Интегрирано спречување и
контрола на загадувањето

Инсталација за складирање и третман на отпад „ЕЗО-ТЕХ“ ДОО Скопје

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Февруари 2022

Назив на документот
Барање за добивање на Б- интегрирана еколошка дозвола

Нарачател на подготовка на Барањето:
Друштво за трговија и услуги “ЕЗО-ТЕХ” ДОО Скопје

Консултантска поддршка при подготовка на Барањето:
Друштво за технички консултантски услуги “ЕкоМозаик” ДООЕЛ Скопје

Експертски тим:
ЕкоМозаик
М-р Славјанка Пејчиновска – Андонова, инж.на жив. средина,
овластен експерт за оцена на влијание врз животната средина
Марија Николоска, дипл. инж. за животна средина,
Лиценциран Управител за отпад
Јелена Секуловска, дипл. еколог
М-р Стефан Велкоски, инж. на жив. средина, ADR експерт

ЕЗО-ТЕХ
Јелена Марковиќ, Управител
Драган Станковиќ, дипл. инж. технолог
Кица Стојковска, Овластено лице за жив. средина
Елена Цветановска, Управител за отпад

Период на изработка: Ноември 2021-Февруари 2022

2

Содржина
I

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ................................................................................. 4

II

ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ ....................................................... 5

III

УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА ...................................................................... 24

IV
СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА ................................................................. 26
V

ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД .............................................................................. 36

VI

ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА ..................................................................... 44

VII

ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА .......................... 45

VIII

ЕМИСИИ ВО ПОЧВА .................................................................................... 48

IX

ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ ........................................ 49

X

БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ ............................ 50

XI

ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ ......... 51

XII

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ ................................................................ 53

XIII

СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ ................ 55

XIV РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ
СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ ............................ 57
XV

РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ ............................................................. 59

XVI ИЗЈАВА ............................................................................................................ 62

3

I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Друштво за трговија и услуги “ЕЗО-ТЕХ” ДОО
Име на компанијата1

81.29 Останати услуги на чистење, неспомнати
на друго место

Правен статус

Друштво со ограничена одговорност - ДОО

Сопственост на компанијата

Друштвото за трговија и услуги “ЕЗО-ТЕХ” ДОО е
основано согласно Договор за основање на
трговско друштво (бр. 0805-001/1, од 23.1.2019
година), од страна на лицата Драган Станковиќ и
Јелена Марковиќ. Договорот за основање на
друштвото е даден во Прилог 3.

Сопственост на земјиштето

Друштво за трговија и услуги “ЕЗО-ТЕХ” ДОО има
склучено договор за закуп на магацински простор
(бр. 0805-067, од 1.12.2018 година), даден во
Прилог 4. Имотен лист од земјиштето, каде е
лоцирано складиштето на инсталацијата “ЕЗОТЕХ”, е прикажан во Прилог 2.

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

Инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” се наоѓа на територија
на Општина Кисела Вода, КП бр. 5340/1, КО
Кисела Вода 2, бул. “Борис Трајковски” бр. 73 (во
кругот на фабриката Охис Скопје), во рамки на
објект со површина од 1000 m2.

Број на вработени

Во рамки на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” работат 4
(четири) лица во редовен работен однос. Во
случај на зголемен обем на работа (пакување,
чистење на резервоари), инсталацијата ангажира
дополнителен кадар (околу 4 до 5 лица), по
договор на дело.

Овластен претставник

Категорија на индустриски
активности кои се предмет на
барањето2

Јелена Марковиќ
e-mail: jelena.markovic@ezo.rs
Согласно
Уредба
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 (Сл. Весник
на РМ, бр.89/05):

Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата
Да се внесат 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 означи шифрата за секоја активност. Шифрите треба да бидат јасно одделени една од друга
1
2
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-

Прилог 2. Активности на инсталации за
кои е потребна Б - интегрирана еколошка
дозвола, Точка 5.Постапување со отпад
(сите инсталации за депонирање,
рециклирање или согорување на опасен
отпад, согорување на комунален отпад,
депонирање на неопасен отпад што не
влегуваат во Прилог 1).

Складирање, третман и преработка на неопасен
и опасен отпад:
•

Проектиран капацитет

•

•

Складирање на опасен и неопасен отпад, со
капацитет од:
- 1 тон/ден опасен отпад;
- 20 тони/ден неопасен отпад.
Третирање на отпад:
- Мобилна постојка за третман на течен
отпад: 0,5 – 3,0 m3/h;
Преработка на отпад:
- Чистење на отпадна амбалажа и нејзино
повторно користење до 5 тона/ден;
- Селектирање.

I.1 Вид на барањето3
Обележете го соодветниот дел
Нова инсталација
Постоечка инсталација
Значителна измена на постоечка инсталација
Престанок со работа

✓

I.2 Орган надлежен за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола
Име на единицата на
локална самоуправа
Адреса

Град Скопје
Бул. “Илинден“ бр. 82 1000 Скопје

Телефон

02/3297 204

II ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ
Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за
намалувањето и третман на загадувањето и искористување на отпадот,
постапките за работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или
мапи, (теренски планови и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа).
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Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата
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ОДГОВОР
Локација
Друштвото за услуги и трговија „ЕЗО-ТЕХ” ДОО (во понатамошен текст: инсталација)
претставува инсталацијата за складирање и третман на отпад, со дејност 81.29 Останати услуги на чистење, неспомнати на друго место. Предмет на оваа Бинтегрирана еколошка дозвола, е објект односно складиште (кое го користи
инсталацијата за спроведување на својата дејност) кое се наоѓа на територија на
Општина Кисела Вода, на КП бр. 5340/1, КО Кисела Вода 2, на бул. “Борис Трајковски”
бр. 73 (во кругот на фабриката “Охис”, Скопје). Општина Кисела Вода зафаќа површина
од 46,86 km2 и се граничи со Општина Центар, Општина Аеродром, Општина
Студеничани и Општина Сопиште. Општина Кисела Вода има правец на простирање
исток запад во должна од 14,2 km и правец север – југ во должина од 3,3 km. На Слика
1 е преставена макролокацијата на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”.

Слика 1: Макролокација на предметниот опфат

Локацијата на складиштето, во кое се извршува дејноста складирање, третман и
преработка на неопасен и опасен отпад, се наоѓа во дворот на фабриката “Охис” (во
нејзиниот југозападен дел), во близина на фреквентната делница на бул. “Борис
Трајковски”. Проектната локација, во која ќе се одвиваат проектните активностите е
објект со цврста градба (зграда бр. 15, влез 1), со намена на зграда Г1-2 Производство,
дистрибуција и сервиси – лесна индустрија), кој се наоѓа на површина од 1000 m2. Во
поширокото опкружување на предметниот опфат се наоѓаат објекти со слични дејности
(магацински простор, дистрибуција, сервиси, бензинска пумпа и сл.). Во блиското
опкружување на инсталацијата не се наоѓаат станбени објекти и објекти за домување.
Маркова река се наоѓа околу 1,8 km југоисточно од инсталацијата „ЕЗО-ТЕХ”. Околу 470
m северозападно од предметниот опфат, се наоѓа Усјанскиот канал. Реката Вардар е
оддалечена околу 2,4 km југоисточно од инсталацијата. На Слика 2 е преставена
микролокација на предметниот опфат.
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Слика 2: Микролокација на предметнот опфат

Главниот пристап до проектната локација е од бул. “Борис Трајковски” (кој е на
оддалеченост од околу 120 m јужно од истата), каде следи пристап преку главниот влез
на фабриката “Охис”. До предметниот опфат се пристапува преку движење во западен
правец, во рамки на интерната сообраќајна инфраструктура на фабриката “Охис”. За
излез од проектната локација, се пристапува преку движење во југоисточен правец, во
рамки на интерната сообраќајна инфраструктура на фабриката “Охис”. Приказ од
пристапот до складиштето на “ЕЗО-ТЕХ”, а воедно и патеката на движење при
транспорт на отпадот до истото, е даден на Слика 3.

Слика 3: Патека на движење при транспорт на отпадот до складиштето на “ЕЗО-ТЕХ”
7

Организација на просторот во инсталацијата
Организацијата на складиштето на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”, Скопје каде се складираат
различните типови на отпад и се врши нивен третман (на дел од нив).е прикажана на
Скица која е дадена на Слика 4.

Слика 4: Организација на просторот во складиштето “ЕЗО-ТЕХ”, Скопје

Влезниот пристап до објектот/складиштето на “ЕЗО-ТЕХ” е поставен на југоисточната
страна, прикажан со железни шибер врати, со ширина од 4 m. На истите се наоѓа табла
со основните податоци за работењето на складиштето на “ЕЗО-ТЕХ” (бр. На дозвола,
работно време, адреса и сл.). Приказ од влезниот пристап на складиштето за опасен и
неопасен отпад, како и објектите кои се наоѓаат во негова непосредна близина е
прикажан на Слика 5.

Слика 5: Влез на складиштето на “ЕЗО-ТЕХ” и приказ на објекти во непосредна близина
(теренски фотографии од посетата на 25.1.2022)

По влегување во објектот на складиштето, можат да се забележат следните објекти: ПП
апарат; вага (за мерење тежина на пристигнатиот отпад во складиштето); монитор (од
системот за видео надзор); осветлување и камери (поставени на кровната
8

конструкција); површини за складирање на опасен и неопасен отпад; балирка; цистерна;
мобилна постројка за третман на течен отпад; и др. Приказ со нивната
местоположба/поставеност во внатрешноста на складиштето, е даден на Слика 6.
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Слика 6: Местоположба на објекти во внатрешноста на складиштето на “ЕЗО-ТЕХ”

Опис на технолошкиот процес
Операциите кои се одвиваат во складиштето на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” се состои од
три вида на активности, кои функционираат како целина, но може да функционираат и
засебно во рамки на објектот односно складиштето, кое е лоцирано во близина на бул.
“Борис Трајковски”, во кругот на фабриката “Охис”. Подетално, одвивањето на
проектните активности, врз кои се базира ова барање за Б-ИЕД, го опфаќа следното:
1. Складирање на неопасен и опасен отпад;
2. Третман на отпад;
➢ Мобилна постројка за третман на течен отпад;
3. Преработка на отпад;
➢ Чистење на отпадна амбалажа и нејзино повторно користење;
➢ Селектирање, балирање и пакување на отпад;
Горенаведените проектни активности на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” за складирање,
третман и преработка на неопасен и опасен отпад, се одвиваат со следниот проектиран
капацитет:
•

•

Складирање на опасен и неопасен отпад:
-

1 тон/ден опасен отпад;

-

20 тони/ден неопасен отпад;

Третирање на отпад:
-

•

Мобилна постројка за третман на течен отпад: 0,5-3,0 m3/h;

Преработка на отпад:
-

Чистење на отпадна амбалажа и нејзино повторно користење до 5
тона/ден; и
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-

Селектирање, балирање и пакување на отпад до 5 тона/ден.

