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Вовед 

 
Согласно Законот за животната средина, секој оператор при вршењето дејност 
е должен да обезбеди висок степен на заштита на животната средина и на 
животот и здравјето на луѓето. 

Врз основа на член 95 став 1 и 2, и член 122 став 1 од Законот за животна 
средина (Службен весник на Република Македонија бр. 53/05, 81/05, 24/07, 
159/08, 83/09, 1/10, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 
129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18), операторите на инсталации се 
должни да работат по ИСКЗ (Интегрирано спречување и контрола на 
загадувањето ) режим и да обезбедат Б-интегрирана еколошка дозвола, 
согласно Правилникот за постапката за добивање Б-интегрирана еколошка 
Дозвола (Сл.весникна РМ бр.112/14, 42/16). 

Според Уредбата 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 (Службен весник на Република 
Македонија бр.89/08), Друштвото за преработка на пластични маси и 
хемикалии и градежништво СИЛПЕН СТ ДООЕЛ КРАТОВО, како постоечка 
инсталација презеде активности да изготви барање за добивање Б интегрирана 
еколошка дозвола, имајќи превид дека соглсно наведената Уредба, оваа 
инсталација припаѓа во Прилог 2, точка 4.1 – Сечење на полиуретанска пена 
или полиуретански еластомер со загреана жица. 

Со цел успешна изработка на споменатата документација, СИЛПЕН СТ ДООЕЛ 
КРАТОВО обезбеди соответен број лица за контакт, релевантни за оваа 
проблематика, како и едно лице одговорно за прашањата од животната 
средина, како и сите потребни информации, податоци, документација, и 
резултати од мерење на емисиите во медиумите и областите на животната 
средина. 

Со Барањето, преку анализа на постојната состојба, очекуваните влијанија, 
анализа на изворите на загадувањата на животната средина, даваме оцена на 
влијанието на инсталацијата врз животната средина, како и соответни предлог 
мерки и решанија за намалување на негативните влијанија врз животната 
средина и природата и доведување на загадувањата во рамките на 
максимално дозволените концентрации и количества. 
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I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Име на компанијата1

 Друштво за преработка на пластични маси и 
хемикалии и градежништво СИЛПЕН СТ 
ДООЕЛ КРАТОВО 

Правенстатус ДООЕЛ Друштво со ограничена одговорност 

на едно лице 

Сопственост на 

компанијата 

приватна сопственост 

Адреса на локацијата 

(и поштенска адреса, 

доколку е различна од 

погоре споменатата) 

Гоце Делчев бр.70 Кратово 

Број на вработени 90 

Овластен претставник Александра Величковска 

Категорија на индустриски 

активности кои се предмет 

на барањето2
 

Прилог 2 

4. Хемиска индустрија 

 Сечење на полиуретанска пена или 

полиуретански еластомер со загреана 

жица 

Проектиран капацитет 5000 t/god 

* Копија од централен регистер е дадена во Прилог I.1. 

 
 Вид на барањето3 

 
Обележете го соодветниот дел 

 
 

Нова инсталација  

Постоечка инсталација ✓ 

Значителна измена на постоечка 

инсталација 

 

Престаноксоработа  

 
 
 

 

1Kako {to e registrirano vo Centralenregistarna RM, va`e~ka na denot na aplikacijata 
2Da se vneseat {ifrite na aktivnostite vo instalacijata soglasno Prilog 1 od Uredbata 
za opredeluvawe na aktivnostite na instalaciite za koi se izdava integrirana ekolo{ka 
dozvola, odnosno dozvola za usoglasuvawe so operative plan(Sl. Vesnik 89/05). Dokolku 
instalacijata vklu~uva pove}e aktivnosti koi se predmet na ISKZ,  treba da se 
ozna~i{ifrata za sekoja aktivnost. [ifrite treba da bidat jasno odeleni edna od druga. 
3Ova barawe ne se odnesuva na transfer na dozvolata vo slu~aj na proda`ba na 
instalacijata 
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Орган надлежен за издавање на Б-Интегрирана еколошка 

дозвола 

 
Име на единицата на 

локална самоуправа 

Општина Кратово 

Адреса Плоштад "Маршал Тито" бр. 1 - 1360 Кратово 

Телефон 031 481 202 
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II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ 

 
 

 Опис на локацијата 

 
Друштвото за производство, трговија и услуги увоз –извоз СИЛПЕН СТ ДООЕЛ 
се наоѓа надвор од населено место во стопански комплекс на 11км 
оддалеченост од градот Кратово, од левата страна на магистралниот пат 
Кратово- Скопје. 

Општина Кратово се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија. 
Распространета е во сливното подрачје на Крива Река, а делумно и во 
Злетовска Река. Главната оска на проширувањето на општината е исток-запад. 
Се граничи со општините Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричане, Свети 
Никола, Пробиштеп и Кочани. 

 

 

Slika br. 1: Granici na op{tina Kratovo 

 

 
Вкуната површина на општината е 375,44 km2, а според последниот попис на 
населението во 2002 година на територијата на општина Кратово живеат 
10.441 жители. 

Од морфолошки аспект, општината главно има карактер на гребено-планинско 
подрачје. Просечната надморска височина е 1.000 m. 

Просечната годишна температура се движи од 10 до 11 0C со максимални 
температури во летните месеци до 38 0C и минимални температури во 
зимскиот период до - 21 0C. 

Од хидрогеолошки аспект, територијата на Општина Кратово е главно 
застапена со слабо пропустливи карпести маси. 

Пределот се карактеризира со релативно богата фауна, флора и биодиверзитет 
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II.2 Опис на инсталацијата 

 

Инсталацијата е лоцирана во атарот на село Трновац на парцелата КП 2844/1 
КО Кратово место викано Рамниште која зафаќа површина од 74.015,39 м2. 
Имотен лист (дадено во Прилог I.2). 

Во кругот на СИЛПЕН СТ ДООЕЛ има 8 самостојни деловни објекти со влез во 
кругот на објектите преку метална клизна врата од западната страна од 
Магистралниот пат. Кругот е ограден со метална и жичана ограда. 

Лево и десно од влезот се наоѓаат Административната зграда и производни 
објекти како е приказано во шематскиот приказ. 

Пред влезот во фабриката, од источната страна и западната страна има 

паркинзи. Сообраќајниците кои водат до влезот на СИЛПЕН СТ ДООЕЛ се 

широки асфалтирани и проодни во секое време на денот. 

Во близина на инсталацијата нема објекти за домување. Сателитска снимка на 

локацијата е дадена во Прилог I.3. 
 

Сателитска снимка 
 

Инсталацијата за преработка на пластични маси и хемикалии и градежништво 

СИЛПЕН СТ ДООЕЛ КРАТОВО се состои од неколку засебни објекти кои се 

функционално поврзани. 

• Административна зграда 

Се наоѓа десно од главниот влез во фабриката како самостоен објект опкружен 

со парк и сообраќајници. Во состав на Административната зграда се наоѓа 

пријавницата. Изграден е на приземје со површина од околу 330м2 со бетонски 

под, и со армирано бетонска скелетна конструкција, со столбови и греди. 

Надворешните ѕидови се од цигла со дебелина од 25см, а преградните ѕидови 

се од цигла дебелина 12см. Висината на објектот е околу 5м. Служи за 

административни работи и во неа работат околу 8 лица. 



СИЛПЕН СТ ДООЕЛ КРАТОВО – Барање за Б- Интегрирана еколошка дозвола 

9 

 

 

 
 
 

 

• Хала 6 – хала за буриња (во иднина: финално производство на душеци) 

Халата се наоѓа десно од главниот влез во фабриката на околу 300м како 

самостоен објект. Зафаќа површина од 2160м2
 

Изграден е од армирано бетонска конструкција со столбови 30х60 висина 8м. 

Надворешните ѕидови се од фасадна блок цигла со дебелина 25см , висина 

1,8м и ѕид од армирано стакло во висина од 2м и панел висина 1,5м, 

Преградните ѕидови се од цигла омалтерисани дебелина 25см. Кровната 

конструкција е метална поставена на армирано бетонските столбови. 

Во објектот има канцеларии со тоалети со површина од околу 165м2, рампа со 

површина од 200м2 за истовар и утовар, производствен погон за душеци со 

површина од околу 1200м2 и магацински простор со површина од 600м2. 

Висината на објектот е 12м. и во него работат околу 15 лица. Скица на 

објектите е даден во Прилог II.1. 

• ХАЛА 5 - Силмас (Кројачница за сунѓер) 

Се наоѓа десно од главниот влез во фабриката на околу 250м како самостален 

објект. Зафаќа површина од околу 1100 м2,
 

Составен е од хала за кроење и површина од околу 720м2, и магацин со 

површина од околу 350м2, На левата страна од влезот во магацинот има 

тоалети и мокри чвор. 

Изграден е од Метална конструкција со ѕидови од панели дебелина 12см. 

Ѕидовите на магацинот и внатрешниот ѕид се од панели комплет без прозорци. 

Кровната конструкција е од метал и двоводен покрив од панели со отпорност 

на пожар од околу 30минути. 

Влезот во Кројачницата е од источната страна по средина на објектот. Влезот 

во магацинот е од по средината на преградниот ѕид од кројачницата. Висината 

на објектот е околу 8м. Во неа работат околу 15 лица. 

• Хала 1 – Погон за пенење на сунѓер 

Се наоѓа десно од главниот влез во фабриката на околу 150м како самостоен 

објект. Зафаќа површина од околу 2300м2,
 

Составен е од погон за пенење на сунѓер кој зафаќа површина од околи 1100м2, 

влезот во погонот е од источната страна. Од левата страна од влезот по 

средина на погонот има врата за влез во магацинот за хартија, кој зафаќа 

површина од околу 190м2. Од десната страна на погонот се наоѓа хемиски 

магацин со површина од околу 140м2, надстрешница за технички материјали, 

со површина од околу 260м2, лабараторија со површина од околу 160м2, 

магацин за делови со површина од околу 210м2 и лабараторија со површина од 

околу 70м2. 

Од северната страна на погонот од страната на хала 5 се наоѓа просторија со 

површина од околу 230м2, со надземни цистерни за складирање на сировини 

(полиол). Целиот објект е изграден од армирано бетонска конструкција со 
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столбови дебелима 50х50 и висина од околу 10м. Сите ѕидови се направени од 

блокови малтерисани ѕидови дебелина 25см. Кровната конструкција е метална 

поставена на столбовите. Висината на објектот е околу 12м. Во неа работат 

околу 5 лица во прва смена и 5 лица во втора смена. 

