez uli~en sistem
2411 Opшtina Vasilevo
Република Македонија

Број на регистрација на компанијата :

5513809

да раководи со Инсталацијата:
AD Strumi~ko pole-Vasilevo,2411 Vasilevo
Instalacija za proizvodstvo i promet na belo i crveno vino i vinski
destilat
vo ramkite na dozvolata i uslovite vo nea.
Potpis

Ванчо Стојанов Gradona~alnik na Opшtina Vasilevo
Datum
04.02.2015 година

Б-интегрирана еколошка дозвола: AD STRUMI^KO POLE-Vasilevo
Закон за животна средина

Услови

1.

Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1
Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во
Табела 1.1.1.
Табела 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
6.Ostanati
aktivnosti
6.4.b Rastitelni
surovini so
kapacitet
na proizvodstvo na
gotovi proizvodi od
30t do 300t/den
(prose~na dejnost na
kvartalna osnova)

8 Opшtina Vasilevo

04.02.2015 god.

Опис на наведената
активност

-Производство
бело вино,
-производство
црвено вино,
-производство
вински дестилат.

Граници на наведената
активност

на Proizvodstvo od 30t do
300t/den
на (prose~na dejnost na
kvartalna osnova)
на -300 toni/den
(prerabotka na grozje)
Skladiшen kapacitet
- 11.000.000litri vino
- 188.000litri vinski
destilat

Б-интегрирана еколошка дозвола: AD STRUMI^KO POLE-Vasilevo
Закон за животна средина

1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на локацијата на
инсталацијата, прикажана во планот Табела 1.1.2).
Табела 1.1.2
Документ
Апликација со
оперативен план

Место во документацијата
XVII Список на прилози точка
1,2,3,4,5

1.1.3 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе одржува и емисиите ќе бидат такви како што е
наведено во Дозволата.
1.1.4 Оваа Дозвола е izdadena согласно Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр: 53/05,
81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 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.
1.1.5 Во рок од 15 дена од добивањето на Б-интегрирана еколошка дозвола, Операторот е должен да
го плати Годишниот надоместок за поседување на Б-интегрирана еколошка дозвола согласно Уредбата
за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои
се издава Б-интегрирана еколошка дозвола (Сл. Весник на РМ бр. 117/07 и 64/10).

9 Opшtina Vasilevo

04.02.2015 god.
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2

Работа на инсталацијата

2.1

Техники на управување и контрола

2.1.1
Vo instalacijata za koja se izdava dozvolata “e raboti personal koj e soodvetno
obu~en.
Табела 2.1.1 Управување и контрола
Опис

Документ

Data koga e primeno

Организациона шема

Апликација со
оперативен план III

27.01.2015god.

2.1.2 Целата инсталација, опремата и техничките средства користени во управувањето со
Инсталацијата за која се издава Дозволата ќе бидат одржувани во добра состојба.
2.1.3 Operatorot ќe nazna~i lice odgovorno za praшawata od `ivotnata sredina koe ќe bide
soodvetno obu~eno i ќe vrшi obuka na ostanatiot peronal.
2.1.4 Operatorot pismeno ќe go izvesti nadle`niot organ pri promena na liceto odgovorno
za praшawata za `ivotna sredina ako toa eventualno se slu~i.
2.1.5 Operatorot e dol`en za sproveduvawe na B integrirana ekoloшka dozvola, monitoring
na
sina
emisiite,
tekovna
procenka
na
ekoloшkite
performansi
na
instalacijata,sproveduvawe na merki za podobruvawe na procesot,razvivawe na procedura za
komunikacija so Nadle`niot organ.

Суровини (вклучувајќи и вода)

2.2
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

Суровини и помошни материјали и
енергии употребени или произведени
во инасталацијата

Апликација со
оперативен план - IV.

Дата кога е
примено
27.01.2015 год.

