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Voved 

Ovie vovedni bele{ki ne se del od dozvolata 

 
Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина во 
согласност со член 122 од Законот за животната 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 и 39/16) и Прилог 2 од Уредбата за определување на активностите 
на инсталациите за кои се издава Интегрирана еколошка дозвола („Сл. весник на 
РМ“ бр. 89/05) врз чија основа Инсталацијата врши активност од Прилог 2 точка 
6.6 Инсталација за интензивно живинарство со капацитет од 5 000 до 40 000 
места за живина.  
 

 
Kratok  opis na instalacijata regulirana so ovaa dozvola 

 

ДТП“ Економија” ДОО -  с. Бориево е приватна фирма, формирана во 1991 
година, која во својот состав има живинарска фарма, со следните производни 
објекти и тоа: објект за одгледување на 16-то неделни јарки и три  за кокошки 
несилки за производство на конзумни јајца. Објектите за одгледување на 
подмладок и кокошки несилки се наоѓаат во атарот на село Бориево вон 
урбанизирана средина на КП 1470 и КП 1539, КО Бориево на локалитет с. 
Бориево наречен Кукавица, општина Босилово на земјоделско земјиште од 3 
класа оддалечени 700 м од селото. Земјиштето на кое се лоцирани објектите е во 
сопственост на Р. Македонија, со површина од 36.885 м2. Објектите се во 
непосредна близина на меѓусебно растојание од 600м, со можност за лесна 
комуникација меѓусебе.  

Основната дејност на Инсталацијата – живинарска фарма за кокошки е 

производство на конзумни јајца, нивно складирање и продажба на големо и 

мало. За оваа намена како пропратна дејност се јавува: одгледување на млади 

пилиња, припрема на храна за несилките и пилињата и складирање на истата. 

 
Објектот за одгледување на подмладок, 16-то неделни јарки се наоѓа на излезот 
од с. Бориево во сопствен стопански двор КП 1539 општина Босилово.Јарките се 
одгледуваат во објект каде е извршена адаптација како би се користел за 
предвидената намена одгледување на подмладокот. 
 
Објектите за одгледување на кокошки несилки за производство на конзумни јајца 
е лоциран во атарот на селото Бориево КП 1470, општина Босилово оддалечен 
околу 2км десно од магистралниот пат Струмица – Ново Село – Бугарија, во 
југоисточниот дел на Република Македонија. Двата објекта помеѓусебе се 
оддалечени 600 метри додека од патот кој води до селото Бориево, објектите се 
оддалечени 700м, односно од самото село 200м и од магистралниот пат 2км. 

 
Вкупната површина на локацијата изнесува 36.885 м2

 од кои 2110 м2
 се 

изградени објекти. Во однос на местоположбата и изборот на поставеност на 
објектите запазени се следните критериуми:  
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н каде нема високо ниво на подземни води и 
нема можност за поплавувањe 

 

објектите и обезбедува меѓусебна функционална поврзаност,  

 

хаварија.  
 
Од постојаните инфраструктури во близина на двете локации се наоѓаат:  
1. локален пристапен пат,  

2. довод на електрична енергија,  

3. водоснабдување со приклучок на општинска  водоводна мрежа и сопствен 
бунар.  

 

 

 

 

Drugi integrirani dozvoli povrzani so ovaa instalacija 

Sopstvenik na dozvolata Broj na dozvola Data na 
izdavawe 

DUOP УП 1 бр.11-4137          29.09.2010 

 

 

Zameneti dozvoli/Soglasnosti/Ovlastuvawa povrzani so ovaa 
instalacija 

Sopstvenik Referenten broj Data na 
izdavawe 

Nema    
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Komunikacija 

Dokolku sakate da kontaktirate so Organot na lokalnata samouprava nadle`en za 

rabotite od oblasta na `ivotnata sredina (vo ponatamo{niot tekst Nadle`niot 

organ) vo vrska so ovaa dozvola, }e se povikuvate na brojot na dozvolata. 

Doverlivost 

Dozvolata go obvrzuva Operatorot da dostavuva podatoci do Nadle`niot organ. 

Nadle`niot organ }e gi stavi podatocite vo op{tinskite registri, soglasno potrebite 

na Zakonot za `ivotna sredina. Dokolku Operatorot smeta deka bilo koi od 

obezbedenite podatoci se delovno doverlivi, mo`e da se obrati do Nadle`niot organ 

da gi izzeme istite od registarot, soglasno Zakonot za `ivotna sredina. Za da i 

ovozmo`i na Nadle`niot organ da opredeli dali podatocite se delovno doverlivi, 

Operatorot treba istite jasno da gi definira i da navede jasni i precizni pri~ini 

poradi koi bara izzemawe. Operatorot mo`e da navede koi dokumenti ili delovi od 

niv gi smeta za delovno ili industriski doverlivi, soglasno Zakonot za `ivotna 

sredina, ~l.55 st. 2, to~ka 4. Operatorot }e ja navede pri~inata poradi koja 

Nadle`niot organ treba da odobri doverlivost. Podatocite i pri~inata za 

doverlivost treba da bidat prilo`eni kon baraweto za integrirana ekolo{ka 

dozvola vo poseben plik. 

