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ВОВЕД
Управувањето со инсталацијата е насочено кон остварување на стратешките
цели на компанијата од аспект на постојана усогласеност на деловната
активност, оптимизација на искористеноста на капацитетите, ефикасна
употреба на суровини,управување со развојот и модернизација на
производствотона индустриски гасови, како и грижа за максимално
обезбедување на заштитата при работа и заштитата на животната средина.
Инсталацијата поседува Б дозвола за усогласување со опреративен план
бр.08–1645 од 18.12.2013 год. Во периодот од добивање на Б дозвола за
усогласување со опреративен план, до денес, во оваа инсталација нема
измени во технолошкиот процес, воведување на нови производи, нема
зголемување на производниот капацитет и нема измени на другите услови
утврдени со Б дозвола за усогласување со опреративен план.
Согласно член 126 од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр.
53/05; 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,
187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 97/17, 98/17, 99/18) Операторот на
инсталацијата го поднесува ова Барање за добивање на Б–интегрираната
еколошка дозвола. За подготовка на ова Барање, Операторот ја ангажира
фирмата–консултант ТЕХНОЛАБ ДОО Скопје која ја изработи оваа
апликација.
Начинот и формата на презентирање на податоците и потребните
информации за инсталацијата, во оваа апликација е направен согласно
Правилникот за постапката за добивање Б - интегрирана еколошка дозвола,
ПРИЛОГ 1, Барање за добивање Б – интегрирана еколошка дозвола
(Службен весник на РМ бр.4/06), како и согласно насоките дадени во
Упатството за подготовка на образецот за Б–интегрирана еколошка дозвола,
подготвено од Министерството за животна средина и просторно планирање.
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I

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Име на компанијата

1

Друштво за производство, градежништво,
промет и услуги БЕРОВИЌ БЕТОН ДОО увозизвоз с.Батинци

Правен статус

Друштво со ограничена одговорност

Сопственост на
компанијата

Приватна

Соптвеност на земјиштето

Приватна

Адреса на локацијата
(и поштенска адреса,
доколку е различна од
погоре споменатата)

Пат за с. Батинци бб – Скопје

Број на вработени

20

Овластен претставник

БЕРОВИЌ ИЗЕТ

Категорија на индустриски
активности кои се предмет
на барањето 2

Прилог 2, Точка 3. Индустрија на минерали
Подточка 3.3. Стационарни бетонски бази со
вкупен капацитет на силосите за бетон
поголем од 50 m3

Проектиран капацитет

40 m3/h (320 m3/ден)

ул.8 бр.38 Батицни, Студеничани

I.1 Вид на барањето 3
Обележете го соодветниот дел
Нова инсталација
Постоечка инсталација



Значителна измена на постоечка
инсталација
Престанок со работа

1

Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата
Да се внесеат шифрите на активностите во инсталацијата според Анекс 1 од ИСКЗ
уредбата (Сл. Весник 89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува
повеќе активности кои се предмет на ИСКЗ, треба да се означишифрата за секоја
активност. Шифрите треба да бидат јасно оделени една од друга.
3
Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на
инсталацијата
2
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I.2 Орган надлежен за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола

Име на единицата на
локална самоуправа

Град Скопје
Сектор за животна средина

Адреса

бул. Илинден бб, 1000 Скопје

Телефон

3 271 003/ 3 297 249/ 3 217 007

ОДГОВОР
Копија од регистрацијата на Инсталацијата во Централниот Регистар на
Република Македонија и Имотен лист дадени се во Прилог I.1 и I.2
Инсталацијата БЕРОВИЌ БЕТОН се наоѓа на 1,5 km
населбата Драчево , во атарот на село Батинци.

југозападно од

Во Прилог I.3 дадени се местоположбата и границите на локацијата на
Инсталацијата.
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II

ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ

Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси,
системите за намалувањето и третман на загадуавњето и искористување на
отпадот, постапките за работа на постројката, вклучувајќи и копии од
планови, цртежи или мапи, (теренски планови и мапи на локацијата,
дијаграми на постапките за работа).
ОДГОВОР
Бетонската база БЕРОВИЌ БЕТОН лоцирана е на локалниот пат Скопје 
село Батинци бб, покрај реката Маркова Река.
Површината на локацијата е 13746 m2.
Во непосредна близина на инсталацијата се наоѓаат:
- на север северозапад: локалниот пат Скопје  село Батинци, преку кој се
наоѓа фирмата “Златна Рака”. Инсталацијат се граничи со бензинска пумпа
и фирмата “Фероспектар”.
- на запад  југозапад: фирмата “Зинес”,
- Во пределот на југозапад, југ, југоисток и исток се протега долот на реката
Маркова река, преку кој се наоѓаат индивидуални станбени куќи

На Слика бр.II-1, дадена во ПРИЛОГ II, прикажана е местоположбата на
Инсталацијата со непосредната околина. Во истиот прилог даден е опис на
техничките активности на постројката, главните и помошните процеси кои се
одвиваат во Инсталацијата, како и соодветни цртежи и мапи.
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III

УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

Приложете организациони шеми и други релевантни податоци.Особено да се
наведе лицето одговорно за прашањата од животната средина.
ОДГОВОР
Во Прилог III, дадена е организационата структура на управување со
Инсталацијата и Изјави за Политика за квалитет и политика за животна
средина.
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IV

СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ
УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Приложете листа на суровините и горивата кои се користат, како производите
и меѓупроизводите.
Пополнете ја следната табела (додадете дополнителни редови по потреба)
Табела IV
Реф.
Број

Материјал /
Супстанција 1

CAS2
Број

Категорија на
опасност 3

Моментално
складирана
количина
(тони)

Годишна
употреба R и S фрази 4
(тони)

ПОДАТОЦИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО
ПРИЛОГ IV

ОДГОВОР
Листата на суровини и помошни материјали, супстанции, препарати, горива и
енергии употребени и произведени во Инсталацијата дадена е во Прилог IV.
Табелата IV, е пополнета и дадена е во Прилог IV.

1

Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни
супстанции, дадете детали за секоја супстанција.
2
Chemical Abstracts Service
3
Закон за превоз на опасни материи (Сл. Лист на СФРј бр. 27/90, 45/90, Сл. Весник на РМ 12/93)
4
Според Анекс 2 од додатокот на упатството
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V

ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД

Во долната табела вклучете го целиот отпад што се создава, прифаќа за
повторно искористување или третира во рамките на инсталацијата (додадете
дополнителни редови по потреба).
Табела V
Реф.
бр

Вид на
отпад/мате
ријал

Број од
Европскиот
каталог на
отпад

Количина
Количина
по месец
(тони)

Метод и
Преработка/
локација на
одложување
одложувањ
е

Годишна
количина
(тони)

ПОДАТОЦИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО
ПРИЛОГ V

ОДГОВОР
Информации за управувањето со отпадот создаден на локацијата, дадени се
во Прилог V.
Видот и количините на создадениот отпад, на месечно и годишно ниво,
дадени се во Табела V, во истиот прилог.
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VI ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА
Приложете листа на сите точкасти извори на емисии во атмосферата,
вклучувајќи и детали на котелот и неговите емисии.
Опишете ги сите извори на фугитивна емисија, како на пр. складирање на
отворено.
Апликантот е потребно да посвети особено внимание на оние извори на
емисија кои содржат супстанции наведени во Анекс 2 од додатокот на
Упатството.
Само за котли со моќност повеќе од 250 kW (малите котли се исклучени):
Табела VI-1
Капацитет на котелот
Производство на пареа:
Термален влез:
Гориво за котелот
Тип: јаглен /нафта / гас / биомаса итн.
Максимален капацитет на согорување
Содржина на сулфур:

kg/h
MW
kg/hНЕМА ЕМИСИЈА
%

NOx

mg/Nm3
при (0оC. 3% О2 (Течност или
гас), 6% О2 (Цврсто гориво)

Маскимален волумен на емисија

Nm3/h

Температура

о

о

Периоди на работа

час/ден

Денови/годи
шно

C(мин)

C(маџ)

За други големи извори на емисии во производството:

Табела VI-2
Извор на
емисија
Референца
/бр. на оџак

Намалување на
загадувањето

Детали за емисијата
Висина на
Масен
Супстанција
оџак
проток
/материјал
[m]
[mg/Nm3]

Проток на
воздух
[Nm3h]

Тип на филтер/
циклон /скрубер

НЕМА ЕМИСИЈА

Нормалните услови за температура и притисок се: 0оC, 101.3 kPa
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ОДГОВОР
Во Инсталацијата нема точкасти извори на емисии во атмосферата, ниту
емисии од котли. Заради тоа Табелите VI-1 и VI-2 , кои се однесуваат за
емисии од точкасти извори, не се пополнети.
Како резултат на процесните активности во бетонската база доаѓа до појава
на фугитивна емисија на цврсти честички (прашина).
Изворите на фугитивната емисија и пресметаните емисиони количества на
годишно ниво, дадени се во Табела VI-3, во Прилог VI.
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VII

ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА

Барателот треба да наведеза секој извор на емисија посебно дали се
емитуваат супстанции наведени во Анекс 2 од Додатокот на Упатството.
Потребно е да се дадат детали за сите супстанциии присутни во сите емисии,
согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класифицкација водите (Сл.
Весник 18-99). Треба да се вклучат сите истекувања на површински води,
зедно со водите од дождови кои се испуштаат во површинските води.
Пополнете ја следната табела:
Табела VII-1
Параметар
Име на
супстанциј
а

Макс.
Просек
на час
[mg/l]

Пред третирање
Макс.
Дневен
kg/год
kg/ден
просек
.
[mg/l]

Макс.
просек
на час
[mg/l]

После третирање
Макс.
Вкупно
Вкупно
Идентитет на
Дневен
реципиентот
просек
1
kg/ден
[6N; 6Е]
[mg/l]
kg/год.

ПОДАТОЦИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО
ПРИЛОГ VII

ОДГОВОР
Во инсталацијата БЕРОВИЌ БЕТОН се генерираат :
 Отпадни води од технолошкиот процес,
 Атмосферски отпадни води,
 Фекални отпадни води.
Технолошките отпадни води заедно со атмосферските води, преку
изградениот канализационен систем, се собираат и одведуваат
во
таложниците за отпадна вода, а по третманот се испуштаат во реката
Маркова Река, која протекува во непосредна близина на Инсталацијата.
Отпадните води од санитарните чворови се собираат во септичка јама која
редовно се празни.
Дополнителни информации за овој вид на емисија, како и емисионите
количества прикажани се во Табела VII-1, дадена во Прилог VII .

1

Точка на мониторинг/Референци од Националниот координатен систем
Технолаб, Скопје
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VIII

ЕМИСИИ ВО ПОЧВА

Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на
загадувачки материи во подземните води и на површината на почвата..
Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и
подземните води, за историско или моментално загадување на самата
локација или подземно загадување.

ОДГОВОР
Од Инсталацијата нема емисија во почва и подземните води.

Технолаб, Скопје
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IX ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ
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).
Табела IX
Идентитет на површината
Вкупна површина (ha)
Корисна површина (ha)
Култура
Побарувачка на Фосфор (kgP/ha)
Количество на мил расфрлена на
самата фарма (m3/ha)
Проценето количесто Фосфор во
милта расфрлена на фармата
(kgP/ha)
Волумен што треба да се аплицира
(m3/ha)
Аплициран фосфор (kgP/ha)

НЕМА ЕМИСИЈА

Вк. количество внесена мил (m3)
ОДГОВОР
Од Инсталацијата не се генерира отпад од земјоделски активности или за
земјоделски намени. Поради тоа Табелата IX не е пополнета.

Технолаб, Скопје
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X

БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна
местоположба на локацијата (во согласностсо локациската мапа), периоди на
работа (цел ден и ноќ / само преку ден / повремено).
Табела X-1
Извор на
емисија
Референца
/ бр

Извор/уред

Опрема
Референца
/бр.

Интензитет на
бучава
dB на
означена
одалеченост

Периоди на емисија
(број на часови
предпладне./
попладне)

ПОДАТОЦИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО
ПРИЛОГ X

Обележете ги референтните точки на локациската мапа и на опкружувањето.
За амбиентални нивоа на бучава:
Табела X-2
Национален
Нивоа на звучен притисок
координатен
ШдБЌ
систем
L(A)eq
L(A)10
L(A)90
(5N, 5E)
Граници на локацијата
Локација 1:
Локација 2:
Локација 3:
Локација 4:
Осетливи Локации
ПОДАТОЦИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО ПРИЛОГ X
Локација 5:
Локација 6:
Локација 7:
Локација 8:
Референтни
точки:

Наведете ги изворите на вибрации и на нејонизирачко зрачење (топлина или
светлина)

Технолаб, Скопје
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ОДГОВОР
Детали за изворите на бучава создадена во Инсталацијата, како и податоци
за измерените вредности на интензитетот на бучавата од изворите и на
границите од Инсталацијата, дадени се во ПрилоготX. Табелите X-1 и X-2,
се пополнети и дадени во истиот прилог.
Нема извори на вибрации кои влијаат на животнта средина. Во Инсталацијата
нема извори на јонизирачки зрачења.

Технолаб, Скопје
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XI

ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Опишете го мониторингот и процесот на земање на примероци и предложете
начини на мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава.
Пополнете ја следната табела:
Табела XИ
Параметар

Фрекфенција на
мониторинг

Метод на земање на
примероци

Метод на
анализа/техника

ПОДАТОЦИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО
ПРИЛОГ XИ

ОДГОВОР
Во Прилог VIIна Слика бр.VII-5 и во Прилог X, на Сликите бр.X-1 и бр.X-2
претставени се местата на мониторинг на емисиите во површинска вода и
емисиите на бучава. Во Прилогот XИ дадени се сите други придружни
информации.
Табелите XI-1, и XI-2 се пополнети и дадени се во Прилог XI.

Технолаб, Скопје
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XII.

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Операторите кои поднесуваат барање за Б интегрирана еколошка дозвола
приложуваат Програма за подобрување.

ОДГОВОР
Програмата за подобрување е дадена во Прилог XII.

Технолаб, Скопје
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XIII

СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

Опиши ги постоечките или предложените мерки, вклучувајќи ги процедурите
за итни случаи, со цел намалување на влијанието врз животната средина од
емисиите настанати при несреќи или истекување.
Исто така наведете ги превземените мерки за одговор во итни случаи надвор
од нормалното работно време, т.е. ноќно време, викенди и празници.
Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените
вклучувајќи пуштање на опремата во работа, истекувања, дефекти или
краткотрајни прекини.
ОДГОВОР
Во ПрилогXIII, даден е опис на мерките и процедурите за итни случаи
настанати заради несреќи или хаварии, како и превентивните мерки за нивно
спречување.

Технолаб, Скопје
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XIV

РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО
ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК
НА АКТИВНОСТИТЕ

Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на
влијанието врз животната средина по делумен или целосен престанок на
активноста, вклучувајќи отстранување на сите штетни супстанции.

ОДГОВОР
Престанок на работа на целата Инсталација не се планира во блиска иднина.
Во Прилогот XIVдадени се сите други придружни информации.

Технолаб, Скопје
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XV

РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ

На ова место треба да се вметне преглед на целокупното барање без
техничките детали. Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни
влијанија врз животната средина поврзани со изведувањето на
активноста/активностите , да ги опише постоечките или предложени мерки за
намалување на влијанијата. Овој опис исто така треба да ги посочи и
нормалните оперативни часови и денови во неделата на посочената
активност.
ОДГОВОР
Резимето без технички детали е дадено во ПРИЛОГ XV.

Технолаб, Скопје
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ПРИЛОЗИ

Технолаб, Скопје
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ПРИЛОГ I
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
 Прилог I.1.РЕШЕНИЕ
РЕГИСТАР НА РМ

ЗА

РЕГИСТРАЦИЈА

ВО

ЦЕНТРАЛЕН

 Прилог I.2. ИМОТЕН ЛИСТ
 Прилог I.3.МАПА НА ЛОКАЦИЈАТА СО ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА И
ГРАНИЦИ НА ИНСТАЛАЦИЈАТА

Технолаб, Скопје
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ПРИЛОГ I.1. РЕШЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ВО ЦЕНТРАЛЕН
РЕГИСТАР НА РМ

Технолаб, Скопје
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ПРИЛОГ I.3. ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈАТА

Слика бр.I-1: Местоположба на инсталацијата
Технолаб, Скопје
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8

7

Легенда (координати на граници на локацијата)

1. N 41,93146 E 21,49522
2. N 41,93029 E 21,49616

3. N 41,93105 E 21,49789
4. N 41,93178 E 21,49721

5. N 41,93142 E 21,49650
6. N 41,93180 E 21,49602

7. N 41,93166 E 21,49869
8. N 41,93220 E 21,49806

Слика бр.I-2: Граници на локацијата на БЕРОВИЌ БЕТОН
Технолаб, Скопје
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ПРИЛОГ II
ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ
 Прилог II.1. ДИСПОЗИЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ И ОПРЕМАТА
 Прилог II.2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА
ПОСТРОЈКАТА И ПРОЦЕСНИТЕ АКТИВНОСТИ

Технолаб, Скопје
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ПРИЛОГ II.1. ДИСПОЗИЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ И ОПРЕМАТА

Слика бр. II-1: Инсталацијата БЕРОВИЌ БЕТОН со непосредната околина
Технолаб, Скопје
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Слика бр. II-2: Диспозиција на објектите и опремата
Технолаб, Скопје
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ПРИЛОГ II.2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА
ПОСТРОЈКАТА И ПРОЦЕСНИТЕ АКТИВНОСТИ
Капацитет на постројката
Проектиран капацитет на постројката за производствоо на готов бетон
изнесува 40 m³/h, односно 320 m³ на ден. Инсталацијата работи од 08,0016,00h во неделата, 8h/den, 120h/mesec (15 den/mesec), 1440 h/god (180
den/god.).
Работното време е 5 дена во неделата, но инсталацијата не работи за
државни и верски празници. Во зимски услови може да е затворена во
месеците јануари, февруари и март.
Годишно производство на бетон во 2019 година е 34650 m³.
Дејност на бетонската база БЕРОВИЌ БЕТОН се реализира во следните
работни целини:






Сепарација
Бетонерка
Автомеханичарски сервис
Магацин за машински делови
Канцелариски простории

За остварување на производните активности се користи следнава опрема:
 Сепаратор со 4 фракции и капацитет од 25 m³/h.

Слика бр. II-3: Сепаратор

Технолаб, Скопје
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 Бетонерка
со производен капацитет од 40 m³/h готов бетон.
Бетонерката има два силоса за цемент со капацитет од по 70 тони
секој.

Слика бр. II-4: Бетонера (производен капацитет од 40 m³/h) со
силоси за цемент од по 70t и бункер
Покрај оваа стара бетонерка има изградено нова бетонера со бела боја.
Нова бетонерка (бели силоси) со вкупен капацитет од 60 m³/h за различни
гранулаци на агрегат (480 m3/ден).

Слика бр. II-5:Нови бели силоси за цемент и агрегат
Технолаб, Скопје
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Слика бр. II-6: Бели и жолти силоси за цемент и агрегат

Слика бр. II-7: Бели и жолти силоси за цемент и агрегат

На југоисточната страна, до оградата према Маркова река има поставено
нова база со белоцрвени силоси.