2.2.2
Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе се грижи за интегритетот на
складиштата.
2.2.3
Операторот ќе ги оддели суровините кои во меѓусебен контакт со вода може да развијат
реакција или да се растворат
2.2.4
Ракувањето со суровините, посебно со хемикалиите ќе се извршува според упатствата и
препораките од производителот и упатствата за безбедно ракување со материјалите (Material Safety Data Sheet)
10 Opшtina Vasilevo
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2.3

Ракување и складирање на отпадот

2.3.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што
е опишано во документите наведени во Табела 2.3.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган
на писмено.
Табела 2.3.1 : Ракување и складирање на отпадот
Опис
Документ
Дата кога е
примено
Опис и управување со
Апликација со оперативен
27.01.2015 год.
цврст и течен отпад во
план - V.
инсталацијата
2.3.2 Отпадот ќе се складира на местата посебно определени за тоа и ќе биде соодветно заштитен од
прелевање и истекување на течности. Садовите и просториите ќе бидат јасно означени.
2.3.3

Операторот секој вид на отпад соодветно ќе го оделува и нема да го меша при складирањето.

2.3.4 Otpadot vo granicite na lokacijata ќe bide vremeno skladiran najmogu do 1 godina od
denot na negovoto sozdavawe.
2.3.5 За собирање, транспорт и депонирање на комуналниот и индустрискиот неопасен отпад,
операторот treba da poseduva dogovor so ovlasteno pretprijatie za upravuvawe so otpad kako
davatel na uslugata.
2.3.6 Za predavaweto na bilo koj vid na otpad na ovlasteni otkupuva~i operatorot e dol`en
da poseduva soodveten dokument (sklu~en dogovor, dokument za plaќawe ili drug dokument so
koj se doka`uva predavaweto na otpadot).
2.3.7 За управување со пакување и отпад од пакување, операторот има склучен договор со
ПАКОМАК Друштво за управување со пакување и отпад од пакување, со бр. 03-8 од 17.04.2012 год.

11 Opшtina Vasilevo
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Табела 2.3.2 : Отпад складиран на самата локација
Опис на отпадот

Место на
складирање на
самата локација

Prerabotka/

Hartija i karton

Poseben kontejner

Odlo`uvawe

Plasti~ni шiшiwa

Poseben kontejner

Odlo`uvawe

Plasti~na folija

Poseben kontejner

Odlo`uvawe

Staklena ambala`a

Poseben kontejner

Odlo`uvawe

Otpad od perewe i ~istewe
Materijal nepodoben za
jadewe za obrabotka

odlo`uvawe

Odlo`uvawe
Utovar na
prikolici

Odlo`uvawe

Услови на складирање
Metoda i lokacija na
odlo`uvawe
Redovno predavawe na
ovlasten sobira~
Redovno predavawe na
ovlasten sobira~
Redovno predavawe na
ovlasten sobira~
Se ispuшta vo kanal vo
neposredna blizina na
stopanskiot dvor
Materijalot se nosi na
zemjiшte vo sopstvenost na AD

(grozdinki)

STRUMI^KO POLE i se
kompostira

*Hidrauli~ni masla

2.4

Vinski kamenec

Na odvoeno mesto vo
metalni buriwa na
nepropustliva
podloga
Na odvoeno mesto

Komunalen otpad

Posebeni kontejneri

Predavawe

EE Magalinovo
Redovno predavawe na
ovlasten sobira~

Predavawe

Prodavawe na komintenti

Odlo`uvawe

Redovno podigawe od
komunalno pretprijatie

Преработка и одлагање на отпад

2.4.1

Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го 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 : Искористување и отстранување на отпадот
Опис
Документ
Дата кога е примено
Vo instalacijata nema Апликација со оперативен 27.01.2015god
da ima prerabotka na план - V.
otpad