Promeni vo dozvolata 

Ovaa dozvola mo`e da se menuva vo soglasnost so Зakonot za `ivotna sredina.  

Dokolku dozvolata ovlastuva izveduvawe na posebni aktivnosti od oblasta na 

upravuvaweto so otpad, toga{ e potrebno da se prilo`i uverenie za polo`en stru~en 

ispit za upravitel so otpad za liceto zadol`eno za taa aktivnost. 
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Pregled na barani i dostaveni dokumenti 

 
 

Predmet Datum Komentar 

Барањe за добивање 
на Б- Интегрирана  
еколошка 

Дозвола 12-1054/1 

Доставено на 

12.02.2020 г. 

Доставено е барање за 
добивање на  

Б-Интегрирана еколошка 

Записник од посета  

на инсталацијата 

ИП1 Бр.12-01 

17.02.2020 г. Извршен е увид на 
инсталацијата од надлежен 
орган – барањето е 
комплетно и нема 
недостатоци 

Објава на Барање во 
Дневен весник и 

на  веб страната на 
општина Босилово  

12-1054/2 

21.02.2020 г. Објавено е Брањето во 
дневен весник и на веб 
страната на општина 
Босилово 

Изготвена е Нацрт Б- 
интегрирана еколошка 
дозвола  

12-1054/3 

24.03.2020 г. Изготвена 

Достава на Нацрт 
Дозволата до 
оператор 
12-1054/4 

24.03.2020 г. Достава 

Oбјава на Нацрт 
дозвола во дневен 
весник и на веб 
страната на 
општината 
12-1054/5 

25.03.2020г. Објавена е нацрт 
дозволата во дневен 
весник и на веб страната 
на општината 

Записник од посета  

на инсталацијата 

ИП1 Бр.12-05 

13.04.2020 г. Извршен е увид на 
инсталацијата од надлежен 
орган –условите се 
исполнети 

Достава на Б-
интегрирана еколошка 
дозвола до надлежен 
орган 
12-1054/6 

16.04.2020г. Достава на Б-интегрирана 
еколошка дозвола до 
надлежен орган од страна 
на оператор 

Решение за издавање 
на Б-Интегрирана 
еколошка дозвола 

24.04.2020г  

Издавање на Б-
Интегрирана еколошка 
дозвола 

24.04.2020г.  
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Dozvola  

Zakon za `ivotna sredina 

 Dozvola 

Broj na dozvola  

Br. 12-1054/8 од 24.04.2020 г. 

Nadle`niot organ za `ivotna sredina vo ramkite na svojata nadle`nost vo 

soglasnost so ~len 95 od Zakonot za `ivotna sredina (Slu`ben vesnik бr. 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 и 39/16), go ovlastuva:  

 

Ime na kompanija - "Operator"                                   ДТП „ЕКОНОМИЈА„ ДОО  

                  Бориево 

so registrirano sedi{te na 

Adresa                                                                                     с.Бориево – општина  

                 Босилово 

Po{tenski broj                               2431 

Dr`ava                                                                                             Република Северна Македонија 

Broj na registracija na kompanijata {ЕМБС}           4238257 

da rakovodi so Instalacijata 

 

Celo ime na instalacijata                                             Друштво за трговија и 

производство „Економија„ 

доо с. Бориево 

Adresa   с. Бориево 

Op{tina   Босилово   

Po{tenski broj                                                                         2431  

vo ramkite na dozvolata i uslovite vo nea. 

 

Potpis 

 

 

Општина Босилово 

Градоначалник 

Зоран Зимбаков 

Ovlasten da potpi{e vo ime na Nadle`niot organ za `ivotna sredina 

Datum 
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Uslovi 

1 Instalacija za koja se izdava dozvolata 

1.1.1 Operatorot e ovlasten da izveduva aktivnosti i/ili 

povrzani aktivnosti navedeni vo Tabela 1.1.1. 