За сите горенаведени дејности односно активности, инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”
постапува и работи согласно добиените дозволи и изработениот елаборат за заштита
на животна средина, издадени и одобрен од страна на МЖСПП (Прилог 14, Прилог 15,
Прилог 16 и Прилог 18).
1. Складирање на неопасен и опасен отпад
Собирањето на индустриските и други видови на цврст и суровински отпад, заедно со
неговото складирање, а потоа и повторно враќање како секундарна суровина во кругот
на примарната преработка, претставува една од основните активности на развиениот
свет, а се во насока на зачувување на природните ресурси и создавање квалитетна
животна средина. Сите отпадоци настанати во процесот на производство и
потрошувачка, располагаат со своја материјална и енергетска вредност, која при
примена на соодветна хемиско - технолошка постапка може да се подготви за повторна
преработка, т.е. да се трансферира во секундарна суровина. Зачувувањето на
природните ресурси и заштитата на животната средина посебно се изразени при
собирањето и натамошниот третман на амбалажните материјали кои со своите
карактеристики во голема мера вршат загадување на животната средина, доколку
истите останат на местата на нивното настанување. Познато е дека при создавањето
отпадоците не ја губат во целост својата употребна вредност, туку ги задржуваат сите
карактеристики на примарната суровина.
Врз основа на физичко - хемиските и биолошки својства на отпадните материјали можат
да имаат органско или неорганско потекло. Согласно содржината и местото на нивното
настанување, отпадоците се поделени во неколку категории: индустриски отпадоци,
мешовити комунални отпадоци, градежен шут и др. Според начинот на дејствување на
животната средина, отпадоците се делат на:
➢ Отпадоци штетни по здравјето на луѓето (опасен отпад); и
➢ Отпадоци кои не се штетни по здравјето на луѓето (неопасен отпад).
И во двата случаи, неправилното постапување со отпадот ќе генерира загадување, а со
тоа и нарушување на изгледот на урбаните, руралните и природните средини, а главно
зависат од начинот на кој се врши создавањето, собирањето, преземањето и
справувањето со отпадните материјали.
Постапка на складирање на отпад
Инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” го користи складиштето (проектната локација) за складирање
на опасен и неопасен отпад согласно добиената дозвола за вршење на оваа дејност,
издадена од МЖСПП со бр. УП1-31-1231, од 17.2.2020 година (Прилог 16).
Отпадот кој е потребно да биде отстранет и третиран од “ЕЗО-ТЕХ” се транспортира со
соодветни возила за транспорт за опасен (означени со соодветна АДР ознака) и
неопасен отпад од страна на нарачателот на услугата, кој отпадот го транспортира до
складиштето на “ЕЗО-ТЕХ”. Транспортните возила кои се користат за превоз на опасен
отпад, не се во сопственост на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”, но за таа цел има склучено
договор за закуп на возила за таа намена, со компанијата “НАМ ТРЕЈД” ДООЕЛ, Скопје
(Прилог 13). Во зависност од барањата на клиентот, може да се врши преземање на
отпадот од “ЕЗО-ТЕХ” се до нивното складиште. Потоа, следи вагање на донесениот
отпад, каде согласно тежината на отпадот и ценовникот за соодветната фракција на
отпад, се врши наплаќање за ваквата услуга, преку издавање на фактура/испратница.
Складирањето на отпадот е од времен карактер, каде во зависност од фракцијата на
11

отпадот, се предава на овластени постапувачи со отпад, со кои инсталацијата “ЕЗОТЕХ” има склучено договори за соработка (во Прилог 8, Прилог 9, Прилог 10, Прилог 11,
Прилог 12 и Прилог 13). Приказ на времено складирње на опасен и неопасен отпад, во
рамки на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”, е даден на Слика 7.

.

Канал за одведување на можни
истекувања од складираниот
отпад
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Слика 7: Складирање на опасен и неопасен отпад во рамки на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”

Шема со постапката за складирање на опасен и неопасен отпад, во рамки на
инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”, е дадена на Слика 8.

Слика 8: Шема за постапка на складирање на опасен и неопасен отпад во инсталацијата “ЕЗОТЕХ”
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2. Третман на отпад
Покрај складирањето, третманот на отпадот претставува една од најзначајните дејности
кои ги извршува инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”, со која се овозможува исто една од важните
алки во процесот на управување со отпадот - намалување на количините на опасниот
отпад. Во моментот на изготвување на ова барање за Б-ИЕД, инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”
третманот на отпадот го врши со примена на методата:
➢ Третман на течен отпад во мобилна постројка;
Детален опис на постапката за управување и постапување со опасен отпад во
инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” е прикажан на Слика 9.

Слика 9: Шема на постапување и управување со опасен отпад во инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”

Третман на течен отпад во мобилна постројка
Најчесто користена метода на третман на течен отпад е секундарен третман на
отпадни води со хемиско прочистување при што со користење на хемикалии се врши
таложење на суспендирани органски и неоргански материи кои се содржат во отпадните
води. ICSEP (Индуциран циклонски сепаратор) е постројка за секундарен третман на
отпадни води при што со хемиска постапка се врши таложење на растворените и
суспендирани органски и неоргански материи кои се содржат во отпадните води. Покрај
таложењето, присутните материи кои пливаат во водата со процесот на флотација исто
така се одвојуваат од отпадните води, при што честичките реагираат со меурчињата на
воздухот и како полесни испливуваат на површината. Патентираниот начин на работа
на ICSEP се базира на специјално проектираниот систем за добро мешање на
отпадната вода, хемикалијата и воздухот, што овозможува ефикасно издвојување на
суспендираните материи од отпадните води.
Мобилната постројка е наменета за третман - одвојување на отпадот од водата,
односно течен отпад кој содржи повеќе од 80% вода. Со неа може ефективно да се
третираат:
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-

индустриски отпадни води;
замастена вода од пловила;
контаминирани подземни води;
атмосферска мрсна / контаминирана вода;
отпадните води од сервиси за одржување и миење на возила, и др.

Со помош на мобилната постројка за третман на течен отпад, воедно се врши третман
на отпадни води со што се овозможува:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Намалување на биохемиската потрошувачка на кислород (БПК5);
Намалување на хемиската потрошувачка на кислород (ХПК);
Намалување на содржината на суспендирани цврсти материи;
Намалување на содржината на амонијак;
Намалување на содржината на фосфор;
Намалување на содржината на сулфат;
Намалување на содржината на азот;
Прилагодување на pH вредности;

Во рамки на мобилната постројка, активностите за третман на течниот отпад се
одвиваат во затворен систем. Истиот се пумпа преку системот на пумпи до постројката,
поминува низ постројката, се третира каде по третманот, се зема примерок од
третираната вода и се носи на лабораториска анализа во акредитирана лабораторија.
По извршената анализа, доколку резултатите на третираната отпадна вода, не ги
надминуваат граничните вредности за одведување на отпадни води, согласно
националното законодавство (Правилник за условите, начинот и граничните вредности
на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на
нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на
заштитените зони “Сл. Весник” на РМ бр. 81/11), истата се испушта во фекалната
пумпна станица (ФПС) “Горно Лисиче”, согласно склучениот договор со ЈП “Водовод и
Канализација”, Скопје – Договор бр.0508/137, од 17.11.2021 (Прилог 20). Милта по
третманот на течниот отпад се собира и привремено складира во IBC контејнери, каде
понатаму се предава на овластен постапувач.
Опис на мобилна постројка за преработка на отпадот "Domino ICSEP 3000"
Јадрото на мобилната постројка за третман на течен отпад е Домино индуциран
циклонски сепаратор ICSEP, кој е резултат на долгогодишното знаење и искуство на
експертите во „Everything Water” од Австралија и е заштитен како патентиран производ.
Мобилната постројка „Домино ICSEP 3000“ е наменета за третман - сепарација на
отпадот од водата, односно течниот отпад, кој содржи повеќе од 80% вода. Постројката
се состои од неколку делови кои се интегрирани во нископрофилна приколка, што се
поврзува со влечно возило. Основните делови на мобилната постројка се следните:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Управувачка- контрола единица (1 парче);
Егализационен резервоар за течен отпад - R1, 2m3 (1 парче) ;
Коагулациски резервоар со мешалка - R2, 2m3 (1 парче);
Резервоар за третирана вода - R3, 2m3 (1 парче);
Вертикален гравитациски сепаратор - VGS, 2001 (1 парче);
Сепаратор на лебдечки материи - LSV, 2.500л (1 парче);
Ловец на пловечки супстанции - П + Т, 5001 (1 парче);
IC единица со пумпа - IC-SEP, (1 парче);
Дозирна пумпа за коагулант (1 парче);
Дозир пумпа за флокулант (1 парче);
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Дозирна пумпа за база (1 парче);
Дозирна пумпа за киселина (1 парче);
pH метар (1 парче);
Самочистечки филтер со мотор (1 парче);
Мобилен ПП апарат (1 парче);
Моно пумпи;
Флексибилни црева;
IBC контејнери за маслена фаза и талог; и
Приколка;

На Слика 10 е прикажана мобилната постројка "Домино ICSEP 3000" во рамки на
складиштето за опасен и неопасен отпад на “ЕЗО-ТЕХ”.

Слика 10: Мобилната постројка "Домино ICSEP 3000" во рамки на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”
(теренски фотографии од посетата на 25.1.2022)

На Слика 11 е прикажан распоредот на основните единици на мобилната постројка за
третман на течен отпад.
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Слика 11: Илустрација и шематски приказ на распоред на основните единици на мобилната
постројка "Домино ICSEP 3000"

При пристап и манипулација со мобилната постројка потребен е пристапен пат и
манипулативен простор (цврста површина) со површина до околу 80 m2. На Слика 12 е
даден приказ на површина за манипулација на мобилната постројка за третман на
отпад. На Слика 12 е дадена големина на површината и просторот потребни за
ракување/манипулација со мобилната постројка.

Слика 12: Приказ на површина за манипулација/ракување со мобилната постројка

Како енергенси за нејзиното работење во инсталацијата, се употребува електрична
енергија со јачина од 5,5 kW (за работа на компресори, пумпи, мешалки и сл.).
Опис на работата мобилната постројка
Во согласност со технолошките шеми, се воведува течен отпад кој содржи
значително количество вода (>80%) преку самочистечки филтер, кој ги отстранува
суспендираните и другите честички поголеми од 150 μm, во зависност од
концентрацијата на јаглеводородни супстанции, во вертикалниот гравитациски
сепаратор (VGS) или во резервоар R1 во кој се врши гравитациска поделба и
отстранување на јаглеводороди и наталожени материи. Од резервоарот R1, водна
фаза, која содржи колоидни честички и други растворливи загадувачи, се внесува во
резервоар R2 во кој се врши физичко - хемиски третман. Тука се врши корекција на
влезните pH вредности и се додава коагулант. По интензивно мешање, содржината се
воведува во сепараторот на лебдечки супстанции (LSV) преку единица ICSEP.
Единицата ICSEP е "срцето" на постројката, инјектирано во водена фаза со воздух под
притисок и флокулант. Во LSV се врши одделување на лебдечката (флотирана)
материја, честички и наталожени материи. Флотираната материја (пена) се пренесува
на ловецот на пловечки супстанции (Р + Т сад) во кој т.н. вреќни филтри го задржуваат
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пловечкиот материјал, додека процедената вода се враќа во резервоарот R1. Водената
фаза после LSV сепараторот е третирана вода, која се одведува во прифатниот
резервоар R3 и може да се испушта во канализационата мрежа. Со постројката се
управува преку интегрирана управувачко-контролна табла. Маслената фаза
(јаглеводороди) од резервоарите R1 и VGS сепараторот, како и сите талози/тиња од SF,
VGS, R1, P + T и LSV, се отстрануваат од системот, се собираат во IBC контејнери и се
предаваат на овластени оператори.
Во процесот на физичко-хемиски третман на течниот отпад се користат хемикалии кои
инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” ги нарачува од надворешен добавувач, со кој има склучено
договор. Подетално околу видот на хемикалии, начинот на употреба и нивната
потрошувачка во рамки на инсталацијата односно при работата на мобилната постројка
за третман на течен отпад, се прикажани во поглавје IV од ова барање. Група на
хемикалии, кои се употребуваат во рамки на мобилната постројка, кои воедно се
карактеристични за физичко-хемиски третман на отпадни води, се следните:
•
•
•
•

Коагуланти (FeCl3, FeSO4, AlCl3, Al2(SO4)3, алумосиликатни соединенија ...);
Флокуланти (полу алуминиум сулфат, CaO, Ca(OH)2, полиелектролити на база
на акриламид, полиамид, полиамин, полиетилен амини и сл.);
Бази (раствори на NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3...);
Киселини (раствори на HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3...);

Изборот на видот и дозата на коагулант и флокуланти и хемикалии за корекција на pH
вредности за одреден тип течен отпад се врши исклучиво врз основа на таканаречен
"JAR" – тест.
Со испитување на способностите и употребата на системот ICSEP во мобилната постројка,
констатирани се значителни намалувања на оперативните трошоци, во споредба со
системот DAF. Поради високата турбуленција и триење се јавуваат воздушни меури, што
дава две предности на процесот на ICSEP сепарацијата:
•

се постигнува речиси иста големина на воздушни меури и најмали цврсти
честички, што го олеснува нивното врзување.

•

со ефикасното сврзување на меурите и цврстите честички и намалување на
меѓу просторот се зголемува веројатноста за апсорпција.