• Кран 

Кранот за разнесување на материјалите и сировините и покриена лента по кој 

се пренесува сечен сунѓер се наоѓа на околу 200м право од главниот влез во 

фабриката на празен простор со површина од околу 1850 м2. 

• Хала 2 

Лево од Кранот на околу 50м од хала 1 се наоѓа хала 2 со вкупна површина 

од околу 4700м2, во која се сместени просторија за созревање на блокови во 

регали, со површина од околу 900м2, просторија за лагерирање на блокови на 

регали, со површина од околу 900м2, Линија за сечење на фолија, простор за 

кроење на блокови со површина од околу 2300м2 и рампа со површина од околу 

600м2. 

Хала 2 е изградена е од метална конструкција. Кровната конструкција е 

метална со кров од панели. Висината на објектот е околу 12м. Во неа работат 

околу 7 лица во прва смена и 7 лица во втора смена. 

• Хала 3 - Доработка на сунѓер 

Се наоѓа лево од главниот влез во фабриката на околу 40м како самостоен 

објект. Зафаќа површина од околу 1812 м2. Составен е од хала за доработка 

на сунѓер кој има влез од северната страна. 

Целиот објект е изграден од армирано бетонска конструкција со столбови 

дебелима 50х50 и висина од околу 8м. Сите ѕидови се направени од блокови 

омалтерисани ѕидови дебелина 25см. Кровната конструкција е метална 

поставена на столбовите и кров од панели. Висината на објектот е околу 8м. 

Во Хала 3 работат околу 15 лица во прва смена и 15 лица во втора смена. 

• Хала 4 – Готов производ 

Хала 4 се наоѓа лево од главниот влез во фабриката на околу 100м како 

самостоен објект и зафаќа површина од околу 1800 м2,
 

Составен е од хала за отпаден сунѓер со површина од околу 750м2, два дела 

за готов производ со површина од околу 600м2, има влез од северната страна. 

Целиот објект е изграден од армирано бетонска конструкција со столбови од 

околу 8м. Сите ѕидови се направени од блокови со дебелина 25см. Кровната 

конструкција е метална поставена на столбовите и кров од панели. Висината 

на објектот е околу 8м. Во неа работат околу 5 лица во прва смена и 5 лица 

во втора смена. 
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• Трпезарија, гардероби и санитарен јазол 

Изграден е од армирано бетонска конструкција, покривот е од метал. Служи за 

престој на вработените за време на оброци. 

• Столарска работилница 

Се наоѓа во склоп на објектот на Трпезаријата и гардероби со површина од 

околу 100м2.Изграден е од армирано бетонска конструкција со ѕидови од 

блокови со отпорност на пожар од околу 1,5час и прозори, покривот е од метал 

и покрив од лим со отпорност на пожар од околу 0,5час. Служи за столарска 

обработка. 

• Главна трафостаница 

Се наоѓа како самостоен објект веднаш до управната зграда. Тоа е приземен 

објект. Изграден е од цврста градба. Површината изнесува околу 20м2. На 

примарната страна е со напонско ниво од 1630кV. 

Основа на внатрешноста на објектите со планови за евакуација е дадена во 

Прилог II.2. 

 
II.4 Опис на технолошкиот процес 

Процесот на добивање на PUR пена се врши на високо притисна машина која 
се наоѓа во хала 1. Основни компоненти за производство на блок пена се: 

1. Полиол (триол и /или диол) со работен притисок од 20 Ba 

2. Толуен ди изоцијанат (TDI 80/20) работен притисок 80-100 Ba 

3. Адитиви со работен притисок од 20 Ba 

Овие сировини се складирани во цистерни кои се наоѓаат во магацинскиот 
простор за нив, кој е климатизиран со температура на просторија 22˚C ±2. 
Температурата на компонентите треба да е максимум 20-22˚C. Исто како овие 
сировини и адитивите се темперирани на истата температура. Под адитиви се 
подразбираат: 

- Амински катализатор 

- Силиконски сурфактант 

- Вода 

- Метилен хлорид 

- PUR бои 

- станоокотат 

Сите досега наброени компоненти преку црева доаѓаат до мешачката глава на 
машината во течна состојба. Овој процес е егзотермен и опфаќа 2 типа на 
реакција: издувна и полимеризациона реакција. Издувната реакција е 
контролирана од амински катализатори, а полимеризационата од 
станооктоатот. За добро мешање на компонентите се користат силиконски 
сурфактанти. 
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Водата и метилен хлоридот се користат за распенување и експанзија на 
пената. За боење на пените се користат полиуретански бои. Процесот го 
сочинуваат 3 фази: 

- почетна или течна фаза – во која компонентите се во течна состојба 
(делумно испарување) 

- гасна фаза – во која се ствараат меури, доаѓа до нивно растење, пукање 
и ослободување на гасови од реакциите (како на пр CO2; NO; NO2 ; 
NCO… 

- цврста фаза – кога завршува реакцијата на полимеризација. Пената е 
веќе формирана и излегува од конвеер. Блоковите од процесот се сечат 
при излезот на машината на 25м, одбележани со реден бр, датум на 
производство и квалитет, и се транспортираат до складиштето ( хала 2 ) 
за лагерирање на блок. Процесот, како што споменавме на почетокот е 
егзотермен, и по 2 часа од производство температурата во 
внатрешноста на блокот достигнува до 165 ˚C. По 2 часа започнува 
фазата на ладење на блокот и таа температура треба да се намалува, а 
доколку не се случи ова намалување ќе дојде до самозапалување на 
истиот. Од тука по 24 часа ладење, се сече на помали блокчиња и се 
испорачува како блок или се носи на конфекционирање во хала 3. Сите 
остатоци од конфекционирањето со транспортна лента се пренесуваат 
во хала 4 каде се преработуваат во пахуљици со различни големини или 
во пресувани бали и се продаваат како нус-производ. Во хала 4 преку 
друга транспортна лента се пренесува и спакуваниот готов производ кој 
се складира во магацинот. 

Во хала 3 се конфекционираат и парчиња сунѓер за потребите на хала 5 и хала 

6 каде се планира отпочнување на производство на душеци. 

 
Најдобри достапни техники 

Операторот, заради придонес во значителните подобрувања на животната 

средина, во текот на своите дејствувања, се базира на концептот Најдобри 

достапни техники, како најефективна и најнапредна фаза во развјот на 

активностите, и методите на дејствување, кои во принцип ја покажуваат 

практичната соответност на поедините техники за заштита. 

Во таа смисла, Операторот, набавува, употребува, работи, а при тоа одржува 

и надгледува, технологии кои одговараат најмногу за планираната цел, 

односно такви техники кои се најефективни во постигнувањето на високо општо 

ниво на животната средина, во целина. 

При тоа посебно внимание се обраќа на: употреба на технологии во работата 

што создава мали количества на отпад; употреба на помалку опасни 

супстанции; искористување и рециклирање на супстанции кои се генерираат и 

користат во процесот, како и на отпадот секаде каде тоа е погодно; и друго. 
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III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА 

 
Силпен СТ ДООЕЛ Кратово е инсталација во приватна сопственост. Вкупно 

вработени во фабриката се 90 лица. 

Поставеноста и структурата на одделите е организирана на следниот начин: 

• Управување 

• Производство 

• Одржување 

РИК Силекс Организациона шема на Силпен СТ ДООЕЛ Кратово е дадена во 

Прилог III. 

 Опис на раководните работни места 
 

Согласно систематизацијата на Силпен СТ ДООЕЛ Кратово, управителот е 

одговорен за сите аспекти на работење (како што се: спроведување на развојни 

планови, дава соглсност за развој и дизајн на нов производ, учствува во 

технолошкиот процес вклучително и во спроведување на мерките за заштита 

на животната средина). Управителот раководи со тим на раководители кои 

покрај тоа што ги водат посебните оддели, го заменуваат во негово отсуство. 

Прашањата поврзани со заштитата на животната средина се одговорност на 

тимот кој го сочинуваат управителот, менаџерот на производство и 

раководителот на одржување. 

Раководителот на одржување го организира и постапува во делот на 

одржување на опремата во целата инсталација, врши надзор над работењето 

на операторите за одржување и учествува во подготовката и спроведувањето 

на планот за заштита. 

 Обуки 
 

Заштитата на животната средина претставува еден од приоритетите на Силпен 

СТ ДООЕЛ Кратово. Така, покрај инвестициите, компанијата презема 

активности за обука во областа на заштита на животната средина на 

вработените чии секојдневни активности се директно или индиректо поврзани 

со заштитата на животната средина. 

Сите вработени во Силпен СТ ДООЕЛ Кратово се обврзани да поминат обука 

која се темели на обврските на компанијата и поединецот, а се однесуваат на 

законската регулатива од областа на животната средина. За секоја спроведена 

обука се води евиденција за: 

➢ лицето што се обучува; 

➢ политиката/процедурата; 

➢ обучувачот; и 

➢ резултатите од обуката за секој вработен посебно. 



СИЛПЕН СТ ДООЕЛ КРАТОВО – Барање за Б- Интегрирана еколошка дозвола 

14 

 

 

 
 

IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ 

УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА 

 
Сите суровини, помошни материјали и други супстанции и енергии употребени 

или произведени во инсталацијата се дадени во Табелата IV.1.1. Друг вид на 

суровини или помошни материјали не се користат или се користат во 

минимални количества за помошни операции, како одржување на опремата, 

задоволување на потребите на ангажираниот персонал и слично. Истите 

немаат поголемо значење поради минималните количини, па нема да бидат 

вклучени во спецификацијата. 

 
Табелата IV.1.1 Cуровини, помошни материјали и други супстанции и енергии 
употребени или произведени во инсталацијата 

Реф. 
Бр. 