 

Tabela 1.1.1   

Aktivnost od Aneks 2 
od U R E D B A 
za opredeluvawe na 
aktivnostite na 
instalaciite za koi 
se izdava 
integrirana 
ekolo{ka dozvola 
odnosno dozvola za 
usoglasuvawe so 
operativen plan i 
vremenski raspored 
za podnesuvawe na 
barawe za dozvola za 
usoglasuvawe so 
operativen plan 

 

Opis na navedenata 
aktivnost  

Granici na navedenata 
aktivnost  

6. Останати активности 

6.6 а  

- Инсталации за 
интензивно 
живинарство со 
капацитет  од 5.000 до 
40.000 места за 
живина,  

 

-производство на 
конзумни јајца, нивно 
складирање и продажба 
на големо и мало, 

- Проектиран капацитет од 
16.000 подмладок  

 35.000 кокошки  несилки, 
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1.1.2 Aktivnostite ovlasteni vo uslovite 1.1.1 }e se odvivaat 

samo vo granicite na lokacijata na instalacijata, 

prika`ana vo planot Tabela 1.1.2). 

 

 

Tabela 1.1.2 
Dokument 
 

Mesto vo dokumentacijata 

Барање за Б-
интегрирана 

еколошка дозвола  

Поглавје  II 1 Опис на техничките активности – Опис на 
инсталацијата. 
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1.1.3  Instalacijata za koja se izdava dozvolata nema da otpo~ne so 

rabota, se dodeka slednite merki ne bidat zavr{eni i dodeka 

Nadle`niot organ ne bide pismeno izvesten za toa: 

 

              1.1.4         По добивање на Б-интегрираната еколошка дозвола, Операторот е 

должен да го плати годишниот надомест за поседување на Б-

Интегрираната еколошка дозвола, за период за кој ја поседува. 

 

1.1.5        Оваа дозвола е само за потребите на ИСКЗ согласно Законот за 

животна средина (Slu`ben vesnik Br 53/05,  81/05, 24/07, 159/08, 

83/09, 47/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 

129/15, 192/15  39/16), и ништо од оваа Дозвола не го ослободува 

Операторот од обврските за исполнување на барањата и условите од 

другите закони и подзаконски акти.  

1.1.6     Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и 

емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа Дозвола. 

Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во 

Барањето без согласност и писмено одобрение на Надлежниот 
орган(Општина Босилово). 

1.1.7     Б-интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 години. 

Најдоцна една година пред истекот на важноста, Операторот е 

должен да поднесе барање за обновување на дозволата. 

1.1.8         Б-интегрираната еколошка дозвола може да се измени по барање 

на Операторот или по службена должност, при што, доколку има 

потреба, условите дефинирани во истата ќе се изменат. 

 

 

                       . 
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2 Rabota na instalacijata   

2.1 Tehniki na upravuvawe i kontrola 

2.1.1 Vo instalacijata za koja se izdava dozvolata }e raboti 

personal koj e soodvetno obu~en.  

2.1.2 Operatorot }e nazna~i lice odgovorno za pra{awata od 

`ivotnata sredina koe }e bide soodvetno obu~eno i }e 

vr{и obuka na ostanatiot personal. 

2.1.3 Kopija od ovaa dozvola i onie delovi od baraweto na koi se 

odnesuva dozvolata }e bidat dostapni vo sekoe vreme, za 

celiot personal vklu~en vo izveduvaweto na rabotata {to 

e predmet na barawata od dozvolata. 

2.1.4 Operatorot e dol`en za sproveduvawe na programata za 

podobruvawe, monitoring na sistemite za namaluvawe na 

emisiite, tekovna procenka na ekolo{kite problem na 

instalacijata, sproveduvawe na merki za podobruvawe na 

procesot. 

2.1.5              Operatorot pismeno }e gi dostavi podatoci do Nadle`niot   

organ za nazna~enoto lice odgovorno za pra{awata od 

`ivotnata sredina. 

2.2 Surovini (vklu~uvaj}i i voda) 

2.2.1 Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e koristi 

surovini (vklu~uvaj}i i vodata) onaka kako {to e opi{ano 

vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.2.1, ili na drug na~in 

dogovoren so Nadle`niot organ vo pismena forma. 
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2.2.2 Operatorot }e obezbedi bezbedno ~uvawe na surovinite i 

}e se gri`i za integritetot na skladi{tata. 
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 Tabela 2.2.1 : Surovini (vklu~uvaj}i i voda) 

Opis Dokument Data koga e 
primeno 

Суровини и помошни 
материјали и енергии 

употребени или 
произведени во 
инасталацијата  

Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола – поглавје  IV.  

12.02.2020  
година 

Јајца  Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 

Живо пиле Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 

Премикс, 

Ел ЕМБ Холандија 

Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 

Концетрат за храна за 
несилки 

Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 

Формалдехид Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 

Струја Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 

Вар CaCO3 Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 

Витамини 

ЛНБ СУПЕРВИТ WC 

Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 

Вода Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 

Оризова арпа Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 

Нафта Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 

Виркон Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 

Хартиена амбалажа за 
пакување на јајца 

Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 

Гас Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 

Детергент за садови - 
Amway 

Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 

Вакцини Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 

Витамини АД3ЕС Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020  
година 
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2.3 Rakuvawe i skladirawe na otpadot  

2.3.1 Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e rakuva i }e 

go skladira otpadot onaka kako {to e opi{ano vo 

dokumentite navedeni vo Tabela 2.3.1, ili na drug na~in 

dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno. 