Технолаб, Скопје
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Слика бр. II-8:Нова база со белоцрвени силоси
Нова бетонера со белоцрвени силоси со вкупен капацитет од 30 m³/h за
различни гранулаци на агрегат (240 m3/ден).
Во близина на оваа нова база има поставено дробилка

Слика бр. II-9: Дробилка

Технолаб, Скопје
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Градежната механизација ја сочинуваат:
 2 утоварувача (еден работи, 1 резерва)

Слика бр.II-10: Утоварувач
 5 камиони  миксери, 3 од по 7 m³ и 2 од по 9 m³.
 3 пумпи за бетон, 2 х 160 m³/h и 1 х 60 m³/h .

Слика бр.II-11: Камиони – миксери

Технолаб, Скопје
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 5 камиони  кипери, 3 од по 10 m³ и 2 од по 15 m³.

Слика бр.II-12: Камиони – кипери
Водоснабдување
Снабдувањето со вода за потребите на Инсталацијата се врши со помош на
3 бунарски пумпи (Слика бр. II- 13) со следниве карактеристики:
Снага :
P = 12,75 kW
Проток:
Q = 24 – 78 m3/h
Притисок: H = 56,7 – 25 mVs

Слика бр.II-13: Бунарски пумпи
(N 41,93095 E 21,49595)
Технолаб, Скопје
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Оваа вода се користи за:
 Технолошки потреби
 Санитарни потреби
 За потребите на против пожарна заштита
Во продолжение е дадено Решението за издавање Дозвола за користење на
вода за технолошки потреби од експлоатационен бунар ЕКБ-1 лоциран на КП
бр.2242 КО Драчево, општина Кисела Вода.

Технолаб, Скопје

39

Технолаб, Скопје

40

Технолаб, Скопје

41

Технолаб, Скопје

42

Технолаб, Скопје

43

Технолаб, Скопје

44

Електрично напојување
Снабдувањето со електрична енергија е од градската електрична мрежа на
која е приклучена сопствена столбна трафостаница, сместана на локацијата
на Инсталацијата. Координати на трафостаницата N 41,93077 и Е 21,49584.
Грижата за нејзината исправност е во надлежност на ЕВН.
Опис на процесните активности
На Слика бр.II-14 дадена е принципиелната шема на процесот на
производство.

Технолаб, Скопје
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Слика бр.II-14: Шема на процесните активности во БЕРОВИЌ БЕТОН

Технолаб, Скопје
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Песокот и дробениот камен на локацијата се носат со кипер камиони и се
одлагаат на складот за агрегат.
Со помош на утоварувач агрегатот се носи на сепараторот каде што со
помош на сита (Слика бр.II-15) се врши просејување на песокот на различни
фракции.

Слика бр.II-15: Просејување на агрегатот
Агрегатот, како суровина е со гранулација од 0,4 до 100 mm. За правење на
бетон се користи агрегат со гранулација од 0,4 до 32 mm, а од 32 до100 mm
се користи за тампонирање. Во процесот на просејување на агрегатот се
врши и негово промивање со млаз од вода заради чистење одпрашина која е
непожелна во процесот на изработка на бетонот.
Сепарираниот песок со помош на транспортни ленти се префрлува на купови
од песок со различен гранулат.
При процесот на производство на бетон, Во зависност од марката на бетон
кој треба да се подготви, со помош на утоварувач се префрлуваат
соодветните количини на сепариран агрегат во додавачот на агрегат (Слика
бр.II-16), од каде со помош на транспортна лента, истиот се носи во бункерот
за бетонирка.

Технолаб, Скопје
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Слики бр.II-16: Пренос на агрегатот со утоварувач
Во бункерот се врши мешање на различните фракции од агрегатот според
одредена рецептура. Потоа мешавината, со транспортни ленти, се носи во
бетонирката, каде, по додавање на цементот и водата, се врши финално
мешање на бетонот (Слика бр.II-17). Готовата смеса (бетонот) се товари во
камиони миксери кои потоа ја носат до потрошувачите (Слика бр.II-18)

Слика бр.II-17: Транспортирање на агрегатска
мешавина до бетонeрка

Технолаб, Скопје
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Слика бр.II-18: Миксер за транспортирање на готов бетон
Процесот на работа на базата се одвива автоматски. Во зависност од типот
на бетонот, односно, марката на бетон (М.Б.) кој треба да се произведе, се
задава соодветна рецептура. Работењето е командувано и контролирано од
процесен компјутер (Слики бр.II-19 и бр.II-20) сместен во командната
куќарка која се наоѓа во непосредна близина на бетонерката.

Слики бр.II-19 и бр.II-20: Процесен компјутер во командната соба

Технолаб, Скопје
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Управувачкиот алгоритам обезбедува потполна контрола над поедините
делови од процесните активности опфатени со оваа автоматика. Секоја
детектирана неправилност или откажување на дел од опремата,
предизвикува автоматско исклучување на целиот процес. Со тоа се спречува
неконтролирана работа на постројката и можноста да настане материјална
штета, односно, заштита на персоналот и на опремата.
Инсталацијата поседува сопствена лабораторијаво која се вршатиспитувања
на квалитетот на бетонот за секоја изработена шаржа. При тоа, се лијат
бетонски коцки кои по сушењетосе испитуваат под притисок со помош на
испитна преса.
Операторот на Инсталацијата, за квалитетот на готовиот бетон издава
соодветен сертификат.
Помошни објекти
Покрај објектите и постројките, сврзани со непосредното производство, на
локацијата постојат и следниве помошни објекти:
- Канцелариски простории
- Автомеханичарски сервис и гаража
- Магацин за машински делови
Автомеханичарскиот сервис служи за интервенции врз поситни дефекти. Во
случај на поголеми и комплицирани дефекти се ангажираат надворешни
фирми за извршување на овие услуги.
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ПРИЛОГ III
УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА
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ПРИЛОГ III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА

Слика бр.III-1: Организациона шема
Технолаб, Скопје
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Во инсталацијата Берович Бетон Скопје вработени се 20 извршители.
Лице одговорно за прашањата од животната средина е Мирзет Беровиќ,
Телефон за контакт: 070/274-350
Во моментот на изработка на Барање за добивање на Б интегрирана
еколошка дозвола, инсталацијата не поседува сертифициран Систем за
квалитет ИСО 9001:2015 и систем за управување со животната средина ISO
14001:2015.
Политиката за заштита на животната средина го изразува разбирањето,
определбата, стратегијата и одговорноста на раководството за
обезбедување на услови за работа кои нема да претставуваат никаква
опасност за загадувањето на животната средина.
Во продолжение дадени се Изјава за политика за животна средина и Изјава
за политика за квалитет.
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ПРИЛОГ IV
СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ
УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО
ИНСТАЛАЦИЈАТА
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ПРИЛОГ IVСУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ
УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА
Основни суровини за производство на бетон се: агрегат, цемент и вода.
Во инсталацијата БЕРОВИЌ БЕТОН не се користат додатоци за бетон. Нив,
по потреба, ги набавувааат корисниците на услуги и истите се додаваат во
камионот мешалка, непосредно пред аплицирањето на бетонот.
Од цементот и вода со хидратација настанува цврста желатинозна маса која
ги слепува додадените материи (агрегати) притоа градејќи вештачки камен
кој се нарекува бетон. Хидратацијата делува пред сé на зацврстувањето на
свежиот бетон во цврст бетон. Зацврстувањето, постигнувањето на цврстина
се продолжува за еден подолг временски поериод.
Произведениот бетон (марка МБ15, МБ20, МБ30 и МБ40) се користи во
градежништвото за изградба на патишта, згради, темели, мостови, камени
блокови. Бетонот ги зачувува своите механички својства при високи
температури и е отпорен на дејство на хемиски реагенси.
МБ 15 - Слаб (сиромашен со цемент) бетон кој обично се користи за
тампонирање на патишта, а потоа врз него се додава солиден бетон.
МБ 20 - Солиден бетон, за бетонирање, како втор слој после МБ15 , се
употребува за ивичници на улици и патишта кој треба да има солидна
издржливост на разни услови на експлоатација.
МБ 30 - Солиден бетон, за плочи, за ѕидови.
МБ 40 - Солиден бетон, за плочи, за ѕидови, за резервоари и др.
Во зависност од класата на бетонот, неговата густина изнесува од 1,8 до 2,4
kg/dm3.
1. Суровини
Агрегат
Агрегатот учествува со 70-80% во вкупната маса на бетонот и од неговите
карактеристики зависат и својствата на бетонските смеси и својства на
оцврснатиот бетон.
Агрегатот најчесто претставува смеша на природен ситен песок и крупен 
шљунак.
Може да се употреби и мешавина на сепариран шљунак, односно песок и
дробен агрегат.
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Природниот материјал заради заобленста на зрната многу поповолно влијае
на вградливоста и обработката на бетонските смеси. Меѓутоа и дробениот
материјал има одредени предности. Тој во петрографска смисла е многу
похомоген, а тоа условува многу помала концентрација на напонот во
оцврснатиот бетон под оптеретување и при температурни промени. Обликот
на зрната кои имаат остри ивици кај дробениот материјал овозможува
остварување на вклештување на соседните зрна, па тоа допринесува за
зголемување на механичките карактеристики, посебно за зголемување на
цврстината на бетонот при затегање. Во зависност од гранулацијата,
насипната густина на агрегатот се движи од 1500 до 1700 kg/m3 (сув) и од
1700 до 2100 kg/m3(влажен).
Цемент
Цемент е хидраулично минерално врзивно средство кое се добива со
мелење на Портланд цементен клинкер, кој пак се добива со печење на
варовник и глина на температура од 1350-1450°C. Освен портланд
цементниот клинкер, за чие добивање се користи мешавина на варовник и
глина во однос 3:1 (однос на масите), во цементот редовно е присутна и
мала количина на гипс (до 5%) која се додава заради регулирање на времето
на врзување на цементот. Цементите општо се делат на видови и класи. Во
зависност од составот и технологијата на производство, постојат повеќе
видови на цемент. Во зависност од нивните механички карактеристики
разликуваме повеќе класи на цемент. Постојат главно две основни групи:
цементи на база на портланд цементен клинкер и на останати - специјални
видови на цемент. Насипната густина на растреситиот цемент е од 1200 до
1400 kg/m3.
Вода
Водата претставува неопходна компонента на секоја бетонска мешавина,
бидејќи само во нејзино присуство е можно да се одвива процесот на
хидратација на цементот. Покрај ова, водата во свежиот бетон значајна е
како компонента со која се остварува потребниот вискозитет на бетонската
смеса, односно како компонента која овозможува ефикасни вградување и
завршна обработка на бетонот. Водата за припрема на бетонот не смее да
содржи состојки кои можат неповолно да влијаат на процесот на хидратација
на цементот, исто така ниту такви состојки кои можат да бидат причина за
корозија на арматурата (челикот)во армирано бетонски конструкции. Водата
за пиење практично секогаш ги задоволува наведените услови, па таа може
да се употребува за припрема на бетон и без посебно докажување на
соодветноста на намената. Меѓутоа, во сите останати случаи мора да се
приложат докази за квалитетот на водата за бетон.
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2. Гориво и мазива
Дизел гориво, се користи за работа на механизацијата на локацијата и
надвор од неа (допрема на агрегат, испоракана готов бетон до корисниците).
На локацијата на Инсталациајта не се складира гориво. Истото се точи од
бензиската пумпа кој е во непосредна близина на бетонската база.
Исто така, снабдувањето со потребните нафтени дериват (разните видови
масла  моторно, хидраулично, масло за кочници, антифриз и.т.н.) се врши
по потреба, од истата бензинска пумпа. На локација на инсталацијата не се
складираат разни видови масла и нема посебна локација за нивно
складирање. Се купуваат во минимални количини за дотур на возилата.
Листата на суровини и помошни материјали, супстанции, препарати, горива и
енергии употребени и произведени во Инсталацијата дадена е во Табела IV.
Табела IV: Листа на суровини и помошни материјали, супстанции,
препарати, горива и енергии
Реф.
Број