2.4.2 За активности поврзани со операции за управување со отпадот на локацијата ќе се води целосна
евиденција, која ќе биде достапна за инспекциски надзор од страна на овластени лица на Надлежниот
орган во секое време.
Ovaa evidencija treba da gi sodr`i slednive informacii: Ime na prevzema~ot, Pismena
potvrda od priemot/predavaweto na otpadot od bilo kakvi opasni materii koi se prateni
nadvor od lokacijata, koli~inite na otpadnite materii
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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 несакани дејствија
Опис
Документ
Дата кога е примено
Spre~uvawe havarii
Апликација со оперативен план
27.01.2015god
i reagirawe vo itni
- XIII.
slu~ai
2.5.2 Dokumentite navedeni vo tabela 2.5.1 operatorot ќe gi a`urira na sekoi pet godini od
denot na dobivaweto na dozvolata.
2.5.3

Во случај на несреќа Операторот
- Го изолира изворот на било каква емисија;

- Да спроведе истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија
која произлегла од тоа;
- Да ги спроведе мерките предвидени со Планот за итни интервенции во случај на хаварија.
- Да забележи датум и место на несреќа;
- Да го извести Надлежниот орган и другите заинтересирани страни.

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
To~ki na monitoring na
Апликација со
emisii i zemawe na
оперативен план - XI.
primeroci

Дата кога е примено
27.01.2015god

2.6.2 Операторот ќе обезбеди:
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
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 и соодветни ЕУ
стандарди.
2.6.4 Секој извршен мониторинг Операторот ќе го достави до Надлежниот орган во општина
Vasilevo најкасно 14 (четиринаесет) дена од денот на спроведување на мониторингот .
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Престанок со работа

2.7

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 2.7.1, или на друг начин
договорен со Надлежниот орган на писмено.
Табела 2.7.1 : Престанок на работа
Опис
Документ
Престанок на работа
на инсталацијата

Апликација со оперативен план XIV.

Дата кога е
примено
27.01.2015god

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 делот 1.1.2
од оваа дозвола.
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3

Документација

3.1.1 Документацијата ќе содржи податоци за:
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;
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:
да бидат читливи;
да бидат направени што е можно побрзо;
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:
Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;
најдобра проценка на количината создаден отпад;
трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
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 .
4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2 :
во однос на наведени емисиони точки;
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;
давање на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна
на формуларите наведени во тие Табели; и
испраќање на извештај до Надлежниот орган во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот на
спроведување на мониторингот ( после секое мерење предвидено со Табела Д2: Извештаи за
податоците од мониторингот)
-ispraѓawe na godiшen izveшtaj do Nadle`niot organ do 28 fevruari vo tekovnata
godina za izveшtai od prethodnata godina
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5

Известувања

5.1.1

Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување:

кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или
критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
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;
кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката
или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
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:
перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се
издава дозволата;
престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата,
со можност да биде подолго од 1 година; и
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 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за
следниве работи:
било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на
регистрирана канцеларија;
промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајки и податоци за
холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);
за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;
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6

Емисии

6.1

Емисии во воздух

6.1.1 Емисиите во воздух од точката на емисија наведени во Табела 6.1.1, ќе
потекнат само од извор наведен во таа Табела. (Според мапата број) XVII
Список на прилози Точка 21 Мапа на локација на точки на мониторинг

Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот
Ознака на точка
Извор
на емисија/опис
Штетни материи од
Оџак од котларница
согорување на течни
горива

Локација на точката на
емисија
Излез од вентилационен канал
(оџак) од котел сместен во
котларата

6.1.2 Границите на емисиите во воздух за параметарот и точката на емисија
наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.
6.1.3 Временските периоди од 6.1.2 соодветствуваат на оние од Програма за
подобрување во поглавјето 8 од оваа дозвола.
6.1.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.2, на
точките на емисија и најмалку на фрекфенции наведени во таа Табела и истите
мерења ќе ги достави до Надлежниот орган веднаш по извршеното мерење.
6.1.5 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од
границите на инсталацијата,
6.1.6 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да
содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.
6.1.7 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради причина на
одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно,
истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите
практични чекори треба да се преземат да минимизира емисијата.
Табела 6.1.2 : Granici na emisii во воздухот
Red.
Meren parametar
Grani~na
Merna
br.
vrednost
edinica
170
mg/Nm3 3% O2
Koncentracija na
1.
2.
3.
4.