 

 Tabela 2.3.1 : Rakuvawe i skladirawe na otpadot 

Opis Dokument Data koga 
e primeno 

Опис и управување  со 
цврст и течен отпад во 

инсталацијата 

Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола – поглавје  V.  

12.02.2020  
година 

 

 

 

Tabela 2.3.2 : Otpad skladiran na samata lokacija 

Opis na 
otpadot  

Mesto na 
skladirawe 
na samata 
lokacija 

Na~in na 
skladirawe 

Uslovi na 
skladirawe 

Живинарско 
ѓубре – 
оризова арпа 
со измет  

 

Во  кругот на 
живинарската 
фарма 

Бетонска 
подлога на 
живинарникот 

На 40 дена се 
собира од 
подот и товари 
во превозно 
возило- 
цистерна  и се 
носи на 
сопствени 
земјоделски 
површини како 
ѓубриво 

Мртви тела на 
бројлери  

 

Во кругот на 
живинарската 
фарма 

Во  ладилник до 
добивање на 
резултати од 
бактериолошка 
анализа 

Се закопуваат во 
сточна јама на 
сопствена 
површина надвор 
од локацијата на 
инсталацијата 

Отпадна вода и 
екскременти од 
перење на 
живинарник  

 

Во кругот на 
живинарската 
фарма 

Се собира во 
бетонски 
сливници и се 
одведува во 
покриен базен-
јама 

Во програмата за 
подобрување  е 
предвидено 
склучување на 
договор за 
чистење на јама 

Отпадна 
амбалажа – 
ПВЦ вреќи  

 

Во кругот на 
живинарската 
фарма 

Се собира 
заедно со 
комуналниот 
отпад во 
контејнери  

 

Контејнерите ги 
празни ЈПКД 
„Огражден„ - 
Босилово 

 

Комунален 
отпад  

 

Во кругот на 
живинарската 
гарма 

Се собира во 
контејнери  

 

Контејнерите ги 
празни ЈПКД 
„Огражден„ - 
Босилово 
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2.4 Prerabotka i odlagawe na otpad 

2.4.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e go 

prerabotuva i odlaga otpadot kako {to e opi{ano vo 

dokumentite navedeni vo Tabela 2.4.1, ili na drug na~in 

dogovoreno napismeno so Nadle`niot organ.  

 

 

 

 

2.4.2 Vo granicite na instalacijata smee da se odlaga isklu~ivo 

inerten otpad. 

2.5 Spre~uvawe i kontrola na havarii 

2.5.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e gi spre~i i 

ograni~i posledicite od havarii, onaka kako {to e opi{ano 

vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.5.1, ili na drug na~in 

pismeno dogovoren so Nadle`niot organ . 

 

 Tabela 2.5.1 : Spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstvija 

Opis Dokument Data koga 
e primeno 

Спречување на хаварии 
и реагирање во итни 

случаи 

Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола – поглавје   XI 

12.02.2020 
година 

 

 

2.6 Monitoring  

2.6.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e izveduva, 

monitoring, }e go analizira i razviva istiot kako {to e 

opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.6.1, ili na 

drug na~in pismeno dogovoren so Nadle`niot organ.  
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 Tabela 2.4.1 : Iskoristuvawe i otstranuvawe na otpadot 

Opis Dokument Data koga 
e primeno 

Отпад – користење / 
одложување на отпад 

Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола – поглавје  V.  

12.02.2020 
година 
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 Tabela 2.6.1 : Monitoring  

Opis   Dokument Data koga 
e primeno 

Точки на мониторинг на 
емисии и земање на 

примероци 

Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола – поглавје  IX 

12.02.2020 
година 

Емисија на миризба Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020 
година 

Квалитет на почва која 
се изѓубрува од ѓубрето 
од самата инсталација 

Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020 
година 

Квалитет на вода на 
артериски бунари 

Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола 12-1054/1 

12.02.2020 
година 

2.6.2 Operatorot }e obezbedi: 

a bezbeden i postojan pristap do mernite mesta, za da se ovozmo`i 

zemaweto primeroci/monitoringot da bide izvedeno vo relacija so 

to~kite na emisija navedeni vo Dodatok 2, osven ako ne e poinaku 

navedeno vo Dodatokot; i 

b bezbeden pristap do drugi to~ki na zemawe primeroci/monitoring, 

koga toa }e go pobara Nadle`niot organ.   

2.6.3 Zemaweto primeroci i analizite }e se izveduva vo 

soglasnost so akreditirana laboratorija. 

 

2.7 Prestanok so rabota 

2.7.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e obezbedi 

uslovi za prestanok na rabotata na instalacijata kako {to 

e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.11.1, ili na 

drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno. 