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Материјал /
Супстанција

CAS
Број

Песок и
дробен
камен
/
(различни
гранулации)
Сепариран
агрегат за
7631-86-9
разни
фракции
Готов бетон
/
Цемент
Вода за
бетон
Електрична
енергија

Категорија
на
опасност

Моментално
складирана
количина

Годишна
употреба

R и S фрази

20000 m3

/

/

нема

2000 m3

30000 m3

R 20
S нема

/

/

30000 m3

65997-151

нема

30 t

9000 t

R 36,37,38
S 24, 25, 26,
S 3, 6, 37,
39

/

нема

/

1000 m3

/

/

/

/

20000
kWh

/

Во продолжение прикажани се сметките за електрична енергија и вода, како
и сертификатите за бетон.
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Сметка за вода
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Сметка за струја
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ПРИЛОГ V
ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД
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ПРИЛОГ V

УПРАВУВАЊЕ СО ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД ВО
ИНСТАЛАЦИЈАТА

Во текот на редовното работење на Инсталацијата се создава следниот вид
на отпад:
 Отпаден мил од таложниците за третман на отпадната технолошка
вода,
 Комунален отпад (хартија, отпадоци и амбалажа од храна и пијалоци).
Отпадните води од миењето на агрегатот, како и атмосферските отпадни
води, пред да се испуштат во реципиентот, се третираат во таложници,
посебно изградени за таа намена (Слика бр. V-1). Таложниците, со помош на
утоварувач, редовно се чистат од талогот, кој се собира и се одлага на
посебно место на локацијата на Инсталацијата.

Слика бр.V-1: Таложници за третман на отпадна вода
Овој талог, во комбинација со покрупните фракции од дробениот камен и
шљунакот, (кои не се користат за изработка на бетон), се употребува за
тампонирање.
Комуналниот отпад се собира во пластични канти за комунален отпад и
неговото изнесување и одлагање на градската депонија го врши ЈП
Комунална Хигиена.
На локација на инсталацијата не се создава отпад од типот на амбалажа од
потрошени адитиви, амбалажа од потрошени масла, масти и потрошени
акумулатори
Видот и количината на отпад кој се генерира од Инсталацијата даден е во
Табела V.
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Табела V: Вид и количина на отпад
Реф
бр

1.

2.

Вид на
отпад/матер
ијал

Отпаден
мил од
таложници

Комунален
отпад

Број од
Европскиот
каталог на
отпад

10 13 14

20 03 01

Количина
Количина
по месец

40 m3

50 kg

Годишна
количина

500m3

500 kg

Преработка/
одложување
Се
одложува
на
бетонирана
површина
во складот
за
материјали
Се собира
во
пластични
канти на
локацијата

Метод и
локација на
одложување

Се користи за
тампонирање

Го изнесува
ЈКП
Зелениково.
Се депонира
на градска
депонија

Во продолжение е дадена сметката со ЈКП Зелениково
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ПРИЛОГ VI
ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА
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ПРИЛОГ VI

ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

Во инсталацијата БЕРОВИЌ БЕТОН нема емисии во воздухот од точкасти
извори. Исто така, нема котли со согорувачки процеси. Греењето во
работните простории е со електрична енергија.
Во Инсталацијата има појава на фугитивни емисии на цврсти честички
(прашина). Главниот извор на прашина се јавува во процесот на одлагање и
внатрешен транспорт на суровината (песок и дробен камен),
приманипулација иизведувањеактивности на складиштето со тешка
механизација,како ипојава на прашина под влијание на ветерот (Слики бр. VI1 и бр. VI-2).

Слики бр.VI-1 и бр.VI-2: Извори на фугитивна емисија на прашина
Емисионото количество на цврсти честички (прашина) на годишно ниво, како
резултат на фугитивните емисии создадени од горе споменатите извори во
Инсталацијата, добиено е со експертска пресматка и изнесува 4,2
тони/година. Пресметките се направени од страна на овластената
институција “ТЕХНОЛАБ” ДОО, Скопје. Пресметките се направени со
употреба на емисиони фактори кои се користат во светски признатите
методологии за пресметка на фугитивни емисии од ваков тип на извори
(National Pollutant inventory NPi; Guidelines simpler methodology US EPA; Factor
Information and Retrieval FIRE).
Спречувањето на појава на прашина од останатите процесни активности е
решено на следниов начин:
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Сепарација
На сепараторот има инсталирано систем на прскалки со вода со која се мие
агрегатот во сите фази на сепарацијата. После миењето, отпадната вода се
одведува со посебен одводен систем на цевки, исто така монтирани на
сепараторот (Слики бр. VI-3 и Слика бр.VI-4). Понатаму, оваа отпадна вода,
преку технолошката канализација се одведува на третман, пред да биде
испуштена во површинскиот реципиент (подетално опишано во Прилог VII).

Слики бр.VI-3 и бр.VI-4: Систем за вода на
сепараторот, за миење на агрегатот
Транспортни ленти
Сепарираниот агрегат при движење на транпортните ленти е веќе претходно
измиен, така што во оваа фаза нема појава на прашина. Дополнително,
најчесто на последната фракција, се врши повторно миење на самата
транспортна лента (Слика бр. VI-5)

Слика бр.VI-5: Миење на агрегатот на транспортната лента
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Силоси за цемент
Силосите за цемент имаат вградено опрема која е целосно дихтувана и
овозможува полнењето и празнењето со цемент да се одвива без несакани
распрашувања на истиот. Со тоа се спречува појава на фугитивна емисија на
цемент и заштита на непосредната околина, како и остварување наекономски
заштеди.
Бетонерка  финално мешање
Финалното мешање на главните компонети на готовиот бетон се врши во
затворена мешалка каде се дозираат: измиениот агрегат, цемент од
силосите и вода. И во овој процес значително е спречена појавата на
фугитивна емисија на прашина.
Потребно е да се нагласи дека, и покрај тоа што бетонската база БЕРОВИЌ
БЕТОН поседува поголем број на мобилна механизација (градежни машини,
миксери, камиони, бетон пумпи), емисијата на загадувачки супстанции во
воздухот, како резултат на согорувањето на горивото во овие возила, е
занемарливо мала. Имено, на локацијата на Инсталацијата, околу 2 часа во
текот на денот работат еден утоварувач и еден кипер камион. Останатите
возила работат надвор од локацијата (транспорт на агрегат и готов бетон),
или остануваат на паркинг плацот на локалитетот.
Во продолжение прикажан е Лабораторискиот извештај 165/20 од извршени
снимања и анализи на квалитет на амбиентен воздух и ниво на бучава во
Бетонска база “Берович Бетон” - Скопје, направен од страна на Технолаб доо
Скопје, акредитирана и овластена лабораторија.
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ПРИЛОГ VII
ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКА ВОДА
И КАНАЛИЗАЦИЈА
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ПРИЛОГ VII

ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКА ВОДА
И КАНАЛИЗАЦИЈА

Веќе спомнавме дека во процесот на сепарација на агрегатот се врши миење
на истиот преку систем на прскалки инсталирани на Сепарацијата.
Водата која се користи за ова миење се обезбедува преку трите бунарски
пумпи кој се наоѓа на локацијата на Инсталацијата. Покрај ова, на локацијата
има изградено и подземен базен со капацитет од 60 m3 во кој се складираат
резерви од вода. Преку изградената воводна мрежа се задоволуваат и
останатите потреби во бетонската база (миење на стационарната и мобилна
опрема, за санитарни чворови и Противпожарни хидранти)
Во инсталацијата БЕРОВИЌ БЕТОН се генерираат:
 Атмосферски отпадни води,
 Фекални отпадни води,
 Отпадни води од технолошкиот процес.
Во бетонската база има изведена атмосферска канализација со која се
опфатени атмосферските води од објектите, опремата и бетонираниот
простор околу нив (Слики бр.VII-1).

Слики бр.VII-1: Атмосферска канализација
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Овие води, пред да се испуштат во површинскиот реципиент, се носат во
таложници за отпадна вода кои се наоѓаат на локацијата.
Отпадните води од санитарните чворови се собираат во септичка јама која
редовно се празни (Слика бр. VII-2).