Материјал/ 
Супстанција(1)

 

CAS(4) 

Број 
Категорија 

на 
опасност(2)

 

Моментално 
складирана 

количина (тони) 

Годишна 
употреба 

(тони) 

R иS фрази(3)
 

 Arcol 1108 (полиол) 9082-00-2 - 176,5 1450,0 - 

 Arcol 1104 (полиол) 9082-00-2 - 12 40,0 - 

 Arcol HS 100 (полиол) 9082-00-2 - 25 93,0 - 

 Desmophen 41WB01 
(полиол ) 

9082-00-2 - 10 25,0 - 

 Ultracel 2009 (полиол) 9082-00-2 - 23 142,0 - 

 Desmophen 24WB24 
(полиол) 

9082-00-2 - 7.5 45,0 - 

 Methylen Chloride 75-09-2 3 7.6 50,0 R40; R36/37/38; R67 

 TDI T80 (изоцијанат) 71000-82-3 6.1 116.5 900,0 R40; R36/37/38; R67 

 TDI T65 (изоцијанат) 71000-82-3 6.1 / / R40; R36/37/38; R67 

 MDI (изоцијанат) 71000-82-3 6.1 12.2 25,0 R40; R36/37/38; R67 

 PU49B81 (полиол) 9082-00-2 - 0.7 2,0 - 

 Tegoamin 33LV 
(амински катализатор) 

 
2 

0.6 1,6 R34; S2; S26; 
S36/37/39; S45 

 Tegoamin BDE 
( амински катализатор) 

 
2 

0.2 0,9 R34; S2; S26; 
S36/37/39; S45 

 DEOA 85 (HR) 
(амински катализатор) 

 
2 0.4 1,1 R34; S2; S26; 

S36/37/39; S45 

 Tegostab 2370 
(силикон) 

63148-53-8 - 6 18,0 - 

 Tegostab 8681 
(силикон ) 

63148-53-8 - 0.3 0,7 - 

 Tegostab B8409 VE 
( силикон ) 

63148-53-8 - 0.06 0,2 - 

 Kosmos Т9 
( станооктоат ) 

  0.9 3,6  
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Реф. 
Бр. 

Материјал/ 
Супстанција(1) 

CAS(4) 

Број 
Категорија на 

опасност(2)
 

Моментално 
складирана 

количина (t) 

Годишна 
употреба (t) 

 

R иS фрази(3)
 

 CaCO3 - - 10 102,0 
R40; R36/37/38; 

R67 

 Ortegol CXT(kg) 
( полиол ) 

9082-00-2 - 1.5 2,5 
- 

 Ortegol 204(kg) 
( полиол ) 

9082-00-2 - 0.2 0,5 
- 

 Боја 2768-02-7 - 0.5 7,25 
R34; S2; S26; 

S36/37/39; S45 

 Горна Хартија(202цм) 
(помошна суровина ) 

- - 2 10,0 - 

 Долна Хартија(230цм) 
(помошна суровина) 

- - 4 14,0 - 

 Хартија (212 цм) 
(помошна суровина) 

- - 0.2 0,8 - 

 Хартија (240 цм) 
(помошна суровина) 

- - 0.5 0,8 - 

 Најлон ( 1330мм ) 
(помошна суровина) 

- - 1.0 2,5 - 

 Најлон (3000mm) 
(пакување хала 3) 

- - 18.8 46,0 - 

 Вреќи мали (пакување 
хала 4) 

- - 1.5 3,3 - 

 Вреќи големи 
(пакување хала 4) 

- - 3.2 10,5 - 

1. Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни супстанции, 

дадете детали за секоја супстанција. 

2. Закон за превоз на опасни материи (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, Сл. Весник на 12/93) 
3. Според Анекс 2 од додатокот на упатството. 

4. Chemical Abstracts Service. 

 
Дополнителни податоци за употребените хемикалии и безбедносни листи за 

истите се дадени во Прилог IV.3. 

Подолу се дадени основни податоци на енергенсите и хемикалиите употребени 

во инсталацијата. 

 
➢ Електрична енергија - Главен енергенс во инсталацијата е електричната 

енергија. Објектот се снабдува со електрична енергија од електрична мрежа на 

ЕВН Македонија, електроснабдување ДООЕЛ Скопје. Во Прилог IV.1 е дадена 

фактура од ЕВН за месечна потрошувачка на електрина енергија. 

➢ Санитарна вода - Силпен СТ ДООЕЛ Кратово со санитарна вода се снабдува 

преку претпријатието за комунални услуги Силком ДООЕЛ Кратово. Истата 

вода се користи и како адитив во процесот на производство. Во Прилог IV.2 е 

дадена фактура од Силком ДООЕЛ за месечна потрошувачка на вода. 



СИЛПЕН СТ ДООЕЛ КРАТОВО – Барање за Б- Интегрирана еколошка дозвола 

16 

 

 

 
 

V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД 

 
 Општи информации 

 
Секоја материја или предмет што човекот ги отфрла, има намера да ги отфрли 

или од него според закон се бара да ги отфрли, претставува отпад. Брзиот раст 

на количествата генериран отпад претставува голем проблем за животната 

средина. Несоодветното постапување со отпадот, особено со отпадот што 

содржи опасни супстанции, може да предизвика низа несакани последици и 

негативни ефекти, како на пример: 

- депонирањето на отпадот, како најчесто решение за елиминирање на 

отпадот, доколку не е соодветно управувано, може да предизвика 

исцедување на загадувачките супстанции во почвата и подземните 

води, 

- со депонирање на отпадот се зафаќаат корисни површини од 

земјиштето и се загрозуваат заштитените природни области и местата 

од посебен интерес, 

- инсценерацијата на отпадот, доколку не е соодветно регулирана, може 

да доведе до емисии на токсични супстанции во атмосферата и до 

производство на големи количества контаминирана пепел. 

Од овие причини, од витално значење е постапувањето со отпадот да се врши 

на начин кој е безбеден за животната средина и животот и здравјето на луѓето. 

Под постапување со отпадот се подразбира собирање, селектирање, 

транспортирање, третман, преработка, складирање и отстранување на 

отпадот, вклучувајќи ја и контролата над овие операции, како и мерките за 

заштита на животната средина и животот и здравјето на луѓето за време на 

работата на објектите и инсталациите за отстранување на отпадот и грижата 

по престанокот на нивната работа. 

Третман на отпадот се механичките, физичките, термичките, хемиските или 

биолошките процеси со кои се менуваат својствата на отпадот со цел 

намалување на неговиот волумен или опасна природа, полесно ракување или 

поефикасно искористување на неговите употребливи материи. 

Преработката на отпадот ги вклучува операциите наменети за искористување 

на употребливите материи и компоненти на отпадот, и тоа: 

- повторното користење на отпадот, 

- рециклирањето, 

- користењето на отпадот како извор на енергија. 
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Собирањето на индустриските и други видови на цврст отпад, заедно со 

неговото повторно враќање во суровинскиот круг по примарната преработка, 

претставува една од основните активности на развиениот свет, а се во насока 

на подобрување на квалитетот на животната средина. Сите отпадоци 

настанати во процесот на производство и потрошувачка располагаат со 

материјална супстанца, 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 отпадните материјали кои со своите карактеристики во голема мера 

вршат загадување на животната средина, доколку истите останат на местата 

на нивното настанување. 

Во текот на работата на Силпен СТ ДООЕЛ Кратово се создава комунален 

комерцијален, неопасен идистриски отпад и минимални количини на опасен 

отпад од амбалажа. 

Комуналниот отпад главно вклучува отпад од пакување на прехранбените 

производи и отпадни фракции со карактеристика на отпад од домаќинства кој 

е резултат на престојот на вработените во Инсталацијата. 

Неопасниот индустриски отпад вклучува нус-производи од процесот на 

производство, отпад од одржување на опремата и несообразни производи. 

Во текот на работата воспоставен е оптимален пристап за управување со 

отпад. Овој пристап ги има во предвид барањата и обврските кои се утврдени 

во законската регулатива која го уредува управувањето со отпад. 

Во текот на производството не се генерира опасен отпад. Како опасен 

отпад се декларираат единствено отпадот од амбалажа на дел од адитивите 

кои се користат во производството, како и искористените масти и масла. 

Во Табела V.1 е наведен целиот отпад што се создава, прифаќа за повторно 

искористување или третира во рамките на инсталацијата. 
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Табела V.1: Отпад создаден и третиран на локацијата 

Реф. 

бр 

Вид на отпад/ 

материjал 

Број од 

Европскиот 

каталог на 

отпад 

Количина Преработка/ 

одложување 

Метод и локација 

на одложување 
Количина 

по месец 

[t] 

Годишна 

количина 

[t] 

1 Амбалажа 15 01 01 2 25 Рециклирање Преземање од 

 од хартија и     овластена 
 картон     компанија 
      Нутривет ДООЕЛ 
      Скопје 

      (рециклирање) 

2 Пакување 15 01 02 0,2 2,1 Рециклирање Преземање од 

 од пластика     овластена 
      компанија 
      Нутривет ДООЕЛ 
      Скопје 

      (рециклирање) 

3 Метални 

буриња 

(амбалажа) 

 0,5 5,2 Реупотреба Преземање од 

овластена 

компанија 

4 Пластична 

амбалажа 

од 

хемикалии 

 0,02 0,2 Времено 

складирање 

Преземање од 

овластена 

компанија 

5 Комунален 20 01 01 0,3 3 Се одложува Преземање од 

 отпад 20 02 01 

20 03 01 

  на депонија овластена 
компанија Силком 
ДООЕЛ Кратово 

 

Од табелата дадена погоре може да се заклучи дека целиот отпад кој се 

создава на локацијата, селектирано се собира и времено се складира на 

означени места во кругот на инсталацијата. За сите посебни фракции на отпад 

Силпен СТ ДООЕЛ Кратово има склучени договори со овластени фирми кои го 

превземаат истиот и го складираат на соодветна депонија или доколку е тоа 

можно, го рециклираат. 

Искористените масти и масла се заменуваат од страна на фирмата Силекс- 

транспорт и истите времено се складираат во кругот на таа компанија која се 

наоѓа во непосредна близина на Сипен СТ – Кратово. Во кругот на Силпен СТ 

не се чуваат отпадни масти и масла. 

Договорот со овластена компанија за преземање на неопасен цврст отпад е 

даден во Прилог V. 