 

 Tabela 2.11.1 : Prestanok na rabota 

Opis Dokument Data koga 
e primeno 

Престанок на работа на 
инсталацијата 

Барање за Б-интегрирана еколошка 
дозвола – поглавје   XII 

12.02.2020 
година 

 

 

2.8 Instalacii so pove}e operatori 

2.8.1 So instalacijata za koja se izdava дозволата upravuva samo 

eden operator. 

Ovaa dozvola e validna samo za onie delovi od instalacijata {to se ozna~eni na 

mapata vo delot 1.1.2 od ovaa dozvola. 
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3 Dokumentacija 

3.1.1 Dokumentacijata }e sodr`i podatoci za:- 

a sekoja neispravnost, defekt ili prestanok na rabotata na 

postrojkata, opremata ili tehnikite (vklu~uvaj}i kratkotrajni i 

dolgotrajni merki za popravka) {to mo`e da ima, imalo ili }e ima 

vlijanie na performansite za `ivotnata sredina {to se odnesuvaat 

na instalacijata za koja se  izdava dozvolata.  Ovie zapisi }e bidat 

~uvani vo dnevnik voden za taa cel; 

b celiot sproveden monitoring i zemaweto primeroci i site 

procenki i ocenki napraveni na osnova na tie podatoci. 

3.1.2 Dokumentacijata od 3.1.2 }e bide dostapna za inspekcija od 

strana na Nadle`niot organ vo bilo koe pristojno vreme. 

3.1.3 Kopija od bilo koj specificiran ili drug dokument }e mu 

bide dostaven na Nadle`niot organ na negovo barawe i bez 

nadoknada. 

3.1.4 Specificiranite i drugite dokumenti treba:  

a da bidat ~itlivi; 

b da bidat napraveni {to e mo`no pobrzo;  

c da gi vklu~at site dopolnuvawa i site originalni dokumenti koi 

mo`at da se prilo`at. 

3.1.5 Operatorot e dol`en specificiranata i drugata 

dokumentacija da ja ~uva najmalku pet godini vklu~uvaj}i go 

i prestanokot so rabota na instalacijata. 

3.1.6 Za celiot primen ili sozdaden otpad vo instalacijata za 

koja {to se izdava dozvolata, operatorot }e ima 

dokumentacija (i }e ja ~uva najmalku pet godini vklu~uvaj}i 

go i prestanokot so rabota na instalacijata) za:  

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

b najdobra procenka na koli~inata sozdaden otpad; 

c trasata na transport na otpadot za odlagawe i  

d najdobra procenka na koli~inata otpad ispraten na prerabotka. 

3.1.7 Operatorot na instalacijata za koja{to se izdava 

dozvolata }e napravi zapisnik, dokolku postojat `albi ili 

tvrdewa za nejzino vlijanie vrz `ivotnata sredina. Vo 

zapisnikot treba da stoi datum i vreme na `albata, kako i 

kratko rezime dokolku imalo bilo kakva istraga po taa 

osnova i rezultati od istata. Takvite zapisi treba da 

bidat ~uvani vo dnevnik voden za taa cel. 
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4 Redovni izve{tai 

4.1.1 Site izve{tai i izvestuvawa {to gi bara ovaa dozvola, 

operatorot }e gi ispra}a do Nadle`niot organ za `ivotna 

sredina. 

4.1.2 Operatorot }e dade izve{taj za parametrite od Tabela D2 

vo Dodatokot 2 :  

a vo odnos na navedeni emisioni to~ki; 

b za periodite za koi se odnesuvaat izve{taite navedeni vo Tabela 

D2 od Dodatok 2 i za oblikot i sodr`inata na formularite, 

operatorot i nadle`niot organ }e se dogovorat za vreme na 

pregovorite;  

c davawe na podatoci za vakvi rezultati i procenki kako {to mo`e 

da bide barano od strana na formularite navedeni vo tie Tabeli; i 

d ispra}awe na izve{taj do Nadle`niot organ vo rok od ( после секое 

мерење предвидено со Tabela D2: Izve{tai za podatocite od 

monitoringot) 
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5 Izvestuvawa 

5.1.1 Operatorot }e go izvesti Nadle`niot organ bez 

odlo`uvawe:- 

a koga }e zabele`i emisija na nekoja supstancija koja go nadminuva 

limitot ili kriteriumot na ovaa dozvola, naveden vo vrska so taa 

supstancija; 

b koga }e zabele`i fugitivna emisija {to predizvikala ili mo`e da 

predizvika zagaduvawe, osven ako emitiranata koli~ina e mnogu 

mala da ne mo`e da predizvika zagaduvawe; 

c koga }e zabele`i nekakva neispravnost, defekt ili prestanok na 

rabotata na postrojkata ili tehnikite, {to predizvikalo ili ima 

potencijal da predizvika zagaduvawe; i 

d bilo kakvo nesakano dejstvo {to predizvikalo ili ima potencijal 

da predizvika zagaduvawe. 

5.1.2 Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe {to e mo`no 

pobrzo, za sekoe od slednive 

a permanenten prestanok na rabotata na bilo koj del ili na celata 

instalacija, za koja se izdava dozvolata; 

b prestanok na rabotata na nekoj del ili na celata instalacija za 

koja se izdava dozvolata, so mo`nost da bide podolgo od 1 godina; i 

c povtorno startuvawe na rabotata na nekoj del ili celata 

instalacija za koj {to se izdava dozvolata, po prestanokot po 

izvestuvawe spored 5.1.3 (b). 

5.1.3 Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe vo rok od 14 dena 

pred nivnoto pojavuvawe, za slednive raboti: 

i bilo kakva promena na trgovskoto ime na Operatorot, 

registarsko ime ili adresata na registrirana kancelarija; 

ii promena na podatocite za holding kompanijata na operatorot 

(vklu~uvajki i podatoci za holding kompanijata koga operatorot 

stanuva del od nea); 

iii za aktivnosti koga operatorot odi vo ste~aj sklu~uva 

dobrovolen dogovor ili e o{teten; 
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6 Emisii  

6.1 Emisii vo vozduh  

6.1.1 Emisiite vo vozduh od to~kata  na  emisija navedena vo 

Tabela 6.1.1, }e poteknat samo od izvor naveden vo taa 

Tabela.  
 

 
- Емисии од котли во инсталацијата не постои 

- Точкасти извори во атмосферата не постојат  
 

 

Tabela 6.1.1 : Emisioni to~ki vo vozduhot 

Oznaka na to~ka na emisija/opis Izvor Lokacija na to~kata na 
emisija 

   

  ФУГИТИВНИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЕМИСИИ 

 

- Како фугитивна емисија се 
појавуваат емисиите од  
вентилатори кои се странично 
поставени на зидовите од 
објектот. 
  

- Функцијата на вентилаторите е  
да со исфрлањето на нечистиот 
воздух се предизвика влез на 
свеж воздух во објектот преку 
влезните, странични отвори – 
вентилатори, 

 

- Останати можности за 
фугитивна и потенцијална 
емисија во воздухот не 
постојат, 

Дваесет и еден  
вентилатори од двата 
објекта на 
инсталацијата  

Странично поставени на сите 
објекти: 

- Фарма за бројлери 

- Фарма за несилки 
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6.1.2 Emisiite od instalacijata ne treba da sodr`at napaden 

miris nadvor od granicite na instalacijata,  

6.1.3 Emisiite vo vozduhot, osven parea i kondenzirana vodena 

parea, ne treba da sodr`at kapki od perzistentna magla i 

perzistenten ~ad. 

6.1.4 Emisiite ne treba da sodr`at vidliv ~ad. Ako, poradi 

pri~ina na odr`uvawe, emisiite na ~ad se predizvikani od 

povtorno startuvawe od ladno, istoto ne treba da trae 

podolgo od 20 minuti vo bilo koj period od 8 ~asovi i site 

prakti~ni ~ekori treba da se prezemat da се minimizira 

emisijata. 
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6.2 Emisii vo po~va 

6.2.1   Во процесот на одгледување на пилињата во период 
од 40 дена, (еден турнус годишно) се врши перење на 
бетонскиот под и при тоа се создава околу 8м3 / 
годишно отпадна технолошка вода која се впива во 

септичка јама. 

6.2.2  За намалување на емисијата на загадувањето во 
почвата изведена е бетонска септичка јама и 
отпадната вода се одведува во затворена цевка од 
објектот во јамата. Септикот ќе го превзема овластен 
оператор со кое инсталацијата ќе потпише договор и 
на тој начин ќе се избегне секаква можност од 
загадувањето со отпадната вода на почвата и 
подземните води. 

 

6.2.3 Operatorot }e izvesti za sekoja nepredvidena emisija vo 

po~va. 

 

 

6.3   Emisii vo voda (razli~ni od emisiite vo kanalizacija) 

 

6.3.1     Емисија во вода од точка на емисија наведена во Табела 6.3.1 ќе потекнуваат 

само од изворот наведени во таа табела: 

 

Табела 6.3.1: Точки на емисија во вода 

Ознака на точка на емисија  Извор Количество 

  Нема емисии во 

површински води 
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6.4 Emisii vo kanalizacija 

Ne postojat emisii vo kanalizacija zatoa  {to vo naselenoto mesto 

Borievo vo ~ij atar se nao|a instalacijata i voop{to na celata 

teritorija na op{tina Bosilovo  ne postoi izgradena fekalna 

kanalizacija so pre~istitelna stanica.  
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6.5 Emisii na нејонизирачко зрачење (светлина,toplina) 

Не постојат (не се појавуваат)  емисии на светлина и топлина од инсталацијата 

односно од двата објекта наменети за одгледување на бројлери и несилки. 
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6.6 Emisii na bu~ava i vibracii 

    

 Оценка на влијанието на бучавата 

 

 

Од работата на инсталацијата како извор на бучава се јавуваат 
единствено вентилаторите за изнесување на воздухот од објектот каде се 
сместени бројлерите и несилките. Покрај оваа бучава се појавува и бучава 
од самите бројлери/несилки, меѓутоа сета оваа бучава е со ниско ниво.  

Од табелата се гледа дека во кругот на инсталацијата односно на неговите 
граници нивото на бучава се движи од 47,70 – 57,40 dB и бидејќи во 

околината на инсталацијата се наоѓаат ниви и земјоделско земјиште, а 
растојанието до најблиската населена куќа е поголемо од 600 м, согласно 

“Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е 
нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава” максимално дозволената 

граница е 55 dB дење и 45 ноќе, надминувањето на МДК е незначително.  

 

 

Табела: Извори на емисија на бучава 

 

Извор  Емисиона 
точка  
реф.бр  

Опрема  
реф.бр.  

Звучен 
притисок dBA  
на 
референтна 
оддалеченост  

Периоди на 
емисија  

Вентилатори  B1  Testo 815  45 -48  Постојано во 
текот на 
240дена / 
годишно  
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 Rezultati od merewa na  bu~ava  vo okolnaта  sredina 

Референтни 

точки 

НКС Ниво на звучен притисок (db) 

5N, 5E L (A)eq  

 
L (A)10  L (A)90  

Граници на 

локацијата 

    

ММ1- 

подмладок 

 54,21 45,90 72,50 

ММ2-

подмладок 

 57,40 44,80 75,30 

ММ3-

подмладок 

 53,80 43,20 69,60 

ММ1-несилки  56,30 43,10 72,80 

ММ2-несилки  47,70 45,60 56,70 

ММ3-несилки  47,70 43,70 69,80 

Осетливи 

локации 

Поради тоа што инсталацијата е лоцирана на земјоделско земјиште 

опкружена е со ниви, ораници и се наоѓа на најмалку 600 м од 

населено место не постојат осетливи локации. 

Локација 5:     

Локација 6:     

Локација 7:     

Локација 8:     

                                          

Поради тоа што инсталацијата е лоцирана на земјоделско земјиште 
опкружена е со ниви, ораници и се наоѓа на најмалку 600 м. од населено 
место не постојат осетливи локации кои би трпеле бучава.  
 

 

Оценка на влијанието на вибрациите 

Инсталираната опрема во погонот е со превземени мерки за 

амортизација на евентуално појавување на вибрации со што е спречено 
негативното влијание врз работната и животната средина. 
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7 Prenos do pre~istitelna stanica za 
otpadni vodi 

   

Во Општина Босилово односно во населеното место Бориево нема фекална 

канализација со пречистителна станица за отпадни води. При изградба и пуштање во 

функција на феклана канализација со пречистителна станица во Општина Босилово 

односно во населеното место Бориево, живинарската фарма на ДТП „Економија„ – 

Бориево  ќе биде приклучена на истата. 
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8 Програма за подобрување 

8.1.1 Operatorot }e gi sprovede dogovorenite merki navedeni vo 

Tabela 8.1.1, zaklu~no so datumot naveden vo taa tabela i 

}e isprati pismeno izvestuvawe do Nadle`niot organ za 

datumot koga bilo kompletirana sekoja merka, vo rok od 14 

dena od zavr{uvaweto na sekoja od tie merki. 

 

Tabela 8.1.1 : Operativen plan 

Oznaka Merka Datum na 
zavr{uvawe 

8.1 Реновирање на објект бр.1 за кокошки несилки Јуни  2021 година 

8.2 Склучување на Договор со оператор за чистење на 
септичка јама 

Декември 2020 година 

 

 

 

 

                   8.1.2         Операторот ќе ја спроведува програмата за подобрување која е  

            составен дел на барањето онака како што е писмено договорено  

            со Надлежниот орган. 
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9 Dogovor za promeni vo pi{ana forma 

9.1.1 Koga svojstvoto “ili kako {to e drugo dogovoreno 

napismeno” se koristi vo uslov od dozvolata, operatorot }e 

bara takov dogovor na sledniot na~in: 

a Operatorot }e í dade na Nadle`niot organ pismeno izvestuvawe za 

detalite na predlo`enata promena, ozna~uvaj}i go relevantniot(te) 

del(ovi) od ovaa dozvola: i 

b Vakvoto izvestuvawe }e vklu~uva procenka na mo`nite vlijanija na 

predlo`enata promena (vklu~uvaj}i sozdavawe otpad) kako rizik za 

`ivotnata sredina od strana na instalacijata za koja se izdava 

dozvolata. 