Овие предности го подобруваат процесот на сепарација до степен до кој се намалува
употребата на хемикалии, што значително ги намалува оперативните трошоци.
Максималното подобрување на квалитетот на водата се постигнува со драстично
намалување на БПК5, TSS, масло и маснотии, што исто така го намалува негативното
влијание на отпадните води на реципиентот. Како единствен подвижен дел на целиот
ICSEP систем е роторот на пумпата, така што трошоците за одржување се минимални. За
работењето и одржувањето на системот се потребни само дозирање на хемикалии и
стандарден сервис на пумпата. Намалениот БПК5 и ХПК постигнат со ICSEP во пресек го
намалуваат органското оптоварување за околу 83,7% споредено со користењето на DAF
кога е постигнато намалување од 55%. Намалување на вкупните суспендирани материи од
ICSEP е околу 98,2% во споредба со 85% намалување постигнато со DAF.
На Слика 13 е прикажана технолошката шема на функционирање и оперирање на
мобилната постројка за третман на течен отпад, во рамки на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”,
Скопје. На Слика 14 е дадена шемата на проток на течности во рамки на мобилната
постројка за третман на течен отпад.
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Слика 13: Технолошка шема на работење на мобилната постројка за третман на отпад во инсталацијата
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Слика 14: Шема на проток на течности во мобилната постројка
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Проектираниот капацитет на мобилната постројка за третман на течен отпад е од 0,53,0 m3/h, во зависност од видот на отпадот и концентрацијата на отпадните материи во
основната средина - вода. Потрошувачката на хемикалии (коагуланти, флокуланти,
бази и киселини), колективно, не надминува 3% од влезните количини на течен отпад.
Имајќи предвид дека, според концептот на мобилната постројка, течниот отпад што
треба да се третира содржи повеќе од 80% водена фаза, очекуваните количини на
остаток е околу 20% од влезната количина течен отпад. На Слика 15 е прикажан
материјален биланс на третман на течниот отпад во рамки на инсталацијата.

Слика 15: Материјален биланс на третман на течен отпад

Во рамки на мобилната постројка за третман на отпад, не се третираат следните
материи: експлозивни супстанци; запаливи течности и цврсти материи; самозапаливи
материи; супстанции или отпад што во контакт со вода произведуваат запаливи гасови;
органски пероксиди; отрови; заразни супстанции; корозивни супстанции; токсични
супстанции; еко токсични супстанции; радиоактивни материи; и канцерогени, мутагени
и тератогени супстанции.
Постапка на третман на отпад
Пред да започне постапката за третман на отпадот со мобилната постојка,
инсталацијата го употребува сопственото возило/цистерна, кое е наменето за следното:
✓ Чистење на надземни и подземни резервоари за нафта и нафтени деривати
(ТНГ, бензин, дизел, мазут и сл.);
✓ Преточување на нафтени деривати;
✓ Чистење на маслени сепаратори
✓ Чистење на котли, кондензатори, ладилници, топлински изменувачи, филтри,
мешалки, печки, испарувачи, автоклави, циклони, колони;
✓ Чистење, одмастување и антикорозивна заштита на бетонски и метални
површини;
✓ Чистење на резервоари во хемиска, прехранбена и фармацевтска индустрија
од киселински наслаги и неоргански материи;
✓ Чистење на постројки за обработка на вода, таложници, колектори,
неутрализациски базени; и
✓ Санација на еколошки инциденти.
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Возилото на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”, кое се користи за чистење на контаминирани
површини од опасен отпад, е цистерна која користи дизел гориво и е со ЕУРО 3
стандард за издувни гасови (Слика 16).

Слика 16: Цистерна (возило) за чистење на контаминирани површини со опасен отпад

Постапката за третман на течен отпад во рамките на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”,
започнува со барање/дојава на клиентот за чистење на контаминирана
локација/површина со опасен отпад. Инсталацијата со своето сопствено возило за
чистење пристигнува на потребната локација за отстранување на опасниот отпад. По
спроведеното чистење на контаминираната површина, инсталацијата го презема
отпадот и го транспортира до складиштето за опасен и неопасен отпад. Потоа следи
третман на течниот отпад, со употреба на мобилната постројка “DOMINO ISCEP”. При
овој процес, се употребуваат хемикалии кои имаат својство на коагуланти, флокуланти
и регулатори на рН на течниот отпад. Со помош на употребата на хемикалиите
(прикажани во Поглавје IV) во овој процес се постигнува намалување на
концентрацијата на некои физичко-хемиски параметри на течниот отпад (отпадна вода):
намалување на ХПК, БПК5, азот, фосфор, амониум и др. Хемикалиите кои се
употребуваат во овој процес на третман на течен отпад, инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” ги
нарачува од надворешен добавувач, во мала количина.
По извршениот третман на течниот отпад со мобилната постројка, третираната отпадна
вода и остатоците од третирањето (мил, масла, талози и сл.) се собираат во посебни
IBC контејнери, кои понатаму се предаваат на овластени постапувачи со отпад, со кои
инсталацијата има склучено договор. Шематски приказ на постапката за третман течен
отпад е даден на Слика 17.
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Слика 17: Шема за постапување при третман на течен отпад во инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”

3. Преработка на отпад
Преработката на отпадот во рамки на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” се применува се со цел
да се овозможи:
•
•
•

Селектирање на отпадот – да се избегне мешање на отпади од различен тип и
вид;
Примарна преработка се со цел да се овозможи дел од отпадот да се врати како
основна суровина за повторна употреба; и
Балирање и пакување, а како краен резултат намалување на волуменот на
отпадот.

Подолу се дадени неколку начини на работа со разни видови/фракции на отпад:
•

Технологијата на работа со отпадна хартија ги содржи следниве активности:
- собирање отпадна хартија и картон;
- селектирање
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•

- примарна преработка; и
- балирање.
Технологија на работа на отпадно железо ги содржи следниве активности:
- собирање отпадно железо;
- селектирање (според дебелината на лимовите, облик, квалитет, итн.)
- примарна преработка; и
- балирање.

Отпадното железо, железен лим и лимени контури се преземат од: индустриски
производни капацитети, трговски и хотелско-угостителски претпријатија, собирните
пунктови за мешовит комунален отпад и преку собирни акции. Поголемите парчиња на
отпадно железо по извршеното селектирање, примарно се обработуваат со автогено
сечење за потоа да се балираат. Технологијата на алуминиумскиот метален отпад не
вклучува некоја посебна дејност за примарна преработка освен собирањето. При
собирање на отпадниот бакар најчесто се среќава во форма на бакарни одливци од
стари акумулатори и камионски ладилници, а помалку како метални стари бакарни
садови и предмети. Отпадно олово се среќава како амортизиран отпадок во вид на
табли, плочи или одливци. Освен хартијата и металот, постапки на собирање,
селектирање, примарна преработка и балирање се применуваат и на пластична фолија.
На Слика 18 е дадена опремата на инсталацијата, со која се одвива преработката на
отпадот.

Слика 18: Изглед на опрема потребна за преработка на отпадот во инсталацијата - балирка)

Секоја фракција на отпад, во процесот по преработка на отпадот во складиштето на
инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”, се предава на овластен постапувач на отпад, со кој
инсталацијата има склучено договор.

III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА
Приложете организациони шеми и други релевантни податоци. Особено да се наведе
лицето одговорно за прашањата од животната средина.
Инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” ДОО е основана согласно Договор за основање на трговско
друштво (бр. 0805-001/1, од 23.1.2019 година), од страна на лицата Драган Станковиќ и
Јелена Марковиќ. Договорот за основање на инсталацијата е даден во Прилог 3. Имотен
лист од земјиштето, каде е лоцирано складиштето на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”, е
прикажан во Прилог 2. Инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” има склучено договор за закуп на
магацински простор со површина од 1000 m2 (бр. 0805-067, од 1.12.2018 година), даден
во Прилог 4.
Во процесот на дејноста за која се издава оваа Б-ИЕД, работат лица кои се
квалификувани и имаат соодветна стручна спрема, работно искуство и техничка
опременост. Во моментот на изработка на оваа Б-ИЕД, во инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”
работат 4 (четири) лица, со редовен работен однос. Во случај на зголемен обем на
24

работа (пакување, чистење на резервоари и сл.),инсталацијата ангажира дополнителен
кадар (околу 4 до 5 лица), регулиран со договор на дело.
Работното време во инсталацијата е регулирано во времетраење од 5 (пет) работни
дена (од понеделник до петок), во временски интервал од 8:30 до 16:30 часот (Прилог
7). Динамиката на работење на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” е непостојана, односно
нејзиното работење е во зависност од побарувачката од страна клиентите. Како пример
за ваквиот податок, е дека пред започнување и во текот на изработката на оваа Б-ИЕД,
мобилната постројка за третман на течен отпад се користи еднаш во два месеци, со
времетраење на работење околу 5 до 6 часа.
Организациона шема на вработениот персонал во инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” е дадена
на Слика 19.
Управител
Јелена Марковиќ

Одговорно лице за
животна средина

Кица Стојковска

Управител за отпад

Елена Цветановска

4-5 лица кои се вработени по
договор на дело (во случај на
зголемен обем на работа)

Слика 19: Органограм на вработен персонал на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”

Согласно органограмот на вработениот персонал во инсталацијата, истиот ги има
следните задолженија и обврски:
➢ Управителот има одговорност за раководење со инсталацијата, склучување
договори за соработка со клиенти, воспоставување на работен однос со лица по
договор на дело (во случај на зголемен обем на работа во инсталацијата) и др.;
➢ лицето за животна средина има одговорност кон: комуникација со клиентот за
преземање и транспорт на неговиот отпад до складиштето (организација на
транспортни возила, вилушкари и др.), комуникација со акредитирана
лабораторија за анализа на отпадот, преземање на превентивни мерки за
спречување на можна хаварија од работењето на инсталацијата и др.;
➢ Управителот за отпад е лице одговорно за спроведување на активности и
барања согласно националното законодавство и добрите практики за
управување со опасен и неопасен отпад во рамки на инсталацијата
(категоризација на отпадот согласно Листата на отпад – Сл. Весник на РМ, бр.
100/05, употреба на заштитна опрема на вработениот персонал при ракувањето
со отпадот, спречување на можни истекувања при ракување и управување со
отпадот и сл.).
Инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” ги има воведено стандардите (ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007).кои ги применува во своето работење, сертификатите дадени во Прилог 5
и Прилог 6.
Инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” постапува и работи согласно следните добиени Дозволи за
управување со отпад, издадени од МЖСПП:
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•

•
•

Дозвола за вршење на дејност за собирање и транспортирање на комунален и
други видови на неопасен отпад - бр.УП1-23-1075/2017, од 15.11.2017 (Прилог
14);
Дозвола за вршење на дејност за собирање и транспорт на опасен отпад бр.УП1-31-273/2019, од 2.4.2019 (Прилог 15); и
Дозвола за вршење на дејност за складирање и третман на отпад - бр.УП1-31123/2019, од 26.2.2020 (Прилог 16);

Приказ на соработка со овластени постапувачи со отпад, со кои инсталацијата “ЕЗОТЕХ” има склучено договори, е даден во Прилог 8, Прилог 9, Прилог 10, Прилог 11,
Прилог 12 и Прилог 13). Преку уништување на дел од отпадот на депонија (преку
предавање на истиот на депонија Дрисла, Скопје), преку употреба на мобилната
посторјка за третман на отпадни води (“DOMINO ISCEP”), како и извоз на дел од отпадот
(преку соработка со странски партнери), инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” успешно постапува и
го контролира управувањето на отпадот, согласно националното законодавство и
добрите практики за управување со отпад.

IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА
Приложете листа на суровините и горивата кои се користат, како производите и
меѓу производите. Пополнете ја следната табела (додадете дополнителни редови
по потреба)
Во рамки на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” се користат мал спектар на хемикалии во
процесот на третман на течен отпад во мобилна постројка. Хемикалиите кои се
користат во овој процес, не се складираат во рамките на складиштето бидејќи
инсталацијата ја нарачува потребната количина на хемикалии (флокуланти,
коагуланти и сл.) од надворешен добавувач (со кој има склучено договор), пред
започнување на процесот на третман со мобилната постројка. Нивната количина
на годишно ниво е мала, и е во зависност од обемот на работа на мобилната
постројка за третман на отпадни води. Динамиката на работењето на мобилната
постројка не е континуирана во текот на годината и зависи од побарувачката на пазарот
односно клиентите. Листа на хемикалиите кои се употребуваат во процесот на третман
на течен отпад во мобилната постројка, се прикажани во Табела 1.
Табела 1: Листа на хемикалии кои се употребуваат во третман на течниот отпад во мобилната
постројка
Ред
бр.

Име на хемикалија

1.

Alkaflock

2.

Biotol PLUS

3.

Biotol PROTECT

Намена/Процес на употреба
Како флокулант/во рамки на мобилната
постројка за третман на течен отпад
Се користи за елиминација на специфични
видови бактерии /во рамки на мобилната
постројка за третман на течен отпад.
Го елиминира создавањето на водород
сулфид
(во
анаеробни
услови)
и
понатамошното формирање на сулфурна
киселина во системот (мобилната постројка)
за отпадна вода. Biotol PROTECT на тој
начин помага да се избегнат токсични
емисии и интензивни мириси а воедно ја
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Ред
бр.

Име на хемикалија

4.

FeCl3 (железо III
хлорид)

5.

NICASAL 51 e

6.

Papyrus N 100 e

7.

Papyrus S6 e

8.

Sachtofloc 37.10

9.

Sachtofloc 39 e

10. Sachtofloc 46 e

11. Sachtoklar 35
12. Sachtoklar 39 FE

13. Sachtopur e
14. AlCl3 (алуминиум III
хлорид)
15. Biotol

16. Biotol Fresh

17. EKOFIX KA E

18. Flex 18 e
19. NICASAL PAPER E
20. NICASAL WASSER E
21. PAPER PAC N E

Намена/Процес на употреба
минимизира
појавата
на
корозија
предизвикана од водород сулфидот (Н2Ѕ).
Се користи за отстранување на фосфати
(дефосфоризација) од отпадната вода
(течниот отпад).
Се користи како коагулант во силно загадени
отпадни води, како отстранување на текстил,
керамика и сл.
Флокулант за третман и чистење на отпадни
води
Флокулант за третман и чистење на отпадни
води
Се користи како коагулант во силно загадени
отпадни води, како отстранување на текстил,
керамика и сл.
Се користи како коагулант во силно загадени
отпадни води, како отстранување на текстил,
керамика и сл.
Се користи како коагулант во силно загадени
отпадни води, како отстранување на текстил,
керамика и сл.
Се користи како коагулант за третман на
вода за пиење и комунални отпадни води
Преставува примарен флокулант кој се
користи за третман и чистење на отпадни
води, особено корисен за отстранување на
фосфор и елиминација на сулфиди.
Како флокулант/во рамки на мобилната
постројка за третман на течен отпад
Како флокулант/во рамки на мобилната
постројка за третман на течен отпад
Како флокулант, за одвојување на милта
(тињата) од отпадната вода/во рамки на
мобилната постројка за третман на течен
отпад
Го елиминира создавањето на интензивни
мириси (пр. мирис од водород сулфид од
анаеробни услови)
Преставува
примарен
флокулант,
за
одвојување на милта (тињата) од отпадната
вода.
Го елиминира создавањето на интензивни
мириси (пр. мириси водород сулфид)
Се користи како коагулант за третман на
комунални и отпадни води.
Се користи како коагулант за третман на
комунални и отпадни води.
Флокулант за третман и чистење на отпадни
води
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Ред
Име на хемикалија
бр.
22. POLYALUCHLORID E

23. Sachtoklar 39 E
24. Sachtoklar E

25. Sachtoklar P E

Намена/Процес на употреба
Ekofix и Sachtoklar се примарни флокуланти
за третман на индустриски комунални
отпадни води и употреба во постројки за
биолошки третман на отпадни води.
Се користи како коагулант за третман на
вода за пиење и комунални отпадни води
Се користи како флокулант за третман на
вода за пиење, индустриска вода и за
третман на отпадни води.
Се користи како флокулант за третман на
вода за пиење, индустриска вода и за
третман на отпадни води.

Согласно безбедносните листи на релевантните хемикалии (прикажани во Табела 1),
нивните својства (САЅ број, Р и С фрази и сл.), категорија на опасност и др.
карактеристики, се дадени во Табела 2.
Табела 2: Листа на хемикалии кои се употребуваат во инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”
Реф.
Бр

Материјал/
Супстанција(1)

CAS(4) Категорија
Број
на
опасност(2)

1

Alkaflock (натриум 1302алуминат - NaAlO2) 42-7

2

Biotol PLUS

/

Моментално
складирана
количина

(тони)
Не се складираат
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Не е
Не се складираат
опасна бидејќи се
хемикалија нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Класа 8

Годишна
употреба

РиС
фрази(3)

(тони)
Во зависност од R35,
динамиката и
S24/25, 26,
фреквенцијата 36/37/39,45
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R 66, S36,
динамиката и
S24/25
фреквенцијата
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води
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Реф.
Бр

Материјал/
Супстанција(1)

3

Biotol PROTECT

4

FeCl3 (железо III
хлорид)

5

NICASAL 51 e

6

Papyrus N 100 e

CAS(4) Категорија
Број
на
опасност(2)

Моментално
складирана
количина

Не е
Не се складираат
опасна бидејќи се
хемикалија нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
7705Класа 8 Не се складираат
08-0
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
7784- Класа 5.1 Не се складираат
27-2
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
/
Класа 8 Не се складираат
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
/

Годишна
употреба

РиС
фрази(3)

Во зависност од R 66, S36,
динамиката и
S24/25
фреквенцијата
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R 22, R 34,
динамиката и
S 26, S 28,
фреквенцијата S 36, S 45
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R 8 36/38
динамиката и
фреквенцијата
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R35,
динамиката и
S24/25, 26,
фреквенцијата 36/37/39,45
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води
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Реф.
Бр

Материјал/
Супстанција(1)

CAS(4) Категорија
Број
на
опасност(2)

7

Papyrus S6 e

/

Класа 8

8

Sachtofloc 37.10

/

Класа 8

9

Sachtofloc 39 e

/

Класа 8

Моментално
складирана
количина
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Не се складираат
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Не се складираат
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Не се складираат
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)

Годишна
употреба

РиС
фрази(3)

Во зависност од R35,
динамиката и
S24/25, 26,
фреквенцијата 36/37/39,45
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R35,
динамиката и
S24/25, 26,
фреквенцијата 36/37/39,45
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R35,
динамиката и
S24/25, 26,
фреквенцијата 36/37/39,45
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води
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Реф.
Бр

Материјал/
Супстанција(1)

CAS(4) Категорија
Број
на
опасност(2)

10 Sachtofloc 46 e

/

Класа 8

11 Sachtoklar 35

/

Класа 8

12 Sachtoklar 39 FE

/

Класа 8

13 Sachtopur e

/

Класа 8

Моментално
складирана
количина
Не се складираат
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Не се складираат
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Не се складираат
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Не се складираат
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за

Годишна
употреба

РиС
фрази(3)

Во зависност од R35,
динамиката и
S24/25, 26,
фреквенцијата 36/37/39,45
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R35,
динамиката и
S24/25, 26,
фреквенцијата 36/37/39,45
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R35,
динамиката и
S24/25, 26,
фреквенцијата 36/37/39,45
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R 34, S 28,
динамиката и
S 45, S 7/8
фреквенцијата
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води
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Реф.
Бр

14

15

16

17

Материјал/
Супстанција(1)

CAS(4) Категорија
Број
на
опасност(2)

Моментално
складирана
количина

третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
AlCl3 (алуминиум III 7446Класа 8 Не се складираат
хлорид)
70-0
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Biotol
7446Класа 8 Не се складираат
70-0
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Biotol Fresh
/
Не е
Не се складираат
опасна бидејќи се
хемикалија нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
EKOFIX KA E
/
Класа 8 Не се складираат
бидејќи се

Годишна
употреба

РиС
фрази(3)

Во зависност од R34, S28, S
динамиката и
45, S7/8
фреквенцијата
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R 34, S 28,
динамиката и
S 45, S 7/8
фреквенцијата
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R 66, S36,
динамиката и
S24/25
фреквенцијата
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R34, S28, S
динамиката и
45, S7/8
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Реф.
Бр

Материјал/
Супстанција(1)

CAS(4) Категорија
Број
на
опасност(2)

18 Flex 18 e

/

19 NICASAL PAPER E

/

20 NICASAL WASSER
E

/

Моментално
складирана
количина

нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Не е
Не се складираат
опасна бидејќи се
хемикалија нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Класа 8 Не се складираат
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Класа 8 Не се складираат
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад

Годишна
употреба

РиС
фрази(3)

фреквенцијата
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од
динамиката и
фреквенцијата
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

R 66, S36,
S24/25

Во зависност од R38, S2,
динамиката и
S26
фреквенцијата
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R38, S2,
динамиката и
S26
фреквенцијата
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води
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Реф.
Бр

Материјал/
Супстанција(1)

21 PAPER PAC N E

CAS(4) Категорија
Број
на
опасност(2)

/

Класа 8

22 POLYALUCHLORID 1327E
41-9

Класа 8

23 Sachtoklar 39 E

132741-9

Класа 8

24 Sachtoklar E

3929078-3

Класа 8

Моментално
складирана
количина
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Не се складираат
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Не се складираат
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Не се складираат
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Не се складираат
бидејќи се
нарачува (од
надворешен

Годишна
употреба

РиС
фрази(3)

Во зависност од R34, S28, S
динамиката и
45, S7/8
фреквенцијата
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R38, S2,
динамиката и
S26
фреквенцијата
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R38, S2,
динамиката и
S26
фреквенцијата
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R41, S23,
динамиката и
S26, S28,
фреквенцијата S37/39
на работа на
34

Реф.
Бр

Материјал/
Супстанција(1)

25 Sachtoklar P E

1.
2.
3.
4.

CAS(4) Категорија
Број
на
опасност(2)

3929078-3

Класа 8

Моментално
складирана
количина
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)
Не се складираат
бидејќи се
нарачува (од
надворешен
добавувач) мала
количина, во
зависност од
потребната
количина за
третман на
течниот отпад
(останува околу
0,5 kg - 1 kg од
секоја нарачана
хемикалија на
годишно ниво)

Годишна
употреба

РиС
фрази(3)

мобилната
постројка за
отпадни води

Во зависност од R41, S23,
динамиката и
S26, S28,
фреквенцијата S37/39
на работа на
мобилната
постројка за
отпадни води

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

Употреба на природни ресурси и енергија
Од природните ресурси на проектната локација се користи земјиштето на кое се наоѓа
мобилната постројка. Од извори на енергија, електрична енергија се користи за
осветлување, работа на системот за видео надзор, работење на мобилната постројка за
третман на течен отпад (пумпи, миксери, итн), како и мала количина на вода при чистење
на цистерната (Слика 16).
Употреба на транспортни возила
Во процесот на складирање на опасен отпад, транспортни возила кои се користат за превоз
на истиот, не се во сопственост на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”. Истата има склучено Договор
за закуп на возила за таа намена, со компанијата “НАМ ТРЕЈД” ДООЕЛ, Скопје (Прилог 13).
Приказ од овие транспортни возила, е даден на Слика 20.
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Слика 20: Транспортни возила за превоз на опасен отпад

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).

ОДГОВОР
Согласно Дозволата за вршење на дејност за складирање и третман на отпад (бр.УП131-123/2019, од 26.2.2020), релевантни фракции на отпад, кои инсталацијата ги
складира во рамки на складиштето и ги третира со употреба на мобилната постројка за
третман на течен отпад, се прикажани во Табела 3. Од мобилната постројка течниот
отпад кој се третира содржи 80% водена фаза, а останатите 20% се остатоци (мил,
масла, талози и сл.). Отпадот кој се генерира од функционирањето на мобилната
постројка (мил, масла, талози и сл.) се складира во посебни IBC контејнери, кои потоа
се предаваат на третман на компании (овластени постапувачи за отпад), со кои
инсталацијата „ЕЗО-ТЕХ“ поседува договори за соработка.
Табела 3: Видови и количини на отпад кој се складира и третира во мобилната постројка за
отпадни води во инсталацијата „ЕЗО-ТЕХ“

Реф.
Бр.

1.

2.

Вид на отпад/материјал
Отпад од рафинирање
нафта, прочистување
природен гас и пиролиза
на
јаглен (отпад од
рафинирање нафта)

Отпад од неоргански
хемиски процеси

Број од
Европскиот
каталог на
отпад
05 01 01,
05 01 02,
05 01 04,
05 01 05,
05 01 02*
05 01 03*
05 01 06*
05 01 08*
06 01 01*
06 01 02*
06 01 05*

Количина
Количина
по месец
[тони]

/

/

Годишна
количина
[тони]

Метод и
локација на
одложување

Во зависност
од
динамиката
на работата
на
инсталацијата

Се складира
и третира во
мобилната
постројка за
отпадни
води

Во зависност
од
динамиката
на работата

Се складира
и третира во
мобилната
постројка за
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Реф.
Бр.

Вид на отпад/материјал

Отпад од органски хемиски
процеси

3.

4.

5.

Отпад од ПФПТУ
(производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и
употреба) на превлеки
(бои, лакови и стаклести
емајли), лепила, заптивни
маси и печатарски бои

Отпад од индустријата на
фотографски материјали
(отпад од фотографска
дејност)

Број од
Европскиот
каталог на
отпад

Количина
Количина
по месец
[тони]

Годишна
количина
[тони]

Метод и
локација на
одложување

06 03 11*
06 05 02*

на
инсталацијата

отпадни
води

07 01 11*
07 02 07*
07 02 08*
07 05 13*
07 07 09*
07 07 10*
07 07 11*
07 01 01*
07 02 01*
07 03 01*
07 04 01*
07 05 01*
07 06 01*
07 07 01*

Во зависност
од
динамиката
на работата
на
инсталацијата

Се складира
и третира во
мобилната
постројка за
отпадни
води

Во зависност
од
динамиката
на работата
на
инсталацијата

Се складира
и третира во
мобилната
постројка за
отпадни
води

/

Во зависност
од
динамиката
на работата
на
инсталацијата

Се складира
и третира во
мобилната
постројка за
отпадни
води

/

Во зависност
од
динамиката
на работата
на
инсталацијата

Се складира
и третира во
мобилната
постројка за
отпадни
води

/

Во зависност
од
динамиката
на работата

Се складира
и третира во
мобилната
постројка за

08 01 11*
08 01 13*
08 03 12*
08 03 17*
08 04 11*
08 05 01*
08 01 19*
08 01 20
08 02 02
08 03 08
08 04 15*
08 04 16

09 01 01*
09 01 02*
09 01 13*

6.

Отпад од хемиска
обработка на површините
и превлекување метали и
други материјали;
хидрометалургија на
обоени метали

11 01 09*
11 01 98*
11 01 11*
11 01 12*

7.

Отпад од обликување и
физичка и механичка
обработка на површините
на метали и пластики

12 01 08*
12 01 09*
12 01 14*

/

/
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Реф.
Бр.

Вид на отпад/материјал

Отпад од масла и течни
горива (освен од масла за
јадење и од оние во
групите 05, 12 и 19)

8.

9.

10.

11.

Отпадни органски
растворачи, разладни
средства и реактивни
горива (освен 07 и 08)

Отпад од пакување,
апсорбенти, крпи за
бришење, материјали за
филтрирање и заштитна
облека, кој не е поинаку
специфициран
Отпад што не е поинаку
специфициран
(искористени возила од
различни видови
транспорт, гасови во
садови под притисок и
отфрлени хемикалии,
батерии и акумулатори, и
др.)

Број од
Европскиот
каталог на
отпад

Количина
Количина
по месец
[тони]

Годишна
количина
[тони]

Метод и
локација на
одложување

12 03 01*
12 03 02*

на
инсталацијата

отпадни
води

13 01 01*
13 01 05*
13 01 09*
13 01 12*
13 01 13*
13 02 04*
13 02 05*
13 02 06*
13 02 07*
13 02 08*
13 03 01*
13 03 09*
13 03 10*
13 07 01*
13 07 03*
13 08 99*
13 05 07*

Во зависност
од
динамиката
на работата
на
инсталацијата

Се складира
и третира во
мобилната
постројка за
отпадни
води

/

Во зависност
од
динамиката
на работата
на
инсталацијата

Се складира
и третира во
мобилната
постројка за
отпадни
води

/

Во зависност
од
динамиката
на работата
на
инсталацијата

Се складира
и третира во
мобилната
постројка за
отпадни
води

Во зависност
од
динамиката
на работата
на
инсталацијата

Се складира
и третира во
мобилната
постројка за
отпадни
води

14 06 03*
14 06 05*

15 01 10*
15 01 11*
15 02 02*

16 01 07 *
16 01 13*
16 01 14*
16 05 06*
16 05 07*
16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 06*
16 07 08*
16 10 01*
16 10 03*
16 10 01*
16 10 02*

/

/
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Реф.
Бр.

Вид на отпад/материјал

Број од
Европскиот
каталог на
отпад

Количина

Метод и
локација на
одложување

Количина
по месец
[тони]

Годишна
количина
[тони]

/

Во зависност
од
динамиката
на работата
на
инсталацијата

Се складира
и третира во
мобилната
постројка за
отпадни
води

Во зависност
од
динамиката
на работата
на
инсталацијата

Се складира
и третира во
мобилната
постројка за
отпадни
води

Во зависност
од
динамиката
на работата
на
инсталацијата

Се складира
и третира во
мобилната
постројка за
отпадни
води

16 01 17
16 01 18
16 01 19

Шут од градење и рушење
(вклучувајќи ископана
почва од загадени
подрачја)
12.

13.

14.

Отпад што се создава при
заштита на здравјето на
луѓето и животните и/или
сродни истражувања
(освен отпад од кујните и
рестораните кој не
произлегува од
непосредната здравствена
заштита)
Отпад од постројки за
преработка на отпад, од
постројките за обработка
на отпадна вода надвор од
кругот на инсталациите кои
ја создаваат и за
подготовка на вода за
пиење и на вода
за индустриска употреба

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 10*
17 04 11

18 01 06*
18 02 05*

19 01 06*
19 02 05*
19 02 08*
19 02 09*
19 03 04*
19 03 06*
19 08 11*
19 08 13*
19 10 01
19 10 02
19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 11*
19 13 01*
19 13 03*
19 01 06*
19 04 04*
19 07 02*
19 07 03*
19 11 03*
19 13 07*

/

/
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Реф.
Бр.

Вид на отпад/материјал

Број од
Европскиот
каталог на
отпад

Количина
Количина
по месец
[тони]

Годишна
количина
[тони]

/

Во зависност
од
динамиката
на работата
на
инсталацијата

Метод и
локација на
одложување

19 13 08*

15.

Комунален отпад (отпад од
домаќинства и сличен
отпад од комерцијална,
индустриска и
административна дејност)
вклучувајќи ги фракциите
селектиран отпад

20 01 39
20 01 40

Се складира
и третира во
мобилната
постројка за
отпадни
води

Приказ од складиран опасен отпад, во рамки на складиштето на инсталацијата „ЕЗОТЕХ“ е даден на Слика 21.
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Слика 21: Слики со складиран опасен отпад во складиштето на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”

Согласно Дозволата за вршење на дејност за собирање и транспорт на опасен отпад –
(бр.УП1-31-273/2019, од 2.4.2019), релевантни фракции на опасен отпад, кои
инсталацијата ги собира и транспортира, од местото на создавање (клиент) до
складиштето во рамки на фабриката “Охис”, се прикажани во Табела 4.
Табела 4: Видови и количини на опасен отпад кој се собира и транспортира до складиштето на
инсталацијата „ЕЗО-ТЕХ“

Реф.
бр

Вид на
отпад/материјал

Отпад од
рафинирање
нафта, прочистување
природен гас и
1. пиролиза на
јаглен (отпад од
рафинирање нафта)

Отпад од неоргански
хемиски процеси

2.

Отпад од ПФПТУ
(производство,
формулирање,
пакување,
транспортирање и
3. употреба) на
превлеки (бои, лакови
и стаклести емајли),
лепила, заптивни
маси и печатарски
бои
Отпад од
индустријата на
фотографски
4.
материјали (отпад од
фотографска
дејност)

Број од
Европскиот
каталог на
отпад

05 01 03*
05 01 06*

06 03 11*
06 05 02*
06 13 01*
06 13 05*

08 01 11*
08 01 15*
08 01 17*
08 01 19*
08 01 21*
08 03 12*
08 03 17*
08 03 19*
08 04 09*

09 01 01*
09 01 04*

Количина
Количина
по месец
[тони]

Годишна
количина
[тони]
Во зависност
од динамиката
на работата на
инсталацијата

Се собира и
транспортира,
од местото на
создавање
(клиент) до
складиштето во
рамки на
фабриката
“Охис”

Во зависност
од динамиката
на работата на
инсталацијата

Се собира и
транспортира,
од местото на
создавање
(клиент) до
складиштето во
рамки на
фабриката
“Охис”

Во зависност
од динамиката
на работата на
инсталацијата

Се собира и
транспортира,
од местото на
создавање
(клиент) до
складиштето во
рамки на
фабриката
“Охис”

Во зависност
од динамиката
на работата на
инсталацијата

Се собира и
транспортира,
од местото на
создавање
(клиент) до

/

/

/

/

Преработка/
одложување
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Реф.
бр

Вид на
отпад/материјал

Број од
Европскиот
каталог на
отпад

Количина
Количина
по месец
[тони]

Годишна
количина
[тони]

Преработка/
одложување

складиштето во
рамки на
фабриката
“Охис”
Отпад од масла и
течни горива (освен
од масла за јадење и
од оние во групите
5. 05, 12 и 19)

Отпад од пакување,
апсорбенти, крпи за
бришење, материјали
за
6. филтрирање и
заштитна
облека, кој не е
поинаку
специфициран
Отпад што не е
поинаку
специфициран
(искористени возила
од различни видови
транспорт, гасови во
7.
садови под притисок
и отфрлени
хемикалии, батерии и
акумулатори, и др.)
Шут од градење и
рушење (вклучувајќи
ископана почва од
загадени подрачја)
8.

Комунален отпад
(отпад од
домаќинства и сличен
отпад од
комерцијална,
9.
индустриска и
административна
дејност) вклучувајќи
ги фракциите
селектиран отпад

13 01
13 02
13 03
13 05
13 07

15 01 10*
15 01 11*
15 02 02*

16 01 07*
16 01 11*
16 01 14*
16 02 11*
16 02 15*
16 05 07*
16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 07 08*
16 07 09*
16 08 07*
17 02 04*
17 03 01*
17 05 03*
17 06 01*
17 06 05*

20 01 19*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 26*
20 01 27*
20 01 29*

Во зависност
од динамиката
на работата на
инсталацијата

Се собира и
транспортира,
од местото на
создавање
(клиент) до
складиштето во
рамки на
фабриката
“Охис”

Во зависност
од динамиката
на работата на
инсталацијата

Се собира и
транспортира,
од местото на
создавање
(клиент) до
складиштето во
рамки на
фабриката
“Охис”

Во зависност
од динамиката
на работата на
инсталацијата

Се собира и
транспортира,
од местото на
создавање
(клиент) до
складиштето во
рамки на
фабриката
“Охис”

Во зависност
од динамиката
на работата на
инсталацијата

Се собира и
транспортира,
од местото на
создавање
(клиент) до
складиштето во
рамки на
фабриката
“Охис”

Во зависност
од динамиката
на работата на
инсталацијата

Се собира и
транспортира,
од местото на
создавање
(клиент) до
складиштето во
рамки на
фабриката
“Охис”

/

/

/

/
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Од работењето на инсталацијата „ЕЗО-ТЕХ“ се создаваат неколку фракции на отпад,
кои се дадени во Табела 5.
Табела 5: Видови и количини на создаден отпад во инсталацијата „ЕЗО-ТЕХ“

Реф
. бр

Вид на
отпад/материјал

Отпад од
транспортни
цистерни,
складишни
1. резервоари и од
миење на
буриња (отпад
од
миење/чистење
на цистерната)

Отпад од
апсорбенси,
филтерски
материјали,
2. платна за
бришење и
заштитна
облека

Отпад од
3. пакување на
хемикалии

Шут од градење
и рушење
4. (отпад од
чистење на
складиште)

Број од
Европски
от
каталог
на отпад

16 07 08*
отпад
што
содржи
масло

15 02 02*

15 01 06

17 09 04

Количина
Количин
а по
месец
[тони]

/

Годишна
количина
[тони]

/

Метод и
локација на
одложувањ
е
Се предава
на
овластен
постапувач
за ваква
фракција
на отпад
(ДТУ “Ауто Хаус
Заковски”,
Скопје)

Во зависност
од
фреквенција
та и обемот
на работа

Се собира во
посебни
контејнери, и
времено се
складира во
инсталацијата

Во зависност
од
фреквенција
та и обемот
на работа

Се собира во
посебни
контејнери, и
времено се
складира во
инсталацијата

Во зависност
од
фреквенција
та и обемот
на работа
(зависи од
фреквенција
та на работа
на
мобилната
постројка, во
која се
користат
хемикалии
за третман
на течниот
отпад)
Во зависност
од
фреквенција
та и обемот
на работа
(околу 3 до 5
kg при
чистење)

Се собира во
посебен
контејнер и
времено се
складира во
инсталацијата

Се предава
и
транспорти
ра на
депонија
“Дрисла”,
со која
инсталациј
ата има
склучено
договор

Се собира во
посебен
контејнер и
времено се
складира во
инсталацијата

Се предава
и
транспорти
ра на
депонија
“Дрисла”,
со која
инсталациј
ата има

/

/

Преработка/
одложување

Се предава
и
транспорти
ра на
депонија
“Дрисла”,
со која
инсталациј
ата има
склучено
договор
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Реф
. бр

Вид на
отпад/материјал

Број од
Европски
от
каталог
на отпад

Количина
Количин
а по
месец
[тони]

Годишна
количина
[тони]

Преработка/
одложување

Метод и
локација на
одложувањ
е
склучено
договор

Во зависност
од
фреквенција
та и обемот
на работа
5. Комунален
отпад

20 03 01

/

Се собира во
посебен
контејнер и
времено се
складира во
инсталацијата

Се предава
и
транспорти
ра на
депонија
“Дрисла”,
со која
инсталациј
ата има
склучено
договор

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.

ОДГОВОР
При оперативната фаза на инсталацијата „ЕЗО-ТЕХ“ не се генерираат емисии во
воздухот. Целиот процес на работа на инсталацијата е таков што не постојат никакви
точкасти извори на емисии во атмосферата – не постојат котли/оџаци и не се
спроведува инсенерација на складираниот отпад. Целата динамика на работење на
инсталацијата не е континуирана во текот на годината. Истата се базира во зависност
од побарувачката од страна на клиентите. Работата на елементите на мобилната
постројка (пумпи, мешалки, компресори и др.) се спроведува со употреба на електрична
енергија. Сите помошни алати се на рачен или електричен погон, поради тоа не постојат
точкасти извори на емисии во атмосферата.
Можни и краткотрајни емисии во воздухот се очекуваат при употреба на цистерната и
транспортните возила за превоз на опасен отпад – мобилни извори на емисии во
воздухот.

Табела VI.1-1
Капацитет на котелот
Гориво за котелот
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За други големи извори на емисии во производството:

Табела VI.1-2
Извор на емисија
Референца/бр. на
оџак

Детали за емисијата
Висина на
оџак
[m]

Супстанција
/материјал

Масен
проток
[mg/Nm3]

Намалување на
загадувањето
Проток на
воздух
[Nm3/час]

Тип на
филтер/циклон/
скрубер

VII ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА
Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат
супстанции наведени во Анекс II од Додатокот на Упатството.
Потребно е да се дадат детали за сите супстанции присутни во сите емисии,
согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класификација водите (Сл. Весник 18-99).
Треба да се вклучат сите истекувања на површински води, заедно со водите од
дождови кои се испуштаат во површинските води.

ОДГОВОР
Емисии во површинските води и канализација од работењето на инсталацијата “ЕЗОТЕХ”, се јавуваат при работа на мобилната постројка за третман на течен отпад. Истиот
се пумпа преку системот на пумпи до постројката, поминува низ постројката, се третира
каде по третманот, се зема примерок од третираната вода и се носи на лабораториска
анализа во акредитирана лабораторија. По извршената анализа, доколку резултатите
на третираната отпадна вода, не ги надминуваат граничните вредности за одведување
на отпадни води, согласно националното законодавство (Правилник за условите,
начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по
нивното прочистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид
посебните барања за заштита на заштитените зони “Сл. Весник” на РМ бр. 81/11), истата
се испушта во фекалната пумпна станица (ФПС) “Горно Лисиче”, согласно склучениот
Договор со ЈП “Водовод и Канализација”, Скопје – Договор бр.0508/137, од 17.11.2021
(Прилог 20). Милта по третманот на течниот отпад се собира и привремено складира во
IBC контејнери, каде понатаму се предава на овластен постапувач со ваков вид на
отпад.
Покрај наведениот Договор за соработка со ЈП “Водовод и Канализација”, Скопје,
останата релевантна документација и записи, поврзани со емисии во површински води
и канализација, е следната:
➢ Известување од МЖСПП (бр.11-5678/2, од 14.12.2021, Прилог 21) за дозвола за
испуштање на третирана отпадна вода од мобилната постројка на инсталацијата
„ЕЗО-ТЕХ“, која се задолжува третираната/пречистената отпадна вода да ја
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испушта во фекалната пумпна станица (ФПС) “Горно Лисиче”, согласно начин и
фреквенција пропишан во Договор бр.0508/137 (од 17.11.2021) со ЈП “Водовод и
Канализација”, Скопје;
➢ Испратница од испуштена прочистена отпадна вода во ФПС “Горно Лисиче”
(бр.3-21, од 7.9.2021) (Прилог 19);
➢ Анализа на пречистена отпадна вода од страна на акредитирана лабораторија
за отпадни води “Фармахем”, Скопје (Извештај бр.115-В/21, од 14.6.2021, Прилог
22). Инсталацијата е задолжена пред испуштањето на пречистената отпадна
вода во ФПС “Горно Лисиче”, да изврши физичко-хемиска анализа на
пречистената отпадна вода, со цел да се задоволат барањата согласно
Правилник за условите, начинот и граничните вредности на емисија за
испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивно
пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на
заштитените зони (“Сл. Весник” на РМ бр. 81/11).
Табела 6: Анализа на пречистена отпадна вода на инсталацијата, пред испуштање во ФПС Горно
Лисиче
Мерен параметар
pH
ХПКK2Cr207

БПК5
Сулфати
Хлориди

Метод на
определување
MK EN ISO 10523:2013

Мерна
единица
/

Резултати

Гранични
вредности
6,5 – 9,5

Merck Spectroquant COD
Cell test 1.14541,
аналоген на ISO
15705:2002
MK EN ISO 10523:2007,
неакредитиран
Merck Spectroquant SO42test 1.02537, аналоген на
ЕРА 375.4, 1971
Merck Spectroquant Cltest 1.1487, аналоген на
US EPA 325.1 : 1971

mg/L O2

7,45
(≠0,04)
107 (≠7)

mg/L O2

34

250

mg/L SO42-

50 (≠4)

-

mg/L Cl-

73 (≠4)

-

700

Во процесот на инсталацијата „ЕЗО-ТЕХ“ не се користат технолошки води. Мала
количина на вода се користи при чистење на цистерната и истата се собира во посебен
IBC контејнер, и завршува со третман во мобилната постројка за пречистување на
отпадни води.
Загадување на површинските и подземните води од активностите што се одвиваат во
мобилната постројка е сведено на минимум, поради тоа што системот за пречистување
на отпадни води е од затворен тип/систем. Можна контаминација на водите се очекува
во случај при несоодветно управување со отпадот и дефект на мобилната постројка за
пречистување на отпадни води. На Слика 22 е дадена локацијата на ФПС “Горно Лисиче”
во однос на инсталација “ЕЗО-ТЕХ”.
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Слика 22: Макролокација на ФПС “Горно Лисиче” во однос на предметниот опфат – инсталација
“ЕЗО-ТЕХ”

Испуштањето на пречистена отпадна вода од страна на инсталацијата во ФПС
Горно Лисиче, не се врши континуирано во текот на целта година, туку се одвива
согласно обемот на работа – се собира одредена количина пречистена отпадна вода
складирана во IBC контејнери, каде на секои 2 до 3 месеци се врши нејзино испуштање
во рамки на наведената емисиона точка. Проценето годишно количество на емисии
на пречистени отпадни води од инсталацијата, изнесува од 80 до 100m3 во рамки на
ФПС “Горно Лисиче”.
Пополнете ја следната табела:
Параме
тар
Име на
супстан
ција

pH
ХПКK2Cr2

Пред третирање
Макс.
Просек
на час
[mg/l]

Макс.
Дневен
просек
[mg/l]

kg/ден kg/год.

После третирање
Макс.
просек
на час
[mg/l]

Макс.
Дневен
просек
[mg/l]

Вкупно Вкупно

kg/ден

kg/год .

Идентитет
на
реципиентот
[6N;6Е]1

7,45
107

07

БПК5

34

Сулфат
и

50

Хлориди

73

Од складиштето не се врши директно испуштање на отпадни води во реки и езера.
Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем

: _______________
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Параметар

Резултати
(mg/l)
Датум

Датум

Датум

Нормален
аналитички
опсег

Метода/техника
на анализа

Датум

pH
Температура
Електрична спроводливост S
Амониумски азот NH4-N
Хемиска потрошувачка на
кислород
Биохемиска потрошувачка на
кислород
Растворен кислород О2(r-r)
Калциум Ca
Кадмиум Cd
Хром Cr
Хлор Cl
Бакар Cu
Железо Fe
Олово Pb
Магнезиум Mg
Манган Mn
Жива Hg

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем:

___________________
Параметар

Резултати

Нормален
аналитички
опсег

(mg/l)

Датум

Датум

Датум

Метода/
техника на
анализа

Датум

Никел Ni
Калиум K
Натриум Na
Сулфат SO4
Цинк Zn
Вкупна базичност
(како CaCO3)
Вкупен органски јаглерод TOC
Вкупен оксидиран азот TON
Нитрити NO2
Нитрати NO3
Фекални колиформни
бактерии во раствор ( /100мл)
Вкупно бактерии во раствор
( /100мл)
Фосфати PO4

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.
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ОДГОВОР
Почвата преставува мошне чувствителен медиум и важен природен и економски
ресурс. Во оперативната фаза на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” не се очекуваат негативни
влијанија врз почвата, бидејќи фреквенцијата и динамиката на нејзината работа е
променлива (пр. мобилната постројка работи со фреквенција околу еднаш во два
месеци, во времетраење од 5-6 часа). Можни емисии се очекуваат само како резултат
на несоодветно управување со отпадните води (можен дефект на мобилната постројка)
и отпадот (можни истекувања).
Проектните решенија за собирање и одведување на отпадните води и организираното
собирање и одведување на отпадот, придонесуваат можностите за загадување на
почвата да бидат сведени на минимум. Активностите што се одвиваат во рамки на
мобилната постројка за третман на течен отпад, немаат можности за контаминација на
земјиштето поради фактот што системот е затворен - течниот отпад се транспортира
преку системот на пумпи до постројката, поминува низ истата и по завршување на
третманот, се испумпува во IBC контејнери .

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 не земјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште
(ефлуент, мил, пепел), како и предложените количества, периоди и начини на примена
(пр. цевно испуштање, резервоари).

ОДГОВОР
Од мобилната постројка течниот отпад кој се третира содржи 80% водена фаза а
останатите 20% се остатоци (мил, масла, талози и сл.). Отпадот кој се генерира од
функционирањето на мобилната постројка (мил, масла, талози и сл.) се складира во
посебни IBC контејнери, кои потоа се предаваат на третман на компании (овластени
постапувачи за отпад), со кои инсталацијата „ЕЗО-ТЕХ“ поседува договори за соработка.
Во досегашното работење на инсталацијата „ЕЗО-ТЕХ“, не се извршени лабораториски
анализи на квалитативен и квантитативен состав на милта (концентрација на тешки
метали и сл.) која се генерира од третманот на отпадните води во мобилната постројка.
Доколку добиените резултати од анализата на милта, се во согласност со барањата на
Правилник за начинот и постапката за користење на тињата, максималните вредности
на концентрациите на тешки метали во почвата во која се користи тињата, вредности на
концентрациите на тешки метали во тињата, согласно со нејзината намена и
максималните годишни количини на тешки метали што може да се внесат во почвата
(„Службен Весник на РМ“ бр. 73/11), истата може да се аплицира во земјоделието како
почвено ѓубриво.
Идентитет на површината
Вкупна површина (ha)
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Корисна површина (ha)
Култура
Побарувачка на Фосфор (kg P/ha)
Количество на мил расфрлена на самата
фарма
(m3/ha)
Проценето количество Фосфор во милта
расфрлена на фармата (kg P/ha)
Волумен што треба да се аплицира (m3/ha)
Аплициран фосфор (kg P/ha)
Вк. количество внесена мил (m3)

X

БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на
локацијата (во согласност со локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ /
само преку ден / повремено).

ОДГОВОР
При функционирањето на складиштето на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”, како можни извори
на зголемено ниво на бучава и вибрации, се јавува опремата која се користи при третман
на отпадот од страна на вработениот персонал – возила кои се користа за транспорт на
отпадот до складиштето и мобилната постројка за третман на течниот отпад работење
на компресори, пумпи, мешалки и сл.). Овие извори на зголемена бучава и вибрации се
незначајни, занемарливи и краткотрајни, бидејќи фреквенцијата на употребата на
цистерната и мобилната постројка е различна и е во зависност од обемот на работа (пр.
мобилната постројка работи со фреквенција околу еднаш во два месеци, во
времетраење од 5-6 часа; цистерната се користи само во случај на чистење на
контаминирана површина на локација побарана од клиентот; и сл.).
Исто така, кон фактот дека релевантните извори на бучава и вибрации се занемарливи
и незначајни, треба да се земе во предвид и карактерот на локацијата на складиштето
од аспект на генерирана бучава – индустриско подрачје во рамки на фабриката “Охис”.
Извор на
емисија
Референца/
бр

Извор/уред

Опрема
Референца/
бр.

Интензитет на
бучава
dB на означена
оддалеченост

Периоди на емисија
[број на часови
претпладне./ попладне]

Обележете ги референтните точки на локациската мапа и на опкружувањето.
Референтни точки:

Национален
координатен
систем
(5N, 5E)

Нивоа на звучен притисок
(dB)
L(A)eq

L(A)10

L(A)90
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Граници на
локацијата

ОСЕТЛИВИ
ЛОКАЦИИ

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

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.

ОДГОВОР
Согласно Известувањето од МЖСПП (бр.11-5678/2, од 14.12.2021) со кое се издава
дозвола за испуштање на третирана/пречистена отпадна вода од мобилната постројка
на инсталацијата „ЕЗО-ТЕХ“, истата се задолжува пречистената отпадна вода да ја
испушта во фекалната пумпна станица (ФПС) “Горно Лисиче”, согласно барањата во
Договорот со ЈП “Водовод и Канализација”, Скопје (бр.0508/137, од 17.11.2021). На
Слика 23 е дадена микролокацијата на емисионата точка ФПС “Горно Лисиче”.

Слика 23: Микролокација на емисионата точка за води ФПС “Горно Лисиче” и реципиент- река
Вардар

Испуштањето на пречистена отпадна вода од страна на инсталацијата во ФПС “Горно
Лисиче”, не се врши континуирано во текот на целта година, туку се одвива согласно
обемот на работа – се собира одредена количина пречистена отпадна вода складирана
во IBC контејнери, каде на секои 2 до 3 месеци се врши нејзино испуштање во рамки на
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наведената емисиона точка. Мапа со емисионата точка за води, релевантна за
инсталацијата, е дадена на Слика 24.

Слика 24: Мапа со емисиона точка за води ФПС “Горно Лисиче”

Емисионата точка за води ФПС “Горно Лисиче” воедно ќе биде и мониторинг точка за
следење на емисиите на води. Координати од мерно место за мониторинг на емисии во
води, се дадени во Табела 7.
Табела 7: Координати на мерно место за мониторинг на емисии во води
Мерно место
ФПС “Горно Лисиче”

Координати на мерното место
N
E
41°58'31.22"
21°29'56.88"

Фреквенцијата на мониторирање ќе биде во зависност од динамиката на испуштање на
пречистени отпадни води од инсталацијата во ФПС “Горно Лисиче”. Затоа
инсталацијата е задолжена пред испуштањето на пречистената отпадна вода во ФПС
“Горно Лисиче”, да изврши физичко-хемиска анализа на пречистената отпадна вода (од
страна на акредитирана лабораторија за анализа на отпадни води), со цел да се
задоволат барањата согласно Правилник за условите, начинот и граничните вредности
на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на
нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на
заштитените зони (“Сл. Весник” на РМ бр. 81/11).
Табела 8: Предложена фреквенција на мониторинг од страна на инсталацијата
Фреквенција на
Метод на земање
Параметар
Метод на анализа/техника
мониторинг
на примероци
МКС ISO 5667MK EN ISO 10523:2013
Во зависност од
10:2007
динамиката на
(Квалитет на
Merck Spectroquant COD
Емисии во води
испуштање на
вода - Земање
Cell test 1.14541, аналоген
пречистени отпадни
примероци (Дел
на ISO 15705:2002
води од
10: Упатство за
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инсталацијата во
ФПС “Горно Лисиче”.
(пред испуштањето
на пречистената
отпадна вода во ФПС
“Горно Лисиче”, да се
изврши физичкохемиска анализа на
пречистената
отпадна вода)

земање
примероци од
отпадни води

MK EN ISO 10523:2007
Merck Spectroquant SO42test 1.02537, аналоген на
ЕРА 375.4, 1971
Merck Spectroquant Cl- test
1.1487, аналоген на US
EPA 325.1 : 1971

XII ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
Операторите кои поднесуваат барање за интегрирана еколошка дозвола
приложуваат предлог-програма за подобрување на работата на инсталацијата и
заштитата на животната средина.

ОДГОВОР
Инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” е одговорна компанија чија примарна цел е постојано да
работи во насока на заштита на животната средина, преку безбедно управување со
отпадот како и планирање на активности кои ќе ги унапредат нејзините еколошки
перформанси.
Како главни активности, кои преставуваат предлог - програма за подобрување на
работата на инсталацијата во насока на заштитата на животната средина, се прикажани
во Табела 9.
Табела 9: Програма за подобрување
Ред.
Бр.
1.

Активност
Зголемување на капацитетот на своето работење
Опис на активноста: Зачестеност на употреба на опремата во инсталацијата
(цистерната за чистење на контаминирани отпадни води, употреба на мобилната
постројка за третман на отпадни води, редовно сервисирање и набавка на резервни
делови за опремата, и др.)
Цел на активноста: Зголемување на обемот и фреквенцијата на работење на
инсталацијата, зголемен број на клиенти, итн.
Придобивка: Ќе се овозможи соодветно и безбедно управување на опасен и неопасен
отпад.
Период на реализација: дополнително ќе се утврди од страна на раководството на
инсталацијата
Финансиски средства за реализација на инвестицијата: дополнително ќе се утврди
од страна на раководството на инсталацијата

2.

Воведување на метода за третман на отпад – метод на солидификација
Опис на активноста: Процесот на солидификација претставува хемиски процес на
врзување и зацврстување на тињата и заробување на тешките метали,
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Ред.
Бр.

Активност
јаглеводородите и патогените бактерии во новонастанатите кристални решетки т.е.
минерали. За солидификација е потребно да се користат 4-6 адитиви и тоа:
•
•
•
•
•
•

врзивни хидрофобни средства;
сорбент;
адитиви за намалување на тешките метали;
интерно полнило;
пепел од термоцентрали-средство за врзување;
хидрофилно полнило.

Потребно е адитивите да се мешаат на суво, така што во тињата се додаваат
истовремено. Во зависност од загаденоста односно количеството на органска
материја во тињата, се одредува количината на адитиви, потребна да се изврши
солидификација.
Оптимален, масен однос помеѓу замастената тиња и адитивите е 2,5-3,5 : 1 (на 2,5-3,5
m3 загадена тиња се додаде околу 1 m3 измешани адитиви). Кондиционирањето се
изведува на следниот начин:
•

Мешањето секогаш започнува така што прво се додава загадената тиња по
што се стартува мешачот и започнува со додавањето на адитивите;

•

Мешањето трае 20 минути;

•

Потоа се додава одредена количина на други адитиви за да дојде до хемиска
реакција, сорбција и заробување на тешките метали по пат на изотермен
процес во траење од 25 минути.

Процесот на солидификација започнува со реакција на негасената вар со вода по
формулата:
CaO + H2O → Ca(OH)2 + топлина
Продолжува процесот на карбонизација:
Ca(OH)2 +CO2 → CaCO3 + H2O + топлина
Во оваа фаза се користи јаглерод диоксид од воздухот. Наведените процеси се движат
уште во текот на подготвителните работи на мешање и кондиционирање, а ефектите
се видливи веќе по 24 часа. Понатаму се одвива многу комплексен процес на
хидратација кој може да се види во создавање:
4CaO x 4SiO2 +2H2O
4CaO x 4Al2O3 + 2H2O
CaO Al2O3 SiO2 H2O
CaO Al2O3 CaSiO4 H2O
Во минеролошката подлога доаѓа до значајни трансформации кои условуваат
активниот CaO постепено да се губи, учествувајќи во создавање на нови минерални
соединенија (минерални соединенија патентна постапка која не може да се прикаже).
Опасниот отпад кој не може да се третира во инсталацијата или остаток од третманот,
а за кој анализите од акредитирана лабораторија покажале дека и после третманот,
сепак содржи опасни материи, се извезува или се предава на оператори кои имаат
дозвола за третман на таков вид отпад.
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Ред.
Бр.

Активност
Цел на активноста: Соодветно управување со опасниот отпад кој не може да се
третира во инсталацијата, а за кој анализите од акредитирана лабораторија покажале
дека и после третманот, сепак содржи опасни материи, се извезува или се предава на
оператори кои имаат дозвола за третман на таков вид отпад.
Придобивка: Опасниот отпад се неутрализира и како неопасен отпад се одлага на
депонија без опасности по животната средина.
Период на реализација: дополнително ќе се утврди од страна на раководството на
инсталацијата
Финансиски средства за реализација на инвестицијата: дополнително ќе се утврди
од страна на раководството на инсталацијата

3.

Контрола и ажурирање на воведените системи и стандарди (ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007), согласно нивните барања и цели
Опис на активноста: Ажурирање на воведените системи и стандарди согласно
барањата од точките на новите верзии на системите и стандардите, подготовка на
нови процедури, упатсво, и сл.(пр. подготовка на План по престанок со работа, План
за спречување на хаварии и реагирање во итни случаеви и др.)
Цел на активноста: Да се усогласи работата на инсталацијата со имплементираните
системи и стандарди (ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007). Подготовка на План по
престанок со работа кој ќе содржи План за демонтажа на опремата како и селекција и
собирање на складираните фракции на отпад и соодветно управување (согласно
законските барања за секоја фракција).
Придобивка: Спречување/ублажување на влијанијата врз животната средина од
работењето на инсталацијата (согласно стандардот за управување со животна
средина (ISO 14001:2015), како и при престанок со работа и демонтажа на опремата и
постапување со создадените видови на отпад.
Период на реализација: дополнително ќе се утврди од страна на раководството на
инсталацијата
Финансиски средства за реализација на инвестицијата: дополнително ќе се утврди
од страна на раководството на инсталацијата

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 преземените 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
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Појавата на хаварија е непланиран или несекојдневен настан, предизвикан од
небрежност, виша сила, во услови на делумно или целосно изгубена контрола врз
процесот на производство или манипулација, кој може да има штетно дејство врз
човековото здравје и животната средина. Според дефиницијата на Европската унија,
несреќа, претставува ненадејна појава на големи емисии на загадувачки материи,
пожари или експлозии како резултат на непланирани настани во рамките на одредена
индустриска активност што се јавува во или надвор од индустријата, вклучувајќи и една
или повеќе хемикалии.
Степенот на секоја несреќа може да се гледа од неколку аспекти: закана врз животната
средина и здравјето на луѓето, времетраењето на штетните ефекти и степенот на
мерките за санација.
Земајќи ги во предвид типот и видот на сензитивни рецептори, кои можат да бидат
изложени на негативно влијание од можна хаварија од функционирањето на
инсталацијата, како и типот на дејноста која ја обавува инсталацијата, може да се
констатира дека: доколку настане хаварија или несреќен случај при работењето на
инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”, негативните влијанија и последици се очекуваат во рамки
на инсталацијата (не се очекуваат последици врз заедницата и пошироко).
За спречување на евентуална појава на хаварии и ограничување на ризиците
инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” потребно е да ги превземе следните активности:
-

Изготвување на План за заштита и спречување во случај на хаварии;

-

Спроведување на проценка на ризик на сите работни места поврзани со
процесот на складирање, третман и обработка на неопасен и опасен отпад;

-

Употреба на соодветна опрема за лична заштита, согласно препораките кои
произлегуваат од проценката на ризик на соодветните работни места (работно
одело, шлем, ракавици и сл.);

-

Почитување на општите правила за безбедност и здравје при работењето

-

Обележување и осигурување на локацијата, согласно законските прописи од
областа на безбедност и здравје при работа;

-

Редовно сервисирање на целокупната опрема која се користи во текот на
изведувањето активности, а со цел избегнување на евентуални несакани застои
во работата и контаминација на просторот предвиден за работа. Сервисот да се
врши од овластени сервиси за таа намена;

-

Електричната инсталација и мрежниот напон секогаш да се одржуваат во
исправна состојба;

-

Поставување на ПП апарати кои ќе се употребуваат во случај на пожар. За сите
уреди и опрема за заштита од пожар, да се обезбедат документи-сертификати и
атести. Користењето на вода за противпожарни цели, мора да биде изведено при
исклучена електрична енергија;

-

Поставување на патокази со панични светла на местата за евакуација;

-

За да бидат спречени несреќи/хаварии на мобилната постројка, присуството на
операторот за време на третманот е задолжително. За надминување и одговор
во несреќни ситуации, мора да се обезбеди соодветен сорбент (песок,
струготини, итн.), кој ќе се употреби за собирање на потенцијално
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истурени/излеани количества течен отпад. По употребата на сорбент, истиот е
потребно да се одложи во метално буре и да се третира како опасен отпад во
согласност со законските прописи;
-

Телефонските линии и апарати во инсталацијата мора да бидат во исправна
состојба во секој момент;

-

Во портирницата мора да се постави рачна сирена за узбуна во случај на
опасност од пожар или некаква неисправност;

-

Потребно е спроведување
складиштето;

-

За да се спречи и минимизира разлевање на хемикалии, потребно е поставување
на танквани; и др.

на

24-часовно

физичко

обезбедување

на

Реализација на предвидените мерки е неопходна, се со цел да се избегне евентуална
појава на хаварии, кои би влијаеле негативно, како по работната, така и по животната
средина, а воедно би се избегнале материјални штети и човечки жртви.

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
Инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” потребно е да изготви План за престанок со работа,
ремедијација и грижа по престанок на активностите на складиштето.
Обврската на инсталацијата за подготовка на ваков вид на документација произлегува
од националното законодавство, односно од Законот со животна средина и
релевантните подзаконски акти. 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, 44/15 129/15, 192/15, 39/16, 99/18), член 122, 124, 125, 126, 127 и Правилникот за
постапка за добивање на Б - интегрирана еколошка дозвола (Сл. Весник на РМ бр.
04/06) член 14 – Инсталацијата е должна да ги извести надлежниот орган МЖСПП и
Град Скопје за затварање на инсталацијата и е должна да им достави План за престанок
со работа, со временска рамка за извршување на активностите наведени во планот. На
Слика 25 е дадена шема со постапка за изготвување на Планот за затварање и грижа
по престанок со работа на инсталацијата.
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Слика 25: Опсег на Планот за затварање и грижа по престанок со работа на инсталацијата

Планот за престанок на активностите треба да ги содржи следните елементи:
•
•
•
•
•

•
•

Изјава за обемот на планот;
Опсег на Планот (локациски услови, временски интервал, технолошки опсег;
опсег во однос на сензитивни рецептори);
Анализа на ризици од работењето на складиштето на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ”
Оценка на идентификуваните ризици;
Критериумите кои дефинираат успешен престанок со работа на активностите
или на дел од нив, кои ќе обезбедат спречување/ублажување на влијание врз
животната средина;
Програма за реализација на предложените мерки; и
Финансиски инструменти за покривање на трошоците за преземање на
превентивни мерки за намалување на ризиците.

Пред да се пристапи кон демонтажа на опремата (цистерна, мобилна постројка, пумпи,
компресори и сл.), потребни се подготвителни активности кои можат да предизвикаат
потенцијални негативни влијанија врз различните елементи на животната средина:
❖
❖
❖
❖
❖

Промивање на опремата;
Расклопување на опремата;
Отстранување на функционалните делови на опремата;
Генерирање на отпад;
Собирање, транспорт и финално отстранување или третман (рециклирање) на
отпадот.
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Целокупната операција на спроведената демонтажа на опрема и затворање на
инсталацијата мора да се документира со соодветни записи и истите да се поднесат и
достават до МЖСПП.

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
Складиштетот на инсталацијата :ЕЗО-ТЕХ” се наоѓа на територија на Општина Кисела
Вода, на КП бр. 5340/1, КО Кисела Вода 2, поточно на бул. “Борис Трајковски” бр. 73 (во
кругот на фабриката “Охис”, Скопје). Главната дејност на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” се
состои од три вида на проектни активности, кои функционираат како целина, но може
да функционираат и засебно во рамки на објектот односно складиштето, кое е лоцирано
во близина на бул. “Борис Трајковски”, во кругот на фабриката “Охис”. Објектот во кој се
наоѓа складиштето е под закуп, согласно склучено договор за закуп на магацински
простор со површина од 1000 m2 (бр. 0805-067, од 1.12.2018 година).Главната дејност
на инсталацијата, може да се подели на три категории:
❖ Складирање на неопасен и опасен отпад;
❖ Третман на отпад;
➢ Мобилна постројка за третман на течен отпад;
❖ Преработка на отпад;
➢ Чистење на отпадна амбалажа и нејзино повторно користење;
➢ Селектирање, балирање и пакување на отпад;
Во моментот на изработка на оваа Б-ИЕД, во инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” работат 4
(четири) лица, со редовен работен однос. Во случај на зголемен обем на работа
(пакување, чистење на резервоари и сл.),инсталацијата вработува дополнителен кадар
(околу 4 до 5 лица), регулиран по договор на дело. Работното време во инсталацијата е
регулирано во времетраење од 5 (пет) работни дена (од понеделник до петок), во
временски интервал од 8:30 до 16:30 часот. Динамиката на работење на инсталацијата
“ЕЗО-ТЕХ” е непостојана, односно нејзиното работење е во зависност од побарувачката
од страна клиентите (пр. мобилната постројка за третман на течен отпад се користи
еднаш во два месеци, со времетраење на работење околу 5 до 6 часа).
Инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” постапува и работи согласно следните добиените дозволи за
управување, складирање и третман на опасен и неопасен со отпад, издадени од
МЖСПП.
Во рамки на инсталацијата “ЕЗО-ТЕХ” се користат мал спектар на хемикалии во
процесот на третман на течен отпад во мобилна постројка. Хемикалиите кои се користат
во овој процес, не се складираат во рамките на складиштето бидејќи инсталацијата ја
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нарачува потребната количина на хемикалии (флокуланти, коагуланти и сл.) од
надворешен добавувач (со кој има склучено договор), пред започнување на процесот
на третман со мобилната постројка. Нивната количина на годишно ниво е мала, и е во
зависност од обемот на работа на мобилната постројка за третман на отпадни води.
Од природните ресурси на проектната локација се користи земјиштето на кое се наоѓа
мобилната постројка. Од извори на енергија, електрична енергија се користи за
осветлување, работа на системот за видео надзор, работење на мобилната постројка
за третман на течен отпад (пумпи, миксери, итн), како и мала количина на вода при
чистење на цистерната. Во процесот на складирање на опасен отпад, транспортни
возила кои се користат за превоз на истиот, не се во сопственост на инсталацијата
“ЕЗО-ТЕХ”. Истата има склучено договор за закуп на возила за таа намена, со
компанијата “НАМ ТРЕЈД” ДООЕЛ, Скопје.
Релевантни фракции на отпад, кои инсталацијата ги складира во рамки на складиштето,
ги третира со употреба на мобилната постројка за третман на течен отпад, и оние
фракции на отпад кои се генерираат при работењето на инсталацијата, се прикажани
во Табела 3, Табела 4 и Табела 5. Отпадот кој се генерира од функционирањето на
мобилната постројка (мил, масла, талози и сл.) се складира во посебни IBC контејнери,
кои потоа се предаваат на третман на компании (овластени постапувачи за отпад), со
кои инсталацијата „ЕЗО-ТЕХ“ поседува договори за соработка.
Поради намалената фреквенција и динамика на работа на инсталацијата „ЕЗО-ТЕХ“
(пр. мобилната постројка работи со фреквенција околу еднаш во два месеци, во
времетраење од 5-6 часа), не се генерираат емисии во воздухот, почвата, ниту пак се
генерираат зголемени нивоа на бучава и вибрации како резултат на нејзиното
функционирање. Во досегашното работење на инсталацијата „ЕЗО-ТЕХ“, не се
извршени лабораториски анализи на квалитативен и квантитативен состав на милта
(концентрација на тешки метали и сл.) која се генерира од третманот на отпадните води
во мобилната постројка.
Емисии во површинските води и канализација од работењето на инсталацијата “ЕЗОТЕХ”, се јавуваат при работа на мобилната постројка за третман на течен отпад. Истиот
се пумпа преку системот на пумпи до постројката, поминува низ постројката, се третира
каде по третманот, се зема примерок од третираната вода и се носи на лабораториска
анализа во акредитирана лабораторија. По извршената анализа, доколку резултатите
на третираната отпадна вода, не ги надминуваат граничните вредности за одведување
на отпадни води, согласно националното законодавство (Правилник за условите,
начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по
нивното прочистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид
посебните барања за заштита на заштитените зони “Сл. Весник” на РМ бр. 81/11), истата
се испушта во фекалната пумпна станица (ФПС) “Горно Лисиче”, согласно склучениот
договор со ЈП “Водовод и Канализација”, Скопје – Договор бр.0508/137, од 17.11.2021.
Милта по третманот на течниот отпад се собира и привремено складира во IBC
контејнери, каде понатаму се предава на овластен постапувач со ваков вид на отпад.
Емисионата точка за води ФПС “Горно Лисиче” воедно се предлага од страна на
инсталацијата да биде и мониторинг точка за следење на емисиите на води. Координати
од мерно место за мониторинг на емисии во води, се 41°58'31.22" и 21°29'56.88".
Испуштањето на пречистена отпадна вода од страна на инсталацијата во ФПС
Горно Лисиче, не се врши континуирано во текот на целта година, туку се одвива
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согласно обемот на работа – се собира одредена количина пречистена отпадна вода
складирана во IBC контејнери, каде на секои 2 до 3 месеци се врши нејзино испуштање
во рамки на наведената емисиона точка.
Како мерки за намалување на влијанијата од досегашното работење на инсталацијата
„ЕЗО-ТЕХ“, се предлагаат следните:
➢ Редовен мониторинг на емисијата во површинските води од пречистената
отпадна вода од мобилната постројка, во рамки на емисионата точка, од страна
на акредитирана лабораторија на отпадни води. Фреквенцијата на мониторинг
да биде во согласност со динамиката на испуштање на пречистени отпадни води
во ФПС “Горно Лисиче”;
➢ Изготвување на План за заштита и спречување во случај на хаварии;
➢ Употреба на соодветна опрема за лична Заштита при ракување со отпадот во
складиштето (работно одело, шлем, ракавици и сл.);
➢ Редовно сервисирање на целокупната опрема која се користи во текот на
изведувањето активности, а со цел избегнување на евентуални несакани застои
во работата и контаминација на просторот предвиден за работа. Сервисот да се
врши од овластени сервиси за таа намена;
➢ За да бидат спречени несреќи/хаварии на мобилната постројка, присуството на
операторот за време на третманот е задолжително. За надминување и одговор
во несреќни ситуации, мора да се обезбеди соодветен сорбент (песок,
струготини, итн.), кој ќе се употреби за собирање на потенцијално
истурени/излеани количества течен отпад. По употребата на сорбент, истиот е
потребно да се одложи во метално буре и да се третира како опасен отпад во
согласност со законските прописи; и др.
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XVI ИЗЈАВА
Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола, во согласност со одредбите на Законот
за животна средина (Сл. Весник на РСМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15 129/15, 192/15, 39/16, 99/18) и
регулативите направени за таа цел.
Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и
комплетни.
Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и
просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови
делови за потребите на друго лице.

Потпишано од :

Датум :

(во името на организацијата)

Име на потписникот :
Позиција во организацијата :

Печат на компанијата:
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