Доколку количините на генериран отпад надминат 200 тони на неопасен отпад 

годишно и 200 килограми опасен отпад годишно, согласно Законот за 

управување со отпад (Службен весник на Република Северна Македонија 



СИЛПЕН СТ ДООЕЛ КРАТОВО – Барање за Б- Интегрирана еколошка дозвола 

19 

 

 

 
 
 

 

бр.216/2021) член 27 став 1, Операторот ќе изготви Програма за управување 

со отпад и истата ќе ја достави до Надлежниот орган. За спроведување на 

програмата, операторот согласно со член 29 од истиот закон, поднесува 

годишен извештај до стручниот орган, најдоцна до 31 јануари во тековната 

година, за претходната година. Дополнително, операторот ќе назначи стручно 

оспособено лице – Управител за отпад, кое ќе биде должно за изготвување, 

спроведување и унапредување на Програмата за управување со отпад. 
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VI. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА 
 

Генерално, емисиите во воздухот можат да бидат поделени во две групи и тоа: 

▪ Насочени емииси. Овие емисии се испуштаат во воздухот преку 

единечни точкасти извори, на пример, оџаци, испусти од вентилационен 

отвор, испуст од издувен систем. 

▪ Фугитивни емисии. Овие емисии не се ослободуваат преку оџак, цевка, 

вентилационен отвор или издувен систем и претставуваат 

некотролирани емисии. Пример за фугитивна емисија се испарување на 

хемикалии, емисија на прашина од на сипана земја, емисии при 

постапување со градежни и други материјали, испарување на пареи од 

отворени садови / контејнери / цистерни и од инцидентно истекување. 

Како фугитивни емисии се сметаат и оние од отвори во објектите (врати 

и прозорци). 

Изворите на емисии во атмосферата од Силпен СТ ДООЕЛ Кратово може да 

се класифицираат како: 

1. Емисии на гасови од процесот на производство кои преку хауба со 

аспиратор се изнесуваат од производниот погон низ испустот за 

вентилација и 

2. Фугитивни емисии кои потекнуваат од цврсти честички при кроење на 

сунгер, испарување на хемикалии при преточување, како и од движење 

на возила по пристапните патишта во кругот на фабриката. 

 
 Емисии на гасови од процесот на производство 

Емисии на гасови од процесот на производство се генерираат при преточување 

на хемикалии и при гасна фаза на формирање на пена, во која се ствараат 

меури, доаѓа до нивно растење, пукање и ослободување на гасови од 

реакциите (како на пр.CO2; NO; NO2 и др.). Овие гасови се собираат преку хауба 

со аспиратор и се изнесуваат од производната хала. 

Акредитирана лабораторија на Еуромак Контрол има извршено мерење на 

штетности во работна средина и со извештајот од мерењата се потврдува дека 

концентрацијата на овие гасови е многу мала дури и во затворен простор, па 

поради тоа не се предвидува мерење на истите во амбиентниот воздух надвор 

од инсталацијата. Целосниот извештај од мерење на хемиски штетности во 

работна средина е даден во Прилог VI.1 

 Фугитивни емисии 

Фугитивните емисии на прашина и други хемиски штетности поврзани со 

работата на Силпен СТ ДООЕЛ Кратово се исклучително мали и се поврзуваат 

со емисии од цврсти честички при кроење на сунгер, како и од движење на 

возила за транспорт на суровини и готов пртоизвод. Иако очекувањата се дека 
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концентрациите на цврсти честички на граници на инсталацијата се 

исклучително мали, се предвидува мерење на концентрација на РМ10 на едно 

мерно место. Резултатите од мерењето се дадени во Прилог VI.2 

Мерење на концентрација на РМ10 во амбиентниот воздух на граница на 

инсталацијата е извршено од акредитирана албораторија на Фармахем – 

Скопје на 6/7,12,2021 год. Од резултатите од мерења се гледа дека измерената 

концентрација на РМ10 во амбиентниот воздух изнесува 11,3 µg/m3 и истата е 

во рамки на пропишаните гранични вредности. 



СИЛПЕН СТ ДООЕЛ КРАТОВО – Барање за Б- Интегрирана еколошка дозвола 

22 

 

 

 
 

VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 
Загадувањето на водите не е карактеристично за технолошки процеси на 

производство на сунгер. Имено, при процесот на добивање на сунгер вода се 

користи само како адитив и не се генерираат технолошки отпадни води. 

Во зависност од местото на настанување, отпадните води кои се генерираат во 

Силпен СТ ДООЕЛ Кратово можат да се поделат на: 

а) Санитарни отпадни води и 

б) Атмосферски води. 

а)        Санитарни отпадни води 

Силпен СТ ДООЕЛ Кратово не е поврзана со градска фекална канализација. 
Поради тоа фекалните отпадни води преку секундарна канализациона мрежа 
се носат надвор од објектите и се испуштаат во посебна септичка јама. 
Изведбата и капацитетот на септичката јама ги задоволува потребите за 
прибирање на генерираните отпадни води, а по потреба планирано е и нејзино 
чистење од страна на комуналното претпријатие Силком ДООЕЛ Кратово. 

в)       Атмосферски води 

Во атмосферски отпадни води спаѓаат водите кои се слеваат од кровните 
површини и поплочените делови во кругот на фабриката. Загадувањето на 
атмосферските води е превенирано така што сите резервоари во кои се чуваат 
хемикалии се соодветни заштитни бетонски танквани. 

Одржување на возилата за транспорт се врши надвор од кругот на Силпен СТ 
ДООЕЛ Кратово со што е оневозможено загадување на атмосферските води од 
излевање на масла и други суспендирани честички од вакви активности. 

 

Со оглед на преземените превентивни мерки за да не се генерираат отпадни 
води и немањето на испуст во површински водотек, не е предвидено 
испитување на квалитет на отпадни води. Доколку има било каква промена во 
изведба на инсталациите или начинот на работа поврзан со генерирање на 
отпадни води, операторот ќе ги извести надлешните служби во Општина 
Кратово. 
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VIII. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА 

 
Со оглед на фактот дека во текот на работата на предметната Инсталација не 

се вршат активности во кои се создава отпад кој се одлага надвор од кругот и 

нема излевање на отпадна индустриска вода, нема да има загадување на 

почвата ниту пак на подземните води. 
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IX. ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ 

 
 

Во Силпен СТ ДООЕЛ Кратово не се вршат земјоделски активности па 
следствено на тоа не постои ниту отпад од ваков вид. Табелата останува 
непополнета. 

 

Идентитетнаповршината  
 
 
 
 
 
 

 
Нема земјоделски активности! 

Вкупнаповршина (ha) 

Кориснаповршина (ha) 

Култура 

Побарувачка на Фосфор (kgP/ha) 

Количество на мил расфрлена на 

самата фарма 

(m3/ha) 

Проценето количесто 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) 
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X. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 

 
 Општи информации 

 
Бучавата претставува надворешен звук, создаден од човековите активности, 

којшто предизвикува непријатност. Бучавата во животната средина е во 

постојан пораст. Најголеми извори на бучавата во животната средина 

сепревозните средства од патен, железнички и воздушен сообраќај, 

индустрискатаактивност и бучавата од градежните активности. 

Согласно постојната законска регулатива, податоците од мерењето и 

следењето нанивото на бучава се доставуваат до Министерството за животна 

средина и просторнопланирање, Македонски информативен центар за животна 

средина. 

Граничните вредности за основните индикатори за бучавата во животната 

средина сеутврдени во Правилникот за гранични вредности на нивото на 

бучававо животната средина (Сл Весник на РМ бр.147/2008). Според 

степенотза заштита од бучава, граничните вредности за основните индикатори 

за бучавата воживотната средина предизвикана од различни извори не треба 

да бидат повисоки од: 
 
 

Подрачје диференцирано 

според степенот на заштита 

од бучава 

Ниво на бучава изразено во dB 

Лд Лв Лн 

Подрачје од прв степен 50 50 40 

Подрачје од втор степен 55 55 45 

Подрачје од трет степен 60 60 55 

Подрачје од четврт степен 70 70 60 

 

Лд - ден (период од 07,00 до 19,00 часот), Лв - вечер (период од 19,00 до 23,00 часот) / Лн – 

ноќ (период од 23,00 до 07,00 часот) 

 
Подрачјата според степенот на заштита од бучава се определени во 

Правилникот залокациите на мерните станици и мерните места (2008). 

• Подрачје со I степен на заштита од бучава е подрачје наменето за 

туризам ирекреација, подрачје во непосредна близина на здравствени 

установи за болничколекување и подрачје на национални паркови и 

природни резервати. 
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• Подрачје со II степен на заштита од бучава е подрачје кое е примарно 

наменето запрестој, односно станбен реон, подрачје во околина на 

објекти наменети завоспитна и образовна дејност, објекти за социјална 

заштита наменети засместување на деца и стари лица и објекти за 

примарна здравствена заштита, подрачје на игралишта и јавни паркови, 

јавни зеленила и рекреациски површинии подрачја на локални паркови. 

• Подрачје со III степен на заштита од бучава е подрачје каде е дозволен 

зафат вооколината, во кое помалку ќе смета предизивикувањето на 

бучава, односнотрговско - деловно - станбено подрачје, кое истовремено 

е наменето за престој, односно во кое има објекти во кои има заштитени 

простории, занаетчиски ислични дејности на производство (мешано 

подрачје), подрачје наменето заземјоделска дејност и јавни центри, каде 

се вршат управни, трговски, услужни иугостителски дејности. 

• Подрачје со IV степен на заштита од бучава е подрачје каде се 

дозволени зафативо околината, кои можат да предизвикаат пречење со 

бучава, подрачје безстанови, наменето за индустриски и занаетчиски 

или други сличнипроизводствени дејности, транспортни дејности, 

дејности за складирање исервисни дејности и комунални дејности кои 

создаваат поголема бучава 

Инсталацијата на Силпен СТ ДООЕЛ Кратово не е значителен извор на бучава 

кој би имал негативно влијание врз животната средина и воопшто не генерира 

вибрации и нејонизирачко зрачење. 

Како извори на бучава во предметната Инсталација главно ќе бидат 

компресорските станици и возилата кои се во функција на дотур на суровини, 

репроматеријали и разнесување и произведената роба, виљушкарите кои ќе ги 

товараат превозните средства. Како други извори на бучава ќе се појават и 

електромоторите на различни уреди во погоните и магацините за роба и 

климатизирањето на канцелариските простории во летниот период. 

Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба 
на локацијата и периоди на работа (цел ден и ноќ / само преку ден / повремено) 
се дадени во следната табела. 

 
Табела X.1: Можни извори на бучава 

Извор на 
емисијаРефе 

ренца/ 
бр. 