9.1.2 Sekoja promena predlo`ena spored uslovot 9.1.1 i 

dogovorena pismeno so Nadle`niot organ, mo`e da se 

implementira samo otkako operatorot mu dade na 

Nadle`niot organ prethodno pismeno izvestuvawe za 

datata na implementacija na promenata. Po~nuvaj}i od toj 

datum, operatorot }e ja upravuva instalacijata soglasno taa 

promena i za sekoj relevanten dokument {to se odnesuva na 

toa, dozvolata }e mora da se dopolnuva. 
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Dodatok 1 

Pismena potvrda za uslovot 5.1.1 (izvestuvawa), soglasno 
uslovot 5.1.2 

Ovoj Dodatok gi prika`uva informaciite {to operatorot treba da gi dostavi do 

Nadle`niot organ za da go zadovoli uslovot 5.1.2 od ovaa dozvola.  

Mernite edinici koristeni vo podatocite prika`ani vo delot A i B treba da 

bidat soodvetni na uslovite na emisijata. Onamu kade {to e mo`no, da se napravi 

sporedba na realnata emisija i dozvolenite granici na emisija. 

Ako nekoja informacija se smeta za delovno doverliva, treba da bide oddelena od 

onie {to ne se doverlivi, podnesena na oddelen list zaedno so barawe za 

komercijalna doverlivost vo soglasnot so Zakonot za `ivotna sredina. 

Potvrdata treba da sodr`i 

 
Del A 

 Ime na operatorot. 

 Broj na dozvola. 

 Lokacija na instalacijata. 

 Datum na dostavuvawe na podatoci.   

 Vreme, datum i lokacija na emisijata. 

 Karakteristiki i detali na emitiranata(ite) supstancija(i), treba da vklu~uva : 

 Najdobra procenka na koli~inata ili intenzitetot na emisija, i vremeto koga 

se slu~ila emisijata. 

 Medium na `ivotnata sredina na koj {to se odnesuva emisijata. 

 Prevzemeni ili planirani merki za stopirawe na emisijata. 

 
Del B 

 Drugi poprecizni podatoci za predmetot izvesten vo Delot A 

 Prevzemeni ili planirani merki za spre~uvawe za povtorno pojavuvawe na 

istiot problem.  

 Prevzemeni ili planirani merki za ispravuvawe, limitirawe ili spre~uvawe 

na zagaduvaweto ili {tetata na `ivotnata sredina {to mo`e da se slu~i kako 

rezultat na emisijata.  

 Datumi na site izvestuvawa od Delot A za vreme na prethodnite 24 meseci. 

 

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

 Potpis     Datum 

 Izjava deka potpi{aniot e ovlasten da potpi{uva vo ime na operatorot. 
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Dodatok 2 

Izve{tai za podatocite od monitoringot 

Parametrite za koi izve{taite }e bidat napraveni, soglasno uslovite 4.1.2 od 

ovaa dozvola, se navedeni podolu. 

 

 

Tabela D2: Izve{tai za podatocite od monitoringot 

Parametar To~ka na 
emisija 

Period za 
davawe 
izve{tai 

Po~etok na 
periodot 

Емисија на миризба  
 
Мерење на емисии 
на амонијак или 
преку човековиот 
нос согласно ЕН 
13725:2003 
(Динамичка 
офлактометрија ) 

Објект за 
одгледување 
на бројлери и 
три објекти за 
одгледување 
на  несилки 

 

Еднаш 
годишно 

Од  моментот 
на издавање 
на Дозволата  

Квалитет на почва 
која се изѓубрува од 
ѓубрето од самата 
инсталација  
 
Земање на 
примерок и анализа 
на азотните 
соединенија  
 

Објект за 
одгледување 
на несилки 

Еднаш 
годишно 

Од  моментот 
на издавање 
на Дозволата  

Квалитет на отпадна 
вода/течен измет  
 

Земање на 
примерок  
 

Објект за 
одгледување 
на бројлери и 
три објекти за 
одгледување 
на  несилки 

Еднаш 
годишно 

Од  моментот 
на издавање 
на Дозволата  

Квалитет на вода на 
артериските бунари  
 
Мерење на БПК и 
ХПК, рН,  
 

Објект за 
одгледување 
на бројлери и 
три објекти за 
одгледување 
на  несилки 

Еднаш 
годишно 

Од  моментот 
на издавање 
на Дозволата  

Емисии во воздух  
 
Мерење на емисии 
на амонијак и СО2  

Вентилатори 
во сите објекти 
на 
инсталацијата 

Еднаш 
годишно 

Од  моментот 
на издавање 
на Дозволата  
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