
Барање за Бинтегрирана еколошка дозвола                                                                                                                                                     
Кланица со Ладилник -Неготино 

 

Апликација за IPCC  
 

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 

 

Објектот Кланица и Ладилник Неготино во моментов не е во функција. Операторот во месец Септември изврши 
пробно тестирање на технолошката линија. Во наредниот период операторот има намера да ги стави во функција сите 
постројки и опрема и да започне со пробно производство. Пробното производство ќе се врши во период од шест 
месеци до една година зависно од обезбедената количина на главна суровина живина. Во овој период операторот ќе 
преземе соодветни мерки со цел подобрување на работата на постојната инсталација. 

 
   
Активност бр.1  Воведување на Систем за управување со животната средина (EMS) 

Опис 
НДТ подразбираат постоење и спроведување на систем за управување со животната 

средина. Таков сеуште не е воспоставен имајќи во предвид дека инсталацијата 

сеуште не е ставена во функција. 

2.Предвидена дата на почеток на реализација реализација  
По завршување на периодот на пробно производство со цел да се изврши 
мониторирање на критичните точки. 
 

3.Предвидена дата на завршување на активноста 
Мерката е постојана  во оперативната фаза 

4.Вредност на емисиите до и за време на реализацијта  
Емисии на прашина- задоволува 
Емисии на штетни гасови во воздух- задоволува 
Емисии на бучава – задоволува 
Емисии на технолошки отпадни води  прво мерење во период  на пробното 
производство. 

5.Вредност на емисиите по реализација на  активноста  
Како што ке бидат измерени 



6.Влијание врз ефикасноста (Промени во потршувачката на енергии, вода и суровини) 
Да се очекува намалување на потрошувачката на вода.  

7. Мониторинг 

Параметар Медиум Метода Зачестеност 

    

Следење на сите параметри како што е наведено во Предлог програма за мониторинг 
на емисии во  вода, воздух и бучава  

8 Извештај од мониторинг 

Извештај со резултати и ефекти од превземените мерки со оваа активност 

9.Вредност на инвестицијата 

1.500Евра годишно 

 

 

Активност бр.2 Поставување на маслофаќач пред влез на технолошка отпадна вода во рецепиент 
Опис 
Технолошките отпадни води во кланичната индустрија се со зголемени концентрации 
на масти и масла. Со цел нивно минимизирање се планира поставување на 
маслофаќач пред влез на технолошка отпадна вода во рецепиент. 
 

2.Предвидена дата на почеток на реализација реализација  
Во текот на пробното производство 

3.Предвидена дата на завршување на активноста 
Пред почеток на производниот процес со полн капацитет. 

4.Вредност на емисиите до и за време на реализацијта  
Ке биде дефинирана врз база на мерења. 

5.Вредност на емисиите по реализација на  активноста  
Намалување емисиите на масти и масла во границите на ГВЕ   
 

6.Влијание врз ефикасноста (Промени во потршувачката на енергии, вода и суровини) 
Нема 
 

7. Мониторинг 

Параметар Медиум Метода Зачестеност 

Масти и масла Отпадна вода Екстракција и 
инфрацрвена 
спектроскопија SM 

Еднаш годишно 



5520-C:2017 

 

8 Извештај од мониторинг 
Еднаш годишно 

9.Вредност на инвестицијата     2000Евра      

 

 

Активност бр.3 Елаборат за безбедност и проценка на ризик на работни места 
Опис 

1. Со цел да се постигне восок степен на заштита при работа  на вработените и 
соодветни превентивни  мерки работодавачот  ќе изготви изјава за безбедност и 
проценка на ризик на работното место, за вработените ќе бидат спроведени 
соодветни обуки и  средства за лична заштита. 

2.Предвидена дата на почеток на реализација реализација  
Отпочнување на постапка – Во тек на пробно производство.   

3.Предвидена дата на завршување на активноста 
До завршување на пробно производство. 

4.Вредност на емисиите до и за време на реализацијта  
Активноста нема влијание на медиумите 

5.Вредност на емисиите по реализација на  активноста  
 

6.Влијание врз ефикасноста (Промени во потршувачката на енергии, вода и суровини) 
Нема 
 

7. Мониторинг 

Параметар Медиум Метода Зачестеност 

    

Нема 

8 Извештај од мониторинг 

Запис од спроведените активности 
-тема и содржина на обуката 
-список на присутни учесници 
-заклучоци 

9.Вредност на инвестицијата 

1000 Евра  



 

Активност бр.4 Регистрација на чилер од ладилник со фреон 

Опис 
1. Почитување на законска обврска - регистрација на чилер од ладилник со фреон во 
Канцеларијата за заштита на озонската обвивка при Министерството за животна 
средина и просторно планирање. 

2.Предвидена дата на почеток на реализација реализација  
Отпочнување на постапка – Во тек на пробно производство.   
 

3.Предвидена дата на завршување на активноста 
До завршување на пробно производство. 

4.Вредност на емисиите до и за време на реализацијта  
 

5.Вредност на емисиите по реализација на  активноста  
 

6.Влијание врз ефикасноста (Промени во потршувачката на енергии, вода и суровини) 
 

7. Мониторинг 

Параметар Медиум Метода Зачестеност 

    

Нема 

8 Извештај од мониторинг 

9.Вредност на инвестицијата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Р.бр Активност Финансиски план по години 

2021год
ина 

2022 
 godina 

Вкупно 

1.  Воведување на 
Систем за 
управување со 
животната средина 
(EMS) 
 

1000 500 1500 евра 
 

2. Поставување на 
маслофаќач пред 
влез на 
технолошка 
отпадна вода во 
рецепиент 
 

1000 1000 2000 евра 

3. Елаборат за 
безбедност и 
проценка на ризик 
на работни места 

1000  1 000 евра 

 Вкупно   4500 евра 

 

 