jaglerod monoksid
Koncentracija na
azotni oksidi
Koncentracija na
sulfur dioksid
Koncentracija na
hlorovodorod
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Емисии во почва

6.2

6.2.1 Od raboteweto na AD Strumi~ko pole nema direktno odlo`uvawe na otpad
na po~vata vo instalacijata i od tie pri~ini nema emisii vo po~va.
6.2.2

Операторот ќе извести за секоја непредвидена емисија во почва.

6.3

Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

Емисиите во вода од точка на емисија наведени во Табела 6.3.1 ќе потекнуваат само
од извор наведен во таа Табела. (Spored mapata broj) XVII Список на прилози Точка 21
6.3.1

Мапа на локација на точки на мониторинг

Tabela 6.3.1 : Emisioni to~ki vo voda
Oznaka na to~ka
na emisija/opis
Otpadna voda

Izvor
Постројки во
инсталацијата

Lokacija na to~kata
na emisija
Ispust vo otvoren
kanal koj se nao”a vo
neposredna blizina
na instalacijata

6.3.2

Границите за емисиите во вода за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија
поставени во Табела 6.3.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски
период.

6.3.3

Временските периоди од 6.3.2 соодветствуваат на оние од прифатениот
оперативен план од поглавје 8 од оваа дозвола. Додаток 2 :извештаи од податоците
од мониторинг.

6.3.4

Операторот ќе изведува мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.3.2 на
точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела.

Tabela 6.3.2 : Granici na emisija vo voda
Meren Parametar
pH

Temperatura
Suspendirani materii
Talog
BPK5

HPKK2Cr2O7
Bakar
Vkupen azot
Amoniumski azot
Vkupen fosfor
Sulfidi
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GVE

Merna
edinica

povrшinska

kanlizaciska

voda

mre`a

ºC
mg/L
mL/Lh
mg/L O2
mg/L O2

6,5 - 8,5
30
35
0,3
25
125

6,0 - 9,5
35
10
-

mg/L Cu

0,5

0,5

mg/L NO3-N

10

-

mg/L NH4-N

5

100

mg/L PO4-P

1

-

mg/L S2-

0,1

1

Frekvencija
na
monitoring

Ednaш
godiшno
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6.3.5

Операторот ќе обезбеди Водно право, односно Дозвола за испуштање во водите
согласно Законот за води чл. 79 ( „Службен Весник на РМ„ бр.87/08, 6/09, 161/09 и
83/10 ), и ќе го достави до надлежниот орган, најкасно шест месеци по издавањето
на Б-интегрираната еколошка дозвола.
Iako otpadnite vodi se ispu{taat vo kanal so dol`ina 1986m (a ne vo
povr{innski vodi), koj se koristi i od drugi instalacii po negoviot tek posle AD
STRUMI^KO POLE.
Vodata ne e surovina pri proizvodstvo na vino {to zna~i koli~inata na otpadna
voda e ista so koli~inata na potro{ena voda ~ija potro{uva~ka se meri so
soodvetni vodomeri.

6.3.6

Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за која се издава
дозволата на било која супстанција пропишана за вода за која нема дадено
граници во Табела 6.3.2.

6.3.7

Операторот ќе зема примероци и ќе врши мониторинг на местото на испустот.

6.4

Емисии во канализација
Ne postojat emisii vo kanalizacija zatoa шto instalacijata se naoga nadvor
od naselenoto mesto Gradoшorci. Vo opшtina Vasilevo ne postoi izgradena
fekalna kanalizacija so pre~istitelna stanica.

6.5

Емисии на топлина
Не постојат (не се појавуваат)
топлина) од инсталацијатa.

6.6

емисии на нејонизирачко зрачење (светлина и

Емисии на бучава и вибраци

6.6.1

Операторот во границите на инсталацијата нема да создава бучава, вибрации чие
влијание би се одразило штетно на околината. Бучавата од технички поврзани
погони нема да пробива надвор од инсталацијата.

6.6.2

Vo AD Strumi~ko pole ne se izvrшeni merewa na vibracii bidejќi soglasno
dinamikata na proizvodstveniot proces, vibracii ne se opservirani.



Rezultatite od dosegaшnite merewa na bu~ava,ne poka`uvaat zagri`uva~ki
rezultati i zatoa ne e predviden monitoring vo idnina.
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7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води
Во Општина Василево односно во населеното место Градошорци нема фекална
канализација со пречистителна станица за отпадни води. При изградба и пуштање
во функција на феклана канализација со пречистителна станица во Општина
Василево односно во населеното место Градошорци, АД Струмичко поле - Василево
ќе биде приклучена на истата.
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8

Програма за подобрување

8.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 8.1.1,
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.
Tabela 8.1.1 : Operativen plan (Programa za podobruvawe)
Oznaka
Cel
Pokazatel
Активност 1 Namaluvawe na visinata

Активност 2

Активност 3

Активност 4

Активност 5

Активност 6

Revizija na celokupna
dokumentazija na ISO 14001 i
na godiшniot
reanimacija na ovoj standard
2016
nadomestok za
poseduvawe na B
integrirana dozvola za
15%
Namaluvawe na
Postojano
Namaleni KWH el.
potroшuva~ka na
energija/edinica proizvod
elektri~na energija
Namaluvawe na
Postavuvawe na sistem za
vrednosta na nekoi
parametri na otpadnite pre~istuvawe na otpadnite vodi
vosi:
2020
na baza na bioloшka regeneracija
Suspendirani ~estici,
na vodata so mikroorganizmi
HPK
BPK
Odr`uvawe na
Odr`uvawe na parniot kotel
parametrite za
Postojano,
emisiite vo vozduh na
soglasno programa za godiшno
sekoja godina
zakonski propiшani
odr`uvawe
vrednosti
Namaluvawe na
Podatoci od listite vo koi se
koli~inite na
evidentira otpadot
Kraj na 2015
celokupniot cvrst
otpad koj se sozdava vo
AD STRUMI^KO
POLE za 10% vo odnos
na 2014g
Podigawe na svesta na
Postojano,
Namaleni troшoci po edinica
personalot za
sekoja godina
proizveden proizvod
doma}insko odnesuvawe
pri koristewe na
energensite
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9 Договор за промени во пишана форма
Кога својството “или како што е друго договорено написмено” се користи во услов
од Дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:
- Операторот ќе и даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на
предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа Дозвола: и
- 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.
9.1.1

9.1.2

Секоја промена предложена според условот 9.1.1 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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Додаток 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 емисијата.
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
Потпис

Пошта..................................
Датум

Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.
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Додаток 2
Извештаи за податоците од мониторингот
Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа Дозвола, се
наведени во Табелата подолу.
Tabela D2: Izve{tai za podatocite od monitoringot
Parametar
To~ka na
Period za
Po~etok na
davawe
emisija
periodot
izve{tai
Kotlara
Емисии во vozduh
Ednaш
Од моментот
на издавање
godiшno
Emitirani [tetni
ventilacio
на Б nen ispust
materii od gasovi интегрирана
еколошка
paren kotel
дозвола
SO2, NOx,CO, CO2.
Emisii vo kanal
Pred
Ednaш
ispuшtawe vo godiшno
(voda)
kanal
pH,Temperatura,BPK5
HPK, suspendirani
materii, bakar,Vkupen
azot ,Amoniumski azot
Vkupen fosfor,Sulfidi
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