Слика бр.VII-2: Септичка јама
Технолошките отпадни води преку изградениот локален канализационен
систем (Слика бр. VII-3), заедно со атмосферските води се собираат и
одведуваат во таложниците за отпадна вода, а по третманот се испуштаат во
површинскиот реципиент, реката Маркова Река, која протечува во непосредна
близина на Инсталацијата.
Од Инсталацијата емисија во површинскиот реципиент има на едно место.
Тоа место е прикажано на Слика бр.VII-4 и обележено е со ознака AW. На
истата слика прикажана е местоположбата на таложниците обележани со
ознака Т, а на слика бр.VII-5 прикажани се самите таложници.
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Слика бр.VII-3: Ситуација – водовод и канализација
Технолаб, Скопје
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Слика бр.VII-4: Т – таложник (N 41,93027 E 21,49641) и Точка на емисија (AW1
N 41,930365 E 21,496737) во површински реципиент – р. Маркова Река
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Слика бр. VII-5: Таложник за отпадна вода
Просечното дневно ко количеството на отпадна вода која се генерира од
Инсталацијата изнесува околу 40 m3. Најголем дел од оваа вода (од 25 до 30
m3) е резултат на миењето на агрегатот при процесот на неговото
сепарирање. Останатото количество се троши за миење на мобилната и
стационарна опрема. Миењето на мобилната опрема е кон крајот на
работниот ден во траење од половина до еден час. На локацијатаод
Инсталацијата има изградено таложници за третман на отппадните води од
миењето на мобилните миксери, бетон пумпи и камиони. После таложниците
отпадната вда преку илезна цевка се испушта во површинска река.
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Табелата VII.1-1
Параметар
Име на супстанција

Макс.
Просек
на час
[mg/l]

Хемиска
потрошувачка на
кислород, ХПК
Биохемиска
потрошувачка на
кислород, БПК5
Суспендирани
материи
+

Пред третирање
Макс.
Дневен Вкупно
просек kg/den
[mg/l]

После третирање
Вкупно
kg/god.

Макс.
просек
на час
[mg/l]

Макс.
Дневен
просек
[mg/l]

Идентитет на
реципиентот
[6N; 6E] 1

Вкупно
kg/god.

40,9

21,1
<2,0

Амониум, NNH4

0,07

Нитрати, NNO3

1,84

2

Вкупно
kg/den

Сулфати, SO4

74,0

Вкупен фосфор, P

0,24

Хлориди, Cl

34,2

N 41,930365
E 21,496737

Во текот на изработкат на оваа Апликација, од страна на овластената
институција “ТЕХНОЛАБ” ДОО, Скопје, земена е мостра од вода од
отворениот канал после таложниците. Во продолжение на прилогов, даден е
овој Извештај во целост.

1

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем
Технолаб, Скопје

88

Технолаб, Скопје

89
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ПРИЛОГ VIII
ЕМИСИИ ВО ПОЧВА
Нема емисии во почва
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ПРИЛОГ IX
ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ
Не е релевантно, нема таква дејност
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ПРИЛОГ X
БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И
НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ
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ПРИЛОГ X

БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

Во инсталацијата БЕРОВИЌ БЕТОН има појава на емисија на бучава. Таа е
резултат на работењето на стационарната опрема (сепаратор, бетонерка,
транспортни ленти, пумпи за вода) и мобилната механизација која работи на
локацијата.
Динамиката и интензитетот на работа на Инсталацијата е непроменлив во
текот на деноноќието и непрекинат во текот на годината. Бучавата е
непрекината и постојана по интензитет во услови кога инсталацијата работи
со полн капацитет.
На Слика бр.X-1 прикажани се мерните места на бучава на границите на
локацијата од Инсталацијата.
Табелите X-1 и X-2 се пополнети и дадени во овој прилог.
За потребите на ова Барање за добивање Б интегрирана еколошка дозвола,
од страна на ТЕХНОЛАБ доо, Скопје, извршени се мерења на нивото на
бучава која се создава во Инсталациајта. За резултатите од мерењата и
извршените анализи изработен и Извештај со оценка на влијанието на
бучавата врз животната средина во форма на заклучок.
Во Прилог VI прикажан е Лабораторискиот извештај 165/20 од извршени
снимања и анализи на квалитет на амбиентен воздух и ниво на бучава во
Бетонска база “Берович Бетон” - Скопје, направен од страна на Технолаб доо
Скопје, акредитирана и овластена лабораторија.
Мерењето на нивото на бучава во животна средина е реализирано во
согласност со методата МКС ISO 1996-2:2018 Акустика - Опис, мерење и
оценка на бучава во животната средина - Дел 2: Одредување на нивоата на
бучава во животна средина.
Мерењата се вршени со калибриран инструмент за мерење на бучава Cirrus
тип CR:171B кој се подесува со калибриран звучен калибратор Cirrus тип
CR:515
Врз основа на резултатите од извршените мерења може да се заклучи дека
бучавата што се генерира од бетонската база БЕРОВИЌ БЕТОН нема
влијание врз животната средина надвор од нејзините граници.
Согласно Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места
(Сл. весникна РМ бр.120/2008 год.) инсталацијата е лоцирана во Подрачје со
IV степен на заштита од бучава.
Нема извори на вибрации кои влијаат на животнта средина. Во Инсталацијата нема
извори на јонизирачки зрачења.
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Легенда
1.мм1 AN1 41,93149 E 21,49542
2. мм2 AN2 - 41,93046 E 21,49624
3. мм3 AN3 - 41,93164 E 21,49718
4. мм4 AN4 - 41,93106 E 21,49773
Слика бр.X-1: Мерни места на бучава на границите на локацијата
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Табела X-1
Извор на емисија
Референца/ бр

Опрема
Референца/бр.

Извор/уред

3m од бетонска
база

При полнење камиони со
готов бетон

4m од сепараторот

Сепаратор

1m од транспортна
лента кај бункер

Електромотор од транспортна
лента и движење на
транспортна лента

3m од сепаратор

Сепаратор

1m од пумпи за
вода

Пумпа за вода и
електромотор

Интензитет на бучава
dB на означена
одалеченост

Периоди на емисија
(број на часови
предпладне./ попладне)

73,5

4 часа со прекини

74,6

5 часа

75,6

4 часа со прекини

73,2

5 часа

76,8

4 часа со прекини

Cirruss
CR 171B
Cirruss
CR 171B
Cirruss
CR 171B
Cirruss
CR 171B
Cirruss
CR 171B

Табела X-2
Референтни точки:

Национален координатен систем
(5N, 5E)

Нивоа на звучен притисок
[dB]
L(A)eq

L(A)10

L(A)90

Граници на локацијата
AN 1
AN 2
AN 3
AN 4

N 41,93149 E 21,49542

0

0

62,64

61,7

64,5

0

N 41,93046 E 21,49624

0

45,20

44,2

46,7

0

N 41,93164 E 21,49718

0

56,77

54,3

58,9

0

0

48,67

45,0

49,6

N 41,93106 E 21,49773

Осетливи Локации
Локација 5:
Локација 6:
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ПРИЛОГ XI
ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ НА
ПРИМЕРОЦИ
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ПРИЛОГ XI

ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ
И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

XI.1. МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИТЕ И ТОЧКИ НА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ
XI. 1.1 Мониторинг на емисии во атмосферата
На локацијата на инсталацијата НЕМА точкасти извори на емисии во
атмосферата, ниту емисии од котли.
Од тие причини не е предвиден мониторинг во воздух од стационарни извори.
Табела XI-1: Мониторинг на воздух
Параметар

Фрекфенција
на мониторинг

Метод на земање на
примероци

Метод на анализа/техника

/

/

/

/

XI.1.2. Мониторинг на емисии во површински води
Во ПРИЛОГ VII дадена е точката нa емисија на отпадните води генерирани
во Инсталацијатa и местата на земање мостри од реката Маркова Река.
Се предлага следење на емисијата на загадувачки супстанции во отпадните
води, како и земање примероци после таложник од бетонска база пред влез
во површински реципиент. Тоа е прикажано во Табела XI-2.
Табела XI-2: Мониторинг на емисија на отпадни води во површински
реципиент р. Маркова Река
Фрекфенција
на мониторинг

Параметар

Метод на
земање на
примероци

Метод на анализа/техника
Физичка метода
APHA, AWWA, WEF (1998) 20 ed
Потенциометрија
МКС EN ISO 10523:2013

Температура
pH
Електролитска
спроводливост

Кондуктометрија
МКС EN 27888:2007

Хемиска
потрошувачка на
кислород, ХПК
Биохемиска
потрошувачка на
кислород, БПК5
Суспендирани
материи
+

Амониум, NNH4

Нитрати, NNO3

Технолаб, Скопје

2 пати
годишно од
страна на
овластена
фирма

МКС ENISO
5667-10:2007

Спектрофотометрија
ISO 15705:2002
Спектрофотометрија
МЕ 437, Интерна метода по
упатство на производителот
Гравиметрија
МКС ISO 11923:2007
Спектрофотометрија
МКС ISO 7150- 1:2007
Спектрофотометрија
DIN 38405 D9
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Спектрофотометрија
EPA 375.4:1978

2

Сулфати, SO4

Спектрофотометрија
МКС ISO 6878:2013
Спектрофотометрија
EPA 325.1:1971

Вкупен фосфор, P
Хлориди, Cl

XI.1.3 Мониторинг на квалитет на амбиентен воздух
Во ПРИЛОГ VI прикажанa е точкaтa за мониторинг за квалитет на амбиентен
воздух.
Се предлага следење на квалитетот на амбиентниот воздух еднаш годишно,
Табела XI-3.
Табела XI-3: Мониторинг на квалитетот на амбиенетен воздух
Параметар

Фрекфенција
на мониторинг

Метод на земање на
примероци

Метод на анализа/техника

Еднаш
годишно

МКС ЕN 12341:2014

МКС ЕN 12341:2014

Суспендирани
цврсти честички
во воздухот со
големина до 10
микрометри
(PM10)

XI.2. МЕРНИ МЕСТА И МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
XI.2.1 Мониторинг на емисии на бучава и интензитет на бучава на
граници на локација
Во ПРИЛОГ X прикажани се точките за мониторинг на нивото на бучава на
референтните растојанија во близина на изворите и во околината на
инсталацијата.
Се предлага следење на нивото на бучава еднаш годишно, Табела XI.2.1-1.
Табела XI.2.1-3: Мониторинг на емисии на бучава и мерења на ниво на бучава
Параметар
Бучава

Фрекфенција
на мониторинг
Еднаш
годишно

Метод на земање на
примероци

Метод на анализа/техника

МКС ISO 1996-2:2018

МКС ISO 1996-2:2018,
инструмент од I klasa

На Слика бр.XI-1 прикажани се точките на мерни места за сите емисиони
точки на инсталацијата.
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Легенда
1. мм1 ПМ10 - N 41,93146 E 21,49571
2. мм2 ПМ10 - N 41,93059 E 21,49633
3 мм3 - AN1 41,93149 E 21,49542
4. мм4 - AN2 - 41,93046 E 21,49624
5. мм5 - AN3 - 41,93164 E 21,49718
6. мм6 - AN4 - 41,93106 E 21,49773
7 мм7 - AW1 - N 41,930365 E 21,496737

Слика бр.XI-1 Точките на мерни места за сите емисиони точки на инсталацијата
Технолаб, Скопје
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ПРИЛОГ XII
ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
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ПРИЛОГ XII ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
Инсталацијата сите свои активности ги реализира во насока на постојано
подобрување на технолошкиот процес преку усовршување на опремата со
која што работи, како и со постојано водење на грижа за животната средина.
Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на постоечките
капацитети, притоа одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи
на највисоко ниво и водејќи грижа за животната средина, БЕРОВИЌ БЕТОН
Скопје издвојува и дел од својот буџет за вложување во безбедност и здравје
на вработените и заштита на животната средина.
БЕРОВИЌ БЕТОН секогаш се стреми кон најновите достигнувања на полето
на заштита на животната средина преку:
- намалување на потрошувачката на суровини и енергија,
- намалување на емисиите на штетни материи во животната средина со
навремен мониторинг на емисиите во воздух, вода, отпад и бучава,
- намалување на емисиите на штетни материи во животната средина со
правилно складирање, третман и обработка на отпадни материи.
Бетонската база користи техники кои се блиски до најдобрите можни техники
за производство на бетон, но сепак постои можност тој систем да се подобри.
Целта кон која што се стреми инсталацијата е преку соодветно производство
да се постигне соодветен стандард и квалитет на готовиот производ, но при
тоа да не дојде до нарушување на состојбата со животната средина.
За редукција на емисии на прашина се превземат следните мерки:
 редовно чистење на исталацијата после завршување
производството,
 редовно прскање на инсталациите за намалување на прашината.

на

Кај бетонската база се води сметка за економично трошење на водата при
чистење на инсталацијата т.е се користат економични дизни и распрскувачи
на вода.
Инсталацијата располага со нови современи возила за транспорт на готовиот
производ, а за нивно одржување задолжен е надворешен овластен сревисер.
Целата површина на инсталацијата е бетонирана. Со оваа мерка се добива
подобрување на визуелниот ефект на животната средина, можност за
подобро чистење на инсталацијата (намалување на прашината) и
намалување на можноста за истекувања и загадување на почвата.
Инсталацијата во својата Програма за подобрување на работата на
инсталацијата и заштитата на животната средина предвидува едукација и
тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените
за водење грижа на животната средина
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Со Програмата за подобрување предвидени се мерки за спречување и
намалување на негативните влијанија врз животна средина кои ќе се
реализираат во согласност со Планот за подобрување на состојбата на
животната средина во фаза на работење (Табела бр.1).
Планот ги содржи следните информации:
 опис на мерката;активност
 цел на мерката;
 временски распоред за реализација на планот за подобрување
(почеток и крај на активноста).
Табела бр.XII-1: План за подобрување на состојбата на животната средина
N

0

Опис на
мерката/актвиност

Цел на мерката

Временски распоред за реализација
на планот за подобрување
Почеток на
Крај на активност
кативност / год
/ год

1.

Воведување на
систем за
управување со
животна средина

Подобрување на
грижата за заштита на
животна средина

2.

Користење на
распрскувачи на
база на вода

Редукција на
прашината по
должина на патниот
правец

континуирано

Обезбедување на
подобри услови за
работа и поквалитетен
амбиентен воздух

континуирано

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Одржување на
инсталиранот
систем на
прскалки со вода
со која се мие
агрегатот во сите
фази на
сепарацијата
Инсталирање
инструменти за
мерење на
испуштените
количини на вода
Редовна контрола
на исправноста на
машините и
производната
опрема.
Редовни
превентивни
прегледи на
опремата и
транспортните
возила
Редовен
мониторинг на
квалитетот на
амбиентниот
воздух
Редовен
мониторинг на
отпадните води
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Следење на количините
на вода кои се
испуштаат во
канализациата

/

2021

/

2020

Ефикасно
искористување на
суровините

континуирано

Ефикасно
искористување на
опремата и
транспортните возила

континуирано

Следење на состојбата
на суспендирани цврти
честички (ПМ10)

Април 2020

Април 2021

Следење на состојбата
со загадувачки
супстанции во

Април 2020

Декември 2020
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9.

Создаден отпад

10.

Ниво на бучава

11.

12.

Редовни
превентивни
прегледи на
машините,
опремата и на
инсталациите
(електрична,
громобранска,
гасна, вововодна
итн.)
Организирање на
редовни обуки на
вработените од
областа на
заштита на
животната
средина,
безбедноста и
здравјето при
работа и обуки
согласно Планот
за заштита и
спасување од
природни
непогоди и други
несреќи

канализација
Правилен пристап
кон начинот на
управување со
отпад
Намалување на
бучавата и
влијанијата на
истата на
околината
Спречување на хаварии

Подигнување на свеста
на вработените во
однос на заштитата на
животната средина и
безбедноста и здравјето
при работа

континуирано

Април 2020

Април 2021

Континуирано

Континуирано

Со реализација на планот за подобрување ќе се добијат податоци кои можат
да послужат за документирање на статусот на одреден медиум на животната
средина (воздух, вода, почва), како и следење на ефектите од применетите
мерки за ублажување.
Исто така, планот овозможува воспоставување на интерактивна врска помеѓу
сите вклучени страни и претставува основа за надлежните институции, да го
контролираат процесот на спроведување на законската регулатива и да
донесуваат правилни одлуки.
Основните цели на планот се:
 Да се потврди дека договорените услови се соодветно спроведени,
 Да се потврди дека влијанијата се во рамките на предвидените или
дозволените гранични вредности,
 Да се овозможи управување со непредвидените влијанија или
промени,
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 Да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се
зголемуваат придобивките во однос на заштитата на животната
средина.
Посебна група на мерки се мерките со кои со активна промена на системот
на управување со операциите и најсоодветно користење на ресурсите, ќе се
постигне минимално загадување на животната средина.
Овие мерки во себе ги опфаќаат следниве акции:
o изработка на правилници за користење и одржување на опрема и
алати,
o оптимизација на временскиот и просторен распоред на планираните
активности,
o оптимизација на интензитетот на планираните активности,
o разработка на мерки за контрола на работењето и придржувањето до
соодветните проектирани параметри и правилници.
Остварувањето на така избраните и насочени мерки и активности, би
требало да дадат позитивни ефекти во насока на заштита на животната
средина. Суштинско за ефикасноста на сите овие мерки е нивното брзо
планирање и операционализирање.
Бетонска база Берович Бетон Скопје главно ги има остварено потребните
техничките подобрувања за работа на инсталацијата и заштита на животната
средина и нема значително влијание врз загадувањето на на животната
средина.
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ПРИЛОГ XIII
СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И
РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ
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ПРИЛОГ XIII

СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО
ИТНИ СЛУЧАИ

Во периодите на експлоатација на Постројката, можни се нарушувања на
нејзината редовна работа поради дефекти.
Опасноста од појава на акцидентни случаи и хаварии се постојано присутни,
за која се свесни сите вработени во Инсталацијата. Поради тоа, вниманието
е насочено кон преземање на превентивни мерки за спречување на можните
опасности.
Во делот на превентивните мерки, најнапред се постапува според барањата
за квалитетно и совесно работење, како прв предуслов за спречување на
несаканите состојби.
Во рамките на оперативните мерки, Инсталацијата е опремена со хидрантска
мрежа и мобилни апарати за гаснење на пожар, при што нивната исправност
редовно се контролира според важечките прописи.
Од аспект на обезбедување на објектите, бетонската база е оградена со
ограда према патот Скопје - с. Батинци и соседните фирми. Во правец на р.
Маркова Река локацијата е отворена. Објектите се осветлени, а во
неработните денови, покрај чувар, Инсталацијата е под постојан видео
надзор (Слика бр. XIII-1)

Слика бр.XIII-1: Видео надзор инсталиран во бетонската база
Покрај општите ризици :
- ризик од неисправна електрична инсталација,
- ризик од појава на внатрешни и надворешни пожари,
- ризик од елементарни непогоди (гром, земјотрес, поплави),
во Инсталација постојат ризици од појава на дефекти од поголеми размери,
од кои, најголемо влијание врз животната средина би имале дефектите кои
би довеле до појава на пропуштања на дихтувањето на системите за
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полнење и празнењена силосите за цемент. Во такви случаи би дошло до
разлетување на цементната прашина во непосредната околина.
Исто така, поради оштетувања на системите за дозирање на бетонот, би
можело да дојде до несакани истекувања, но то не би предизвикало никакво
влијание врз околната животна средина.
Реалната опасност од ваквите појави е значително смалена со автоматското
управување и контрола на процесот, односно со користење на процесен
компјутер. Имено,секоја детектирана неправилност или откажување на дел
од опремата, предизвикува автоматско исклучување на целиот процес. Со
тоа се спречува неконтролирана работа на постројката, а соодветната
сигнализација алармира за настантиот дефект или хаварија.
Значителни негативни влијанија врз животнат средина заради настанување
на хаварии во рамките на Инсталацијат не се очекуваат со оглед на
природата на суровините и помошните материјали кои се наоѓаат на
локацијат, како и поради природата на работата (не постои опасност од
прскања на цевоводи, садови под притисок и протекување на резервоари со
опани материи).
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ПРИЛОГ XIV
РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА,
ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО
ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ
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ПРИЛОГ XIVРЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА,
ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И
ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ
Престанок на работа на целата Инсталација не се планира во блиска иднина.
Сепак,во случај на престанок со работа на Инсталацијата ќе се преземат
мерки и активности насочни кон изнаоѓање решение за можноста
постоечката опрема да се продаде на фирми со иста или слична дејност. Во
спротивно, можно е оттуѓување на опремата на фирма-превземач заради
рециклирање или повторна употреба за друга намена.
Секако дека најголем проблем ќе претставуваат залихите од суровината
пред се , песокот и дробениот камен, да се оттуѓат во што по кус рок на други
фирми.

Слика бр.XIV-1: Складиште за песок и дробен камен
Доколку не се најде решение за отстранување на овие количини од песок и
дробен камен, ќе се преземат активности за поравнување на овие површини
и нивно рекултивирање. Тоа би можело да се направи со покривање со слој
од земја врз кој ќе се насадат растителни билки заради спречување на
еолска ерозија, појава на прашина од влијанието на ветерот, како и
прилагодување на рељефниот пејсаж кон непосредната околина. Ваквото
решение не ја исклучува можноста во идина, овие количини на суровински
материјал, повторно да се откријат и да се користат за нивната намена.
Објектите од цврста градба (Слика бр. XIV-2) би можеле да се пренаменат за
друга дејност (сервиси, работилници, продажни салони или магацини и
складиште).
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Слика бр.XIV-2: Објекти од цврста градба
Во делот на админисративните активности кои Операторот ќе ги преземе во
случај на траен престанок со работа на Инсталацијата,
преставува
благовремено известување на надлежниот орган на Единицата на локална
самоуправа, Град Скопје, Сектор за животна средина, за овие намери, со цел
да се изнајде прифатливо решение кое ќе има најмало негативно влијание
врз животната средина.
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ПРИЛОГ XV
РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ
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ПРИЛОГ XVРЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ
Бетонската база БЕРОВИЌ БЕТОН лоцирана е на локалниот пат Скопје 
село Батинци бб, покрај реката Маркова Река.
Површината на локацијата е 13746 m2.
Во непосредна близина на инсталацијата се наоѓаат:
- на север  северозапад: локалниот пат Скопје  село Батинци, преку кој се
наоѓа фирмата “Златна Рака”. Инсталацијат се граничи со бензинска пумпа
и фирмата “Фероспектар”.
- на запад  југозапад: фирмата “Зинес”,
- Во пределот на југозапад, југ, југоисток и исток се протега долот на реката
Маркова река, преку кој се наоѓаат индивидуални станбени куќи
Проектиран капацитет на постројката за производствоо на готов бетон
изнесува 40 m³/h, односно 320 m³ на ден.
Годишно производство на бетон во 2019 година е 34650 m³.
Дејност на бетонската база БЕРОВИЌ БЕТОН се реализира во следните
работни целини:
 Сепарација
 Бетонерка
 Автомеханичарски сервис
 Магацин за машински делови
 Канцелариски простории
За остварување на производните активности се користи следнава опрема:
 Сепаратор со 4 фракции и капацитет од 25 m³/h.
 Бетонерка
со производен капацитет од 40 m³/h готов бетон.
Бетонерката има два силоса за цемент со капацитет од по 70 тони
секој.
 Нова бетонерка (бели силоси) со вкупен капацитет од 60 m³/h за
различни гранулаци на агрегат (480 m3/ден).


Нова бетонера со белоцрвени силоси со вкупен капацитет од 30 m³/h за
различни гранулаци на агрегат (240 m3/ден).

Градежната механизација ја сочинуваат:





2 утоварувача (еден работи, 1 резерва)
5 камиони  миксери, 3 од по 7 m³ и 2 од по 9 m³.
3 пумпи за бетон, 2 х 160m³/h и 1 х 60 m³/h .
5 камиони  кипери, 3 од по 10 m³ и 2 од по 15 m³.
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Водоснабдување
Снабдувањето со вода за потребите на Инсталацијата се врши со помош на
3 бунарски пумпи.
Оваа вода се користи за:
 Технолошки потреби
 Санитарни потреби
 За потребите на против пожарна заштита
Електрично напојување
Снабдувањето со електрична енергија е од градската електрична мрежа на
која е приклучена сопствена столбна трафостаница, сместана на локацијата
на Инсталацијата. Грижата за нејзината исправност е во надлежност на ЕВН.
Опис на процесните активности
Основни суровини за производство на бетон се: агрегат, цемент, додатоци и
вода.
Во инсталацијата БЕРОВИЌ БЕТОН не се користат додатоци за бетон. Нив,
по потреба, ги набавувааат корисниците на услуги и истите се додаваат во
камионот мешалка, непосредно пред аплицирањето на бетонот.
Од цементот и вода со хидратација настанува цврста желатинозна маса која
ги слепува додадените материи (агрегати) притоа градејќи вештачки камен
кој се нарекува бетон. Хидратацијата делува пред сé н а зацврстувањето на
свежиот бетон во цврст бетон. Зацврстувањето, постигнувањето на цврстина
се продолжува за еден подолг временски поериод.
Произведениот бетон (марка МБ15, МБ20, МБ30 и МБ40) се користи во
градежништвото за изградба на патишта, згради, темели, мостови, камени
блокови. Бетонот ги зачувува своите механички својства при високи
температури и е отпорен на дејство на хемиски реагенси.
МБ 15 - Слаб (сиромашен со цемент) бетон кој обично се користи за
тампонирање на патишта, а потоа врз него се додава солиден бетон.
МБ 20 - Солиден бетон, за бетонирање, како втор слој после МБ15 ,се
употребува за ивичници на улици и патишта кој треба да има солидна
издржливост на разни услови на експлоатација.
МБ 30 - Солиден бетон, за плочи, за ѕидови.
МБ 40 - Солиден бетон, за плочи, за ѕидови, за резервоари и др.
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Во зависност од класата на бетонот, неговата густина изнесува од 1,8 до 2,4
kg/dm3.
Организација
Во инсталацијата Берович Бетон Скопје вработени се 20 извршители.
Лице одговорно за прашањата од животната средина е Мирзет Беровиќ,
Телефон за контакт: 070/274-350
Во моментот на изработка на Барање за добивање на Б интегрирана
еколошка дозвола, инсталацијата не поседува сертифициран Систем за
квалитет ИСО 9001:2015 и систем за управување со животната средина ISO
14001:2015.
Политиката за заштита на животната средина го изразува разбирањето,
определбата, стратегијата и одговорноста на раководството за
обезбедување на услови за работа кои нема да претставуваат никаква
опасност за загадувањето на животната средина.
Суровини
Агрегат
Агрегатот учествува со 70-80% во вкупната маса на бетонот и од неговите
карактеристики зависат и својствата на бетонските смеси и својства на
оцврснатиот бетон.
Агрегатот најчесто претставува смеша на природен ситен песок и крупен 
шљунак.
Може да се употреби и мешавина на сепариран шљунак, односно песок и
дробен агрегат.
Во зависност од гранулацијата, насипната густина на агрегатот се движи од
1500 до 1700 kg/m3 (сув) и од 1700 до 2100 kg/m3(влажен).
Цемент
Цемент е хидраулично минерално врзивно средство кое се добива со
мелење на Портланд цементен клинкер, кој пак се добива со печење на
варовник и глина на температура од 1350-1450°C. Насипната густина на
растреситиот цемент е од 1200 до 1400 kg/m 3.
Гориво и мазива
Дизел гориво, се користи за работа на механизацијата на локацијата и
надвор од неа (допрема на агрегат, испоракана готов бетон до корисниците).
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На локацијата на Инсталациајта не се складира гориво. Истото се точи од
бензиската пумпа кој е во непосредна близина на бетонската база.
Исто така, снабдувањето со потребните нафтени дериват (разните видови
масла  моторно, хидраулично, масло за кочници, антифриз и.т.н.) се врши
по потреба, одистата бензинска пумпа.
Листата на суровини и помошни материјали, супстанции, препарати, горива и
енергии употребени и произведени во Инсталацијата дадена е во Табела IV.
Отпад
Во текот на редовното работење на Инсталацијата се создава следниот вид
на отпад:
 Отпаден мил од таложниците за третман на отпадната технолошка
вода,
 комунален отпад (хартија, отпадоци и амбалажа од храна и пијалоци);
Отпадните води од миењето на агрегатот, како и атмосферските отпадни
води, пред да се испуштат во реципиентот, се третираат во таложници,
посебно изградени за таа намена. Таложниците, со помош на утоварувач,
редовно се чистат од талогот, кој се собира и се одлага на посебно место на
локацијата на Инсталацијата.
Овој талог, во комбинација со покрупните фракции од дробениот камен и
шљунакот, (кои не се користат за изработка на бетон), се употребува за
тампонирање.
Комуналниот отпад се собира во пластични канти за комунален отпад и
неговото изнесување и одлагање на градската депонија го врши ЈП
Комунална Хигиена.
Видот и количината на отпад кој се генерира од Инсталацијата даден е во
Табела V.
Емисии во воздух
Во инсталацијата БЕРОВИЌ БЕТОН нема емисии во воздухот од точкасти
извори. Исто така, нема котли со согорувачки процеси. Греењето во
работните простории е со електрична енергија.
Во Инсталацијата има појава на фугитивни емисии на цврсти честички
(прашина). Главниот извор на прашина се јавува во процесот на одлагање и
внатрешен транспорт на суровината (песок и дробен камен),
приманипулација иизведувањеактивности на складиштето со тешка
механизација,како ипојава на прашинапод влијание на ветерот.
Емисионото количество на цврсти честички (прашина) на годишно ниво, како
резултат на фугитивните емисии создадени од гореспоменатите извори во
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Инсталацијата, добиено е со експертска пресматка и изнесува 4,2
тони/година. Пресметките се направени од страна на овластената
институција “ТЕХНОЛАБ” ДОО, Скопје. Пресметките се направени со
употреба на емисиони фактори кои се користат во светски признатите
методологии за пресметка на фугитивни емисии од ваков тип на извори
(National Pollutant inventory NPi; Guidelines simpler methodology US EPA; Factor
Information and Retrieval FIRE).
Спречувањето на појава на прашина од останатите процесни активности е
решено на следниов начин:
На сепараторот има инсталирано систем на прскалки со вода со која се мие
агрегатот во сите фази на сепарацијата. После миењето, отпадната вода се
одведува со посебен одводен систем на цевки, исто така монтирани на
сепараторот. Понатаму, оваа отпадна вода, преку технолошката
канализација се одведува на третман, пред
да биде испуштена во
површинскиот реципиент (подетално опишано во Прилог VII).
Транспортни ленти
Сепарираниот агрегат при движење на транпортните ленти е веќе претходно
измиен, така што во оваа фаза нема појава на прашина. Дополнително,
најчесто на последната фракција, се врши повторно миење на самата
транспортна лента.
Силоси за цемент
Силосите за цемент имаат вградено опрема која е целосно дихтувана и
овозможува полнењето и празнењето со цемент да се одвива без несакани
распрашувања на истиот. Со тоа се спречува појава на фугитивна емисија на
цемент и заштита на непосредната околина, како и остварување на
економски заштеди.
Бетонерка  финално мешање
Финалното мешање на главните компонети на готовиот бетон се врши во
затворена мешалка каде се дозираат: измиениот агрегат, цемент од
силосите и вода. И во овој процес значително е спречена појавата на
фугитивна емисија на прашина.
Потребно е да се нагласи дека, и покрај тоа што бетонската база БЕРОВИЌ
БЕТОН поседува поголем број на мобилна механизација (градежни машини,
миксери, камиони, бетон пумпи), емисијата на загадувачки супстанции во
воздухот, како резултат на согорувањето на горивото во овие возила, е
занемарливо мала. Имено, на локацијата на Инсталацијата, околу 2 часа во
текот на денот работат еден утоварувач и еден кипер камион. Останатите
возила работат надвор од локацијата (транспорт на агрегат и готов бетон),
или остануваат на паркин плацот на локалитетот.

Технолаб, Скопје

122

Веќе спомнавме дека во процесот на сепарација на агрегатот се врши миење
на истиот преку систем на прскалки инсталирани на Сепарацијата.
Водата која се користи за ова миење се обезбедува преку трите бунарски
пумпи кој се наоѓа на локацијата на Инсталацијата. Покрај ова, на локацијата
има изградено и подземен базен со капацитет од 60 m3 во кој се складираат
резерви од вода. Преку изградената воводна мрежа се задоволуваат и
останатите потреби во бетонската база (миење на стационарнат и мобилна
опрема, за санитарни чворови и Противпожарни хидранти).
Од инсталацијата нема точкасти извори на емисии во атмосферата, ниту
емисии од котли. Табелите VI.1-1 и VI.1-2 кои се однесуваат за овој вид на
емисии се непополнети и празни.
Емисии во површински води и канализација
Во инсталацијата БЕРОВИЌ БЕТОН се генерираат :
 Атмосферски отпадни води,
 Фекални отпадни води,
 Отпадни води од технолошкиот процес.
Во бетонската база има изведена атмосферска канализација со која се
опфатени атмосферските води од објектите, опремата и бетонираниот
простор околу нив.
Овие води, пред да се испуштат во површинскиот реципиент, се носат во
таложници за отпадна вода кои се наоѓаат на локацијата.
Отпадните води од санитарните чворови се собираат во септичка јама која
редовно се празни.
Технолошките отпадни води преку изградениот локален канализационен
систем, заедно со атмосферските води се собираат и одведуваат во
таложниците за отпадна вода, а по третманот се испуштаат во површинскиот
реципиент, реката Маркова Река, која протечува во непосредна близина на
Инсталацијата.
Од Инсталацијата емисија во површинскиот реципиент има на едно место.
Просечното дневно количеството на отпадна вода која се генерира од
Инсталацијата изнесува околу 40 m3. Најголем дел од оваа вода (од 25 до 30
m3) е резултат на миењето на агрегатот при процесот на неговото
сепарирање. Останатото количество се троши за миење на мобилната и
стационарна опрема. Миењето на мобилната опрема е кон крајот на
работниот ден во траење од половина до еден час.
На локацијата од Инсталацијата има изградено таложници за третман на
отпладните води од миењето на мобилните миксери, бетон пумпи и камиони.
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Во текот на изработкат на оваа Апликација, од страна на овластената
институција “ТЕХНОЛАБ” ДОО, Скопје, земена е мостри од вода од
отворениот канал после таложниците. На оваа мостра се направени анализи,
за кое што е изготвен Лабораториски Извештај даден во Прилог VII.
Емисии во почва
Од инсталацијата нема емисија на загадувачки супстанции во почвата.
Земјоделски и фармерски активности
Од Инсталацијата не се генерира отпад од земјоделски активности или за
земјоделски намени. Поради тоа Табелата IX не е пополнета.
Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење
Во инсталацијата БЕРОВИЌ БЕТОН има појава на емисија на бучава. Таа е
резултат на работењето на стационарната опрема (сепаратор, бетонерка,
транспортни ленти, пумпи за вода) и мобилната механизација која работи на
локацијата.
За потребите на ова Барање за добивање Б интегрирана еколошка дозвола,
од страна на ТЕХНОЛАБдоо, Скопје, извршени се мерења на нивото на
бучава која се создава во Инсталациајта. За резултатите од мерењата и
извршените анализи изработен е Извештај со оценка на влијанието на
бучавата врз животната средина во форма на заклучок.
Врз основа на резултатите од извршените мерења може да се заклучи дека
бучавата што се генерира од бетонската база БЕРОВИЌ БЕТОН нема
влијание врз животната средина надвор од нејзините граници.
Нема извори на вибрации кои влијаат на животната
Инсталацијата нема извори на јонизирачки зрачења.

средина.

Во

Точки на мониторинг на емисии и земање на примероци
На локацијата на инсталацијата НЕМА точкасти извори на емисии во
атмосферата, ниту емисии од котли.
Мониторинг на емисии во амбиентен воздух
Се предлага следење на квалитетот на:амбиентниот воздух еднаш годишно.
Мониторинг на емисии во површински води
Се предлага следење на емисијата на загадувачки супстанции во отпадните
води, како и земање примероци после таложник од бетонска база пред влез
во површински реципиент, два пати годишно.
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Мониторинг на емисии на бучава и интензитет на бучава на граници
на локацијата
Се предлага мерење на нивото на бучава еднаш годишно.
Програма за подобрување
Инсталацијата сите свои активности ги реализира во насока на постојано
подобрување на технолошкиот процес преку усовршување на опремата со
која што работи, како и со постојано водење на грижа за животната средина.
Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на постоечките
капацитети, притоа одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи
на највисоко ниво и водејќи грижа за животната средина, Беровиќ Бетон
Скопје издвојува и дел од својот буџет за вложување во безбедност и здравје
на вработените и заштита на животната средина.
Беровиќ Бетон Скопје секогаш се стреми кон најновите достигнувања на
полето на заштита на животната средина преку:
- намалување на потрошувачката на суровини и енергија,
- намалување на емисиите на штетни материи во животната средина со
навремен мониторинг на емисиите во воздух, вода, отпад и бучава,
- намалување на емисиите на штетни материи во животната средина со
правилно складирање, третман и обработка на отпадни материи.
Бетонската база користи техники кои се блиски до најдобрите можни техники
за производство на бетон, но сепак постои можност тој систем да се подобри.
Целта кон која што се стреми инсталацијата е преку соодветно производство
да се постигне соодветен стандард и квалитет на готовиот производ, но при
тоа да не дојде до нарушување на состојбата со животната средина.
За редукција на емисии на прашина се превземат следните мерки:
 редовно чистење на исталацијата после завршување
производството,
 редовно прскање на инсталациите за намалување на прашината.

на

Спречување хаварии и реагирање во итни случаи
При изградбата на сите постоечки објекти водено е сметка од областа на
сигурност, заштита и безбедност при работа при што се применети нормите и
прописите од областа насигурност на градбите, заштита од пожар, заштита
при безбедност и здравје при работа, како и заштита на животната средина.
При градење на објектите, во зависност од нивната намена водено е сметка
за материјалите за градба, за нивната цврстина, незапаливост, отпорност на
топлина и сл.
Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа
и грижа по престанок на активностите
Престанок на работа на целата Инсталација не се планира во блиска иднина.
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Не се правени проценки за тоа колкав би бил работниот век на оваа
инсталација. Меѓутоа, доколку настапат околности под кои ќе биде
неопходно да престане со работа , бетонската база Беровиќ Бетон Скопје,
се обврзува да ги сведе на минимум влијанијата врз животната средина од
своето работење.
Во случај на делумен или целосен престанок со работа направен е план за
минимизирање на краткорочните и долгорочните ефекти на активноста врз
животната средина.
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