Извор/уред Опрема 
Референца 
бр. 

Интензитет на 
бучава 
dBна 
означена 

оддалеченост 

Периоди на емисија 
[број на часови 

предпладне / 
попладне.] 

1. Компресорска 
единица 

 
62 16 часа/ден 

2. Технолошки 
процеси 

 
55 16 часа/ден 

3. Сообраќајница  
68 По потреба 
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Во Силпен СТ ДООЕЛ Кратово на ден 07.12.2021 год, извршена е проверка на 

нивото на бучавата во кругот на инсталацијата од страна на акредитирана 

лабораторија на Фармахем – Скопје. Резултатите дадени во Табела X.2, 

потврдуваат дека не се надминати граничните нивоа на бучава. Целосниот 

извештај од мерењата на бучава е даден во Прилог X. 

 
Табела X.2: Измерени амбиентални нивоа на бучава: 

 

Референтни точки: Национален 
координатен 

систем 

Мерен параметар Гранична вредност 

(5N, 5E) Ld LAFMax Ld LAFMax 

Граници на 
локацијата во 
близина на 
производствениот 
погон 

 
N: 42o02’13” 

E: 21o17’45” 

 
 

59,6 dB(А) 

 
 

86,4 dB(А) 

 
 

70 dB(А) 

 
 

110 dB(А) 

 

 
Во рамките на инсталацијата нема извори на вибрации и на нејонизирачко 

зрачење (топлина или светлина). 
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XI. ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ 

ПРИМЕРОЦИ 

 
Во предметната инсталација, во текот на нејзиното нормално работење не се 
очекува да има негативни влијание врз животната средина, a како видови на 
емисии кои можат да влијаат врз квалитетот на животната средина се 
детектирани следниве: 

1. Емисии во воздух и тоа : 

o Фугитивни емисии 

2. Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење, за кои со оглед на 
користење на најсофистицирана опрема во инсталацијата не се очекува 
да има надминување на граничните вредности за подрачјето во кое се 
наоѓа Инсталацијата. 

 
Со цел да се измери и следи работењето во склад со принципите за заштитата 

на животната средина, компанијата има предвидено мониторнгот на параметри 

за животна средина кој се врши преку акредитирани стручни организации или 

други правни лица кои ги исполнуваат условите за вршење мониторинг. При 

мониторингот може да се користат уреди и инструменти одобрени во 

постапката за верификација на мерилата, утврдена со закон. 

 
Мониторинг на отпадни води 

При нормална работа на Силпен СТ ДООЕЛ Кратово не се испуштаат отпадни 

води во природен водотек. Во случај на пороен дожд, според конфигурацијата 

на теренот можно е да има истекување на промивни отпадни води во природен 

водотек, но за овие емисии не се предвидува мониторинг. 

 
Мониторинг на емисии во воздух и бучава 

Силпен СТ ДООЕЛ Кратово не поседува сопствена опрема за мониторинг на 

квалитет на амбиентен воздух и бучава. Мониторингот на квалитет на 

амбиентен воздух и бучава се врши од страна на овластена лабораторија. Во 

Табела XI.2 е предложен начин на мониторинг на емисии во воздух. 

 
Табела XI.2:Фреквенција и начин на мониторинг на воздух 

Параметар Фрекфенција на 

мониторинг 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Цврсти честички РМ10 во 

амбиентен воздух 

еднаш годишно Точкасто мерење 

на едно мерно 

место на граница 

на инсталацијата 

Референтна 

метода МКС 

EN12341:2007 
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Во Табела XI.3 е предложен начин на мониторинг на бучава 

Параметар Фреквенција на 

мониторинг 

Метод на земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Бучава еднаш годишно Точкасто мерење на 

едно мерно место на 

граница на 

инсталацијата 

МКС ISO 1996-2:2018 

 
Табела XI.4:Точките на мониторингот се определени со следните координати 

согласно со националниот систем: 

Емисии во воздух (испуст од систем за 

вентилација на погон за производство) 
N: 42o02’13” E: 21o17’45” 

Бучава (на граница на инсталацијата) N: 42o02’13” E: 21o17’45” 
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XII. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

 
Опремата која е вградена во инсталацијата е од најново производство и ги 

задоволува сите прописи за безбедност како на луѓето така и за животната 

средина. Можни мерки за подобрување на процесот со соодветни решенија и 

активности се дадени во програмата за подобрување: 

 

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

Ознака Мерка Датум на 

завршување 

1. Хортикултурно уредување на дворната површина 

ќе се реализира постапно и на делови на кои не се 

предвидени дополнителни активности во иднина. 

Предвидена е биолошка рекултивација, односно 

уредување со вегетација која единствено успева во 

ова подрачје и затревени. На тој начин, ќе се формира 

одржлив биосистем, кој во целост ќе се вклопи со 

околниот простор. 

Со цел да се осигура успешно зазеленување, 

предвидена е грижа и нега на младата култура, што е 

посебно важно во првите 4-5 години по садењето. 

Особено се важни следните одгледувачки мерки и 

работи: 

• Замена на неприфатените и осушени садници со 

што се регулира густината на пошумувањето. 

• Прашење и плевење, односно окопувањето, за 

подобрување на условите за развој на 

садниците. Оваа активност треба да се врши 

најмалку во следните три години по садењето. 

• Полевање и прихранување треба да се усогласи 

со реалните потреби на садниците (водниот 

дефицит е најопасен во првите недели по 

садењето) и метеоролошките услови. 

Дополнително во рамки на оваа мерка предвидено е на 

дел од дворните површини во Силпен СТ Кратово да се 

создаде мини расадник на кој би се одгледувале млади 

садници кои ќе се користат како за зазеленување на 

дворот на Силпен, така и за донирање на јавни зелени 

површини во Кратово. 

Континуирана 

активност 
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ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

Ознака Мерка Датум на 

завршување 

2 Подобрување на процесот на примарна селекција 

на отпад 

Согласно со Законот за управување со отпад, Силпен 

СТ ДООЕЛ Кратово ќе преземе дополнителни мерки 

за примарна селекција на отпад и тоа: 

• Поставување на контејнер за картон 

• Поставување на контејнери за стреч фолија 

Дефинирање на одделен простор за времено 

складирање на отпаден метал и други 

поединечни фракции 

Дополнителна активност во рамки на оваа мерка за 

подобрување е и обука на сите вработени во 

Силпен СТ ДООЕЛ Кратово за постапување со 

отпад 

Август 2022 

3 Имплемантација на систем за управување со 

животна средина согласно со ISO 14001 

Со имплементирање на системот ке се потврди и 

документира грижата што Силпен СТ ДООЕЛ Кратово 

ја води за заштита на животната срдина. 

Имплементирањето на системот е предвидено во сите 

делови на инсталацијата. Имплементацијата ќе ја 

спроведуваат вработените со стручна помош на 

консултант 

Јули, 2024 

4 Изработка на план за RECP (Resource Efficient and 

Cleaner Production) ефикасност на ресурси и 

воведување на почисто производство преку 

принципите на циркуларна економија. Целта е да 

се намалат трошоците за енергија, да се 

минимизираат загубите на суровини и да се 

минимизира создавањето на отпадот со што ќе се 

зголеми конкурентноста на работењето. 

При реализација на оваа мерка ке се користи 

соодветна софтверска алатка за следење на 

напредокот. 

Јули 2025 
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XIII. СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ 

СЛУЧАИ 

 
Тргнувајќи од поставките на Законот за животната средина, секое правно или 

физичко лице, кое е сопственик или врши дејност во производствен, 

транспортен или во систем за складирање, во кој се присутни опасни 

супстанции, во количества поголеми или еднакви на пропишаните гранични 

вредности (прагови) определени со пропис, е должно да ги преземе сите мерки, 

неопходни за спречување на хаварии, и за ограничување на нивните последици 

врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето, а за преземените 

мерки, да го извести надлежниот орган на државната управа. 

Со цел да може ефективно да одговори во случај на ургентна ситуација, Силпен 

СТ Кратово воспоставува и одржува Планови за ургентни ситуации од аспект 

на безбедност и здравје при работа и истите се компатибилни со аспектите за 

заштита од влијанија врз животната средина. Како дополнување на 

постоечките планови за заштита согласно Законот за безбедност и здравје при 

раабота, во рамки на ова поглавје изработен е интерен план за активности во 

случај на ургентна ситуација од аспект на заштита и намалување на влијанијата 

врз животната средина. 

Целите се јасно наведени во Плановите за ургентни ситуации со цел да се 

изврши сведување на минимум на траењето и на последиците. Целите на овие 

планови се минимизирање на еколошка штета врз: 

• Заштитените видови и природните живеалишта, 

• Површинските и подземни води, влијание врз хемискиот состав, 
квантитативниот статус и/или еколошкиот потенцијал на водите, 

• Почвата, контаминација на почва како резултат на директна или 
индиректна примена на супстанции, препарати, организми или 
микроорганизми, во, на или под почвата. 

• Воздух, влијанија во воздухот преку дирекни емисии на штетни материи 
или преку фугитивни емисии во воздухот 

За ефикасна имплементација на Плановите за ургентни ситуации, се 

спроведуваат тренинг програми за сите инволвирани лица. Плановите за 

ургентни ситуации се ревидираат на годишна основа, со цел да се изнајдат 

евентуални можни подобрувања. 

Компанијата периодично врши инспекција и верификација на нивото на 

подготвеност на персоналот за справување со ургентни ситуации. Ова се врши 

преку изведување на вежби со цел да се провери соодветниот План за 

ургентни ситуации и да се верификува неговата ефикасност. Во случај на 

незадоволителни резултати, може да се направи ревизија на Планот за 

ургентни ситуации. Зачестеноста на вежбите е дефинирана во секој план за 

ургентни ситуации. 



СИЛПЕН СТ ДООЕЛ КРАТОВО – Барање за Б- Интегрирана еколошка дозвола 

33 

 

 

 
 
 

 

Загрозеност од техничко-технолошки несреќи и заштита на 
животната средина 

 
Техничко-технолошките несреќи можат да продуцираат несакани последици од 

поголеми размери, загрозувајќи го животот и здравјето на луѓето, 

материјалните културните и други добра, како и загрозување на работната, 

односно животната средина и природата. Ризикот од вакви несреќи е голем 

особено во технолошките капацитети во кои што во поголема мера се 

застапени разни лесно запаливи материи, материи кои што со воздухот можат 

да создаваат експлозивни системи, токсични и други опасни материи. 

Кога станува збор за ваквите несреќи, најчесто тие се резултат на одредени 

грешки на човечкиот фактор, манифестирани со одредено (не)постапување, 

како на пример грешки во извршувањето на професионалните работи, 

непочитување на несоодветни процедури, невнимание при работата и при 

ракување со опасни материи и средства при работа, складирање и 

манипулација, неодржување на инсталации непревземање на мерки за 

вградување на системи за заштита итн. 

Во СИЛПЕН СТ ДООЕЛ создадени се сите услови за превенција од техничко- 

технолошки несреќи. При проектирањето и градењето на Деловните и 

административните објекти, испочитувани се сите прописи и стандарди за 

безбедно извршување на дејноста. Континуирано се извршуваат потребните 

работи за одржување на инсталациите, уредите, опремата и технолошките 

системи, како би се елиминирале опасностите од прашината и гасовите кои се 

создаваат при технолошкиот процес. 

Но и покрај тоа со осовремувањето и менувањето на технолошкиот процес и 

вградувањето на нови постројки, за истите треба па бидат преземени 

соодветни мерки за заштита од пожар, експлозија, поплавување или друга 

непогода. 

Со цел превземање на превентивни мерки за заштита од техничко-технолошки 

катастрофи неопходно е просторното и урбанистичко планирање кое треба да 

создаде прифатлив однос кон животната средина. 

Основни методолошки постапки за планирање и уредување на просторот се: 

• оцена на состојбите на природните компоненти на природната средина 

и степенот на загрозеност од појава на технички катастрофи; 

• оцена на оптовареност на просторот со технолошки системи со 

одредено ниво на ризик; 

•  анализа на меѓусебна зависност на природните услови и постојните 

технолошки системи; 

•  дефинирање на нивото на постојниот ризик при редовна секојдневна 

работа на механизацијата и технолошките системи и при појава на 

инцидентни случаи; 
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•  проценка на загрозеноста на луѓето и материјалните добра; 

утврдување на критериумите за избор на оптимална варијанта на 

заштита врз основа на проценките од степенот на загрозеност. 

Со примена на оваа методолошка постапка може да се очекува остварување 

на следните основни цели за заштита од техничко-технолошки катастрофи: 

• максимално усогласување и искористување на просторот од аспект на 

заштита во рамките на просторните можности; 

• вградување на мерките на кои се засновува организацијата на заштита 

и спасување на човечките животи и материјалните добра од техничко- 

технолошки катастрофи во определувањето на намената на просторот; 

• интегрирање на елементите на загрозеноста во рамките на комплексот 

на прашањата врзани со заштитата на животната средина. 

Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра и 

потесната и пошироката животна средина постојат три нивоа на превземање 

на безбедносни, превентивни мерки: 

Прво ниво: 

• ги вклучува мерките кои се превземаат во одржувањето на опремата и 

инсталациите, заради сигурно користење на опасни материјали во 

технолошките процеси и избегнување на технолошките катастрофи, 

(Пожари и експлозии, појава на отровни и загушливи гасови и материи, 

загадување на воздухот од загушливи и одтровни продукти и гасови и 

сл.). 

Второ ниво: 

• се однесува на сите мерки кои треба да обезбедат ограничување на 

емисијата како последица од пожар, експлозија или ослободување на 

хемикалии, гасови, продукти во сите медиуми на животната средина, 

што може да се случи во околности на поголеми индустриски 

акциденти. 

Трето ниво: 

• вклучува мерки кои се превземаат за заштита на животната средина во 

смисол на ограничување на ефектите од емисијата на опасни материи 

или последици од техничко-технолошкиот процес и од појава на 

пожари и експлозии. 

Опремувањето на СИЛПЕН СТ ДООЕЛ со опрема за заштита и спасување од 

природни и други несреќи, извршено е согласно Одлуката за утврдување на 

персоналниот и материјалниот состав на силите за заштита и спасување, 

донесена од Владата на Р. Македонија бр.19-5482/1 од 21.11.2006 год. како и 

согласно Техничките прописи за изградба. Исто така опремувањето е 

фундирано и врз основа на проценката на особеностите за опасностите од 

природни и други несреќи на СИЛПЕН СТ ДООЕЛ - Кратово. 
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 Упатство за подготвеност при итни вонредни состојби 

 
Намена и цел 

 
Намената и целта на Упатството за подготвеност при вонредни состојби е 

одредување на можни вонредни состојби, планирање на активностите за одзив 

и спречување и ублажување на можните влијанија врз безбедноста и 

квалитетот на производот и врз животната средина. 

 
Подрачје на примена 

 
Се применува во сите работни делови во СИЛПЕН СТ ДООЕЛ - Кратово. 

 
Поими и дефиниции 

 
Подговеност за реагирање/одзив при вонредни состојби - креирање на 

одговор, при ситуации за кои постои мала веројатност дека ќе се случат. 

Хаварија- во однос на спречување и контрола на хаварии, е појава на голема 

емисија, пожар или експлозија настаната како резултат на неконтролирани 

настани во текот на работењето на било кој систем, со учество на една или 

повеќе опасни супстанции, а што доведува до сериозна опасност за животот и 

здравјето на човекот и за животната средина, веднаш или подоцна, во или 

надвор од системот што вклучува една или повеќе опасни супстанции. 

Инцидент - непланирано случување кое може да доведе до помали незгоди. 

Опасност - извор или ситуација со можности на предизвикување на штета во 

областа на повреда на работно место, професионалнии заболувања, штета за 

имотот, штета на работната средина или комбинација на истите. 

Идентификација на опасностите - постапка за утврдување на постоењето на 

опасност и одредување на нејзините својства 

 
Опис на текот на активностите 

А. Идентификација на потенцијални инциденти и вонредни ситуации 

Се идентификуваат потенцијалните инциденти и вонредни ситуации и тоа: 

▪ инциденти при вообичаените работни активности 

▪ инциденти при одржување на опремата и објектите 

▪ индустрискихаварии 

▪ елементарни непогоди (поплава, земјотрес и сл.) 

B. Изработка на список на потенцијални инциденти и вонредни ситуации 

Ваков список е изготвен во СИЛПЕН СТ ДООЕЛ - Кратово 
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C. Изработка на план за реагирање при инцидентите и вонредните 

ситуации 

D. Запознавање на вработените со потенцијалните инциденти и вонредни 

ситуации и планот за реагирање при инцидентите и вонредните 

ситуации 

 
Надлежности 

 
 

АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНОСТ 

Идентификација на потенцијалните 

инциденти и вонредни ситуации 
Работниот тим 

Изработка на список на потенцијални 

инциденти и вонредни ситуации 

Координатор за животна 

средина 

Изработка на план за реагирање при 

инцидентите и вонредните ситуации 

Координатор за животна 

средина 

Одобрениенапланот Управител 

Запознавање на вработените со 

потенцијалните инциденти и вонредни 

ситуации и планот за реагирање при 

инцидентите и вонредните ситуации 

 
Координатор за животна 

средина 

 

 
Список на потенцијални инциденти и вонредни ситуации 

 
 

Елементина 

процесот 
Опис Што се работело 

Инциденти 

Пожар Пожар на 

објектите, 

инсталација, 

возниот парк 

• Неисправност на електричната инсталација. 

• Неисправност на громобранската инсталација 

• Ел. инсталација на машините за машинска 

обработка 

• Неисправна инсталација за довод на гориво 

Експлозија  • Неисправен довод и близина на отворен оган 

до уредите кои содржат екстра лесното 

гориво (резервоари за нафта на машините) 

• Близина на оган до складот за експлозивни 

материи 

Вонредни ситуации 

Земјотрес   

Поплава   

Саботажа   
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 План за реагирање при инцидентни случаи 

 
Вид на инцидент 

/вонредна ситуација 

Можни влија- 

нија на ЖС 
Мерки 

Пожар на објектите, 

инсталациите, возниот 

парк 

Загадување 

на воздухот, 

почвата и 

водите 

• Исклучување на доводот на електричната 

енергија 

• Итен повик на Службата за ПП заштита; итна 

помош; 

• Изолирање и дислокација на складирани 

запаливи материи (хемикалии, масла, и сл.) 

• Обука за користење на ПП апаратите и 

хидранти. 

• Контрола на превентивното одржување од 

страна на овластен субјект. 

• Примена на Правилникот за заштита при 

работа и Нормативот за користење на лични 

заштитни средства. 

• Контрола на исправноста на уредите за 

гасење пожар 

Експлозија од 

технолошкиот процес 

Опасност по 

животот на 

вработените и 

загадување 

на 

атмосферата 

• Контрола на ПП апаратите 

• Контрола на превентивното одржување од 

страна на овластен субјект. 

• Едукација на вработените. 

• Примена на Правилникот за заштита при 

работа и Нормативот за користење на лични 

заштитни средства. 

Истекување на гориво 

од цистерна 

 • Изолирање на цистерната за гориво 

• Употреба на апсорпционен материјал и 

посипување на контаминираната област. 

• Редовно превентивно одржување и 

периодични проверки на товарните возила. 

• Санација на оштетувањата од било кој вид во 

соработка со соодветни стручни екипи. 

Земјотрес Загадување 

на воздухот, 

почвата и 

водите 

• Запирање на процесот на производство и сите 

доводи на енергенси и флуиди. 

• Итен повик на Службите за ПП-заштита и 

Прва помош. 

• Редовно превентивно одржување на опремата 

и инсталациите. 

• Санација на оштетувањата од било кој вид во 

соработка со соодветни стручни екипи. 

• Испитувања и соодвтни мерења пред 

пуштање во повторна работа на технолошката 

линија ,анализа на технолошката и 

санитарната вода и анализа на почвата 

зафатена од елементарната непогода). 
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  • Контрола на ПП- апаратите на извршени 

редовни превентивни прегледи и обука за 

нивно користење. 

• Примена на Правилникот за заштита при 

работа и Нормативот за користење на лични 

заштитни средства. 

Поплава Загадување 

на водите и 

почвата 

• Контрола на ситемот за одвод на технолошка 

вода; 

• Контрола на системот за таложење и 

одржување на истиот во исправна состојба. 

• Редовно пратење на хидрометеоролошката 

прогноза и дефинирање на начинот на 

прифаќање на атмосферските врнежи. 

• Постојан контакт во вакви состојби со ПП 

службата 

• Активно учество при санацијата на 

последиците од поплавата во соработка со 

соодветни стручни институции. 

• Анализа на санитарната и технолошката вода 

после санацијата. Во случај на 

неусогласености, се превземаат мерки за 

одстранување на неусогласеностите 

• Примена на Правилникот за заштита при 

работа и Нормативот за користење на лични 

заштитни средства. 

 
Поважнителефони Број 

Противпожарнабригада 193 

Полиција 192 

Брзапомош 194 
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XIV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО 

ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА 

АКТИВНОСТИТЕ 

 
Според содржината на формуларот на барањето за добивање Б-интегрирана 

еколошка дозвола, Силпен СТ ДООЕЛ Кратово, треба да достави информации 

за престанок со работа и управување со резидуи во случај на целосен 

престанок со работа. Планот за управување со резидуи ќе опише како 

локацијата ќе биде доведена во задоволителна состојба во случај на целосно 

прстанување со активноста. Истиот се базира на оценка на ризици, земајќи ги 

во предвид постојните услови на локацијата, историското загадување и 

ризиците кои произлегуваат од активноста од работниот век на инсталацијата. 

Планот дава опис на: 

• Целосна состојба на локацијата како спремна за повторна употреба. 

• Контрола на преостанатиот материјал на локацијата 

• Планираното расчистување на објектите и техничките постројки 

• Опсегот на демолирање 

• Управување со градежниот отпад односно отпадот од демолирање 

• Ремедијација на контаминираната почва, и 

• Одржување и прглед на планот во текот на оперативниот живот на 

инсталацијата. 

Операторот нема планови ниту за делумно ниту за целосно престанување со 

работа во блиска иднина. Сепак, согласно обврските кои произлегуваат од 

Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија 53/05, 

81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 1/10, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 

42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18), односно барањето за 

издавање Б интегрирана еколошка дозвола, операторот е обврзан да достави 

предлог мерки за контрола на влијанието на Инсталацијата по нејзин делумен 

или конечен престанок со работа. 

Планот за престанок со работа и управување со резидуи ќе опфати: 

• Делумен и времен престанок со работа, 

• Дислокација на Инсталацијата, и 

• Целосен престанок со работа. 

При тоа ќе бидат опфатени следните работи: 

• течен отпад, 

• Суровини, помошни материјали, 

• Цврст и Опрема и 

• Помошните објекти и др. 
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Делумен и времен престанок со работа и повторно 
активирање 

Под делумен престанок со работа се подразбира престанување со работа на 
дел од активностите во Инсталацијата. 

Под времен престанок на работа се подразбира престанување со работа во 
времетрање подолго од една година. 

Престанување со работа на дел од активностите (делумен престанок со 
работа) во Друштво за преработка на пластични маси и хемикалии и 
градежништво СИЛПЕН СТ ДООЕЛ КРАТОВО технички е изводливо, но реално 
гледано не постои причина за престанување со работа. 

Во случај на делумен престанок со работа, објектите каде е сместена 

опремата, ќе бидат преадаптирани за друга на намена. Опремата ќе биде 

отстранета од објектите и со неа ќе се постапува во зависност од нивната 

функционалност. Доколку опремата е сеуште функционална ќе биде 

преместена на друга соодветна локација за таа намена. Доколку е надвор од 

функција, во зависност од материјалот од кој е изработена ќе биде селектирана 

и продадена како секундарна сировина. 

 

 Целосен престанок со работа 

Успешното дислоцирање и минимизирање на влијанијата врз животната 

средина во случај на престанок со работа би се одвивал во следниве фази : 

• Дислокација на суровините и крајните производи, 

• Дислокацијанапроцеснатаопрема 

• Дислокација на објектите или нивна пренамена, и 

• Повторно доведување на локацијата до состојба погодна за друга 

намена. 

Под целосен престанок со работа се подразбира престанување со работа на 

целата Инсталација. Во случај на целосен престанок со работа, објектите каде 

е сместена опремата ќе се испразнат и во зависност од функционаланоста на 

опремата истата или ќе се продаде за повторна употреба за иста намена или 

ќе се селектира и ќе се продаде како секундарна сировина. Исто така, сите 

материјали кои можат да се искористат, ќе се продадат за соодветната намена. 

Градежниот шут од објектите ќе се одложи на депонија за градежен шут или на 

локација одредена од локалната самоуправа. 
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План за целосен или делумен престанок со работа и грижа по 
затварањето 

Известување 

Деведесет (90) дена пред предвидениот престанок со работа, Операторот ќе 

достави писмено известување за планираниот престанок заедно со 

ажурираниот План. 

Контрола на влијанието на суровините, помошните материјали и производите 

Со планот за целосен или делумен престанок со работа и грижа по 

затварањето се претпоставува дека периодот на затварање (делумен или 

целосен) би бил однапред познат. За таа цел, во случај на престанок со работа, 

менаџментот ќе направи преглед на суровините, помошните материјали и 

производи во објектот кои ќе престанат со работа. Прегледот ќе се направи со 

цел да се дефинираат складираните количини и ќе се направи план за нивно 

управување до затварање, се со цел тие да бидат минимизирани или целосно 

исцрпени. 

 
 

Делумно затварање 

Во случај на целосно затварање на објектите во Инсталацијата, овој План 

предвидува : 

• Раководството да направи контрола на сите суровини, репро материјали 

или производи кои се користат во објектите кои ќе се затвараат, да направи 

нивна листа со расположливи количини и да даде налог за набавка на оние 

количини и материјали кои се неопходни за преостанатиот дел од рабоатат, 

• Раководителот на службата за одржување ќе ги искалкулира и ќе направи 

листа на сите суровини и помошни материјали до денот на престанок со 

работа. Непотрошените сурови и помошни материјали кои можат да се 

искористат во производството ќе се употребат се до затварање на 

објектите, а доколку останат одредени количини истите ќе се складираат 

привремено во објектите кои ќе продолжат со работа се додека не се 

предадат на други компании кои понатаму со нив ќе постапуваат. 

• Редовно ќе се ажурира лисатата на компании кои ќе можат да ги откупат 

останатите суровини. 

 
Целосно затварање 

Во случај на целосно затварање на објектите во Инсталацијата со овој План се 

предвидува : 

• Раководството ќе направи преглед на сите суровини, репро материјали или 

производи кои се потребни за функционирање на објектите ќе направи 
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нивна листа на расположливи количини и ќе издаде налог за набавка на 

оние количини кои се неопходни за преостанатиот период од работата на 

Инсталацијата, 

• Раководителот на службата за одржување ќе искалкулира и ќе направи 

листа на останатите количини на суровини кои до денот на престанок со 

работа ќе треба да се употребата. Доколку остане одредена количина од 

некаков вид на суровина истата ќе се продаде или предаде на компанија 

која поната со нив ќе постапува на соодветен начин. 

• Редовно ќе се ажурира листата на компании на кои ќе може да им се понудат 

сите заостанати ( непотрошени ) материјали, 

• Редовно ќе се ажурира листата на компании на кои ќе може да ја откупат 

суровината и готовиот производ. 

 
Контрола на влијанието на отпадот 

Операторот ќе подготви Програма за управување со отпад согласно член 27, 

став 1 од Законот за управување со отпад (Службен весник на Република 

Северна Македонија бр.216/2021) каде што ќе го предвиди начинот на 

постапување со сите видови на отпад созадени на локацијата на објектот или 

објектите кои ќе се затвараат (во зависност од тоа дали се работи за делумно 

или целосно затврање). Цврстиот неопасен отпад по претходно известување и 

договор со Општината ќе се одложи на место определено од страна на 

Општината или ќе се депонира на најблиската депонија. 

Со опасниот отпад (зависно од видот) ќе се постапува согласно видот на 

опасниот отпад и во зависност од договорот со Министерството за животна 

средина ќе се постапи на најсоодветен начин. 

Планирано расчистување и чистење на градби и технички постројки. 

 
Опрема и возен парк 

Доколку опремата и машинеријата се сеуште функционални ќе бидат 

преместени на соодветна ликација за таа намена. При делумно затварање, 

односно затварање на дел од инсталацијата, опремата која е функционална ќе 

се премести на дел од локацијата која работи и доколу истата е соодветна ќе 

се употребува на таа локација. Доколку истата не е соодветна, привремено ќе 

се складира се до нејзино предавање или продавање на друга компанија која 

ќе ја користи за своја намена. Доколку опремата е надвор од функција во 

зависност од материјалот од кој е изработена ќе се селектира и продаде како 

секундарна суровина. Со искористената електрична и елетронска опрема ќе се 

постапува во согласност Законот за управување со електрична и електронска 

опрема и отпадна електрична и електронска опрема. 

 
Објекти 

Објектите со кои располага Инсталацијата се изградени со неопходната 

инфраструктура специјално намената за основната дејност која ја обавува 
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Операторот. Градежниот отпад од цврстат градба би бил одложен на депонија 

за цврсти материјали. При дислоцирање на дел од материјалите кои може 

повторно да се искористат ќе бидат демонтирани и дислоцирани. Металната 

конструкција би била демонтирана и продадена како секундарна суровина. 

Операторот ќе се погрижи отпадот што нема да се подаде, безбедно да биде 

одложен на депонија по претходна консултација со надлежниот орган. 

 
Одржливост и проверка на Планот 

Во текот на оперативниот живот на Инсталацијата, Планот за целосен или 

делумен престанок со работа и грижа по затварањето ќе се преиспитува во 

зависност од потербите и измените кои ќе се направат н алокацијата како и со 

промена на законската регулатива. Планот ќе се ажурира со секоја измена и со 

секое ново истражување за можно загадување, како и истражувања за можни 

ризици кои ќе произлезат од активноста на работат на Инсталацијата. 

 
Пренамена на локацијата 

 

Производниот погон на СИЛПЕН СТ ДООЕЛ КРАТОВО се наоѓа надвор од 
населено место во инсдустриска зона во Општината Кратово и доколку дојде 
до затварање на инсталацијата, локацијата ќе може да се пренамени за друга 
индустрија по претходно доведување во задовлително ниво на земјиштето. 

 
Доколку се утврди контаминација на површините ќе се превземат сите 

неопходни мерки кои прозлегуваат од Законот за управување со отпад 

(Службен весник на Република Северна Македонија бр.216/2021), Законот за 

животна средина (Службен весник на Република Македонија 53/05, 81/05, 

24/07, 159/08, 83/09, 1/10, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 

44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18) и со правилниците кои ја 

уредуваат материјата за постапување со посебни видови на отпад. 
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XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ 
 

Друштвото за производство, трговија и услуги увоз –извоз СИЛПЕН СТ ДООЕЛ 

се наоѓа надвор од населено место во стопански комплекс на 11км 

оддалеченост од градот Кратово, од левата страна на магистралниот пат 

Кратово- Скопје. 

Инсталацијата е лоцирана во атарот на село Трновац на парцелата КП 2844/1 

КО Кратово место викано Рамниште која зафаќа површина од околу 

74.015,39м2. 

Во кругот на СИЛПЕН СТ ДООЕЛ има 8 самостојни деловни објекти. Кругот е 

ограден со метална и жичана ограда. Сообраќајниците во кругот на СИЛПЕН 

СТ ДООЕЛ се широки, асфалтирани и проодни во секое време на денот. 

Силпен СТ ДООЕЛ Кратово е инсталација во приватна сопственост. Вкупно 

вработени во фабриката се 90 лица. Согласно систематизацијата на Силпен 

СТ ДООЕЛ Кратово, управителот е одговорен за сите аспекти на работење 

(како што се: спроведување на развојни планови, дава соглсност за развој и 

дизајн на нов производ, учствува во технолошкиот процес вклучително и во 

спроведување на мерките за заштита на животната средина). 

Сите вработени во Силпен СТ ДООЕЛ Кратово се обврзани да поминат обука 

која се темели на обврските на компанијата и поединецот, а се однесуваат на 

законската регулатива од областа на животната средина. 

Процесот на добивање на PUR пена се врши на високо притисна машина која 
се наоѓа во хала 1. Основни компоненти за производство на блок пена се: 

1. Полиол (триол и /или диол) со работен притисок од 20 Ba 

2. Толуен ди изоцијанат (TDI 80/20) работен притисок 80-100 Ba 

3. Адитиви со работен притисок од 20 Ba 

Овие сировини се складирани во цистерни кои се наоѓаат во климатизиран 
магацински просто. Температурата на компонентите треба да е максимум 20- 
22˚C. Исто како овие сировини и адитивите се темперирани на истата 
температура. Под адитиви се подразбираат: 

- Амински катализатор 

- Силиконски сурфактант 

- Вода 

- Метилен хлорид 

- PUR бои 

- станоокотат 

Сите наброени компоненти преку црева доаѓаат до мешачката глава на 
машината во течна состојба. За добро мешање на компонентите се користат 
силиконски сурфактанти. Вода и метилен хлорид се користат за распенување 
и експанзија на пената. За боење на пените се користат полиуретански бои. 
Процесот го сочинуваат 3 фази: 
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- почетна или течна фаза – во која компонентите се во течна состојба 
(делумно испарување) 

- гасна фаза – во која се ствараат меури, доаѓа до нивно растење, пукање 
и ослободување на гасови од реакциите (како CO2; NO; NO2; NCO…) 

- цврста фаза – кога завршува реакцијата на полимеризација. Пената е 
веќе формирана и излегува од конвеер. Блоковите од процесот се сечат 
при излезот на машината на 25м, одбележани со реден бр, датум на 
производство и квалитет, и се транспортираат до складиштето ( хала 2 ) 
за лагерирање на блок. Процесот е егзотермен, и по 2 часа од 
производство температурата во внатрешноста на блокот достигнува до 
165 ˚C. По 2 часа започнува фазата на ладење на блокот. По 24 часа 
ладење, блокот се сече на помали блокчиња и се испорачува како блок 
или се носи на конфекционирање во хала 3. Сите остатоци од 
конфекционирањето со транспортна лента се пренесуваат во хала 4 
каде се преработуваат во пахуљици со различни големини или во 
пресувани бали и се продаваат како нус-производ. Во хала 4 преку друга 
транспортна лента се пренесува и спакуваниот готов производ кој се 
складира во магацинот. 

Во хала 3 се конфекционираат и парчиња сунѓер за потребите на хала 5 и хала 

6 каде се планира отпочнување на производство на душеци. 

Операторот, заради придонес во подобрувања на животната средина, во текот 

на своите дејствувања, се базира на концептот Најдобри достапни техники. Во 

таа смисла, Силпен СТ ДООЕЛ Кратово набавува, употребува и работи со 

технологии кои најмногу одговараат за планираната цел. 

Целиот отпад кој се создава на локацијата, селектирано се собира и времено 

се складира на означени места во кругот на инсталацијата. За сите посебни 

фракции на отпад Силпен СТ ДООЕЛ Кратово има склучени договори со 

овластени фирми кои го превземаат истиот и го складираат на соодветна 

депонија или доколку е тоа можно, го рециклираат. 

Во текот на производството не се генерира опасен отпад. Искористените 

масти и масла се заменуваат од страна на фирмата Силекс-транспорт и истите 

времено се складираат во кругот на таа компанија која се наоѓа во непосредна 

близина на Сипен СТ – Кратово. Во кругот на Силпен СТ не се чуваат отпадни 

масти и масла. 

Изворите на емисии во атмосферата од Силпен СТ ДООЕЛ Кратово може да 

се класифицираат како: 

1. Емисии на гасови од процесот на производство кои преку хауба со 

аспиратор се изнесуваат од производниот погон низ испустот за 

вентилација и 

2. Фугитивни емисии кои потекнуваат од цврсти честички при кроење на 

сунгер, испарување на хемикалии при преточување, како и од движење 

на возила по пристапните патишта во кругот на фабриката. 

Мерење на концентрација на РМ10 во амбиентниот воздух на граница на 

инсталацијата е извршено од акредитирана албораторија на Фармахем – 
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Скопје на 6/7,12,2021 год. Од резултатите од мерења се гледа дека измерената 

концентрација на РМ10 во амбиентниот воздух изнесува 11,3 µg/m3 и истата е 

во рамки на пропишаните гранични вредности. 

Инсталацијата на Силпен СТ ДООЕЛ Кратово не е значителен извор на бучава 

кој би имал негативно влијание врз животната средина и воопшто не генерира 

вибрации и нејонизирачко зрачење. Како извори на бучава во предметната 

Инсталација главно ќе бидат компресорските станици и возилата кои се во 

функција на дотур на суровини, репроматеријали и разнесување и 

произведената роба, виљушкарите кои ќе ги товараат превозните средства. 

Во Силпен СТ ДООЕЛ Кратово на ден 07.12.2021 год, извршена е проверка на 

нивото на бучавата во кругот на инсталацијата од страна на акредитирана 

лабораторија на Фармахем – Скопје. Резултатите од мерењата потврдуваат 

дека не се надминати граничните нивоа на бучава. 

Во предметната инсталација, во текот на нејзиното нормално работење не се 
очекува да има негативни влијание врз животната средина, a како видови на 
емисии кои можат да влијаат врз квалитетот на животната средина се 
детектирани следниве: 

1. Емисии во воздух како фугитивни емисии 

2. Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење, за кои со оглед на 
користење на најсофистицирана опрема во инсталацијата не се очекува 
да има надминување на граничните вредности за подрачјето во кое се 
наоѓа Инсталацијата. 

 
Во предметната Инсталација не се вршат активности со кои се загадуваат 

почвата и подземните води. 

Во Силпен СТ ДООЕЛ Кратово не се вршат земјоделски активности па 

следствено на тоа не постои ниту отпад од ваков вид. 

Со цел да се измери и следи работењето во склад со принципите за заштитата 

на животната средина, компанијата има предвидено мониторнгот на параметри 

за животна средина кој се врши преку акредитирани стручни организации или 

други правни лица кои ги исполнуваат условите за вршење мониторинг. 

Мерења на црсти честички РМ10 во амбиентен воздух се предвидени да се 

мерат еднаш годишно, на едно мерно место во кругот на фабриката. 

Мерење на бучава е предвидено да се мери еднаш годишно, на едно мерно 

место надвор, во близина на изборите на генерирање на бучава. 

Загадувањето на водите не е карактеристично за технолошки процеси на 

производство на сунгер. Имено, при процесот на добивање на сунгер вода се 

користи само како адитив и не се генерираат технолошки отпадни води. 

Одржување на возилата за транспорт се врши надвор од кругот на Силпен СТ 

ДООЕЛ Кратово со што е оневозможено загадување на атмосферските води од 

излевање на масла и други суспендирани честички од вакви активности. 
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Со оглед на преземените превентивни мерки за да не се генерираат отпадни 

води и немањето на испуст во површински водотек, не е предвидено 

испитување на квалитет на отпадни води. 

Опремата која е вградена во инсталацијата е од најново производство и ги 

задоволува сите прописи за безбедност како на луѓето така и за животната 

средина. Можни мерки за подобрување на процесот со соодветни решенија и 

активности се дадени во програмата за подобрување 

Спречување на загадувањето во сите фази на производниот процес е 

приоритетна цел во заштитата на животната средина во Силпен СТ ДООЕЛ 

Кратово. Планираните мерки за спречување на инциденти, како и за 

минимизирање на последиците од нив доколку тие сепак се случат ќе се 

спроведуваат во континуитет. 

Операторот нема планови ниту за делумен ниту за целосен престанок со 

работа во блиска иднина. Сепак, согласно обврските од Законот за животна 

средина (Службен весник бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 1/10, 48/10, 

124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 

65/18, 99/18), односно Б Интегрираната еколошка дозвола, операторот достави 

предлог мерки за контрола на влијанијата од инсталацијата по нејзин делумен 

или конечен престанок со работа. 

Предложените мерки за минимизирање на влијанието врз животната средина 

во случај на целосен престанок со работата на активноста на инсталацијата 

Силпен СТ ДООЕЛ Кратово, се дадени во План за престанок со работа и 

управување со резидуи. Во рамките на инсталацијата се изведува само една 

активност и според тоа не постои можност за делумен престанок со работа. 

Согласно претходно наведеното, може да се заклучи дека инсталацијата 

Силпен СТ ДООЕЛ Кратово нема да има значајни негативни влијанија врз 

животната средина, ниту голем потенцијал за загрозување на истата. 

За било каква промена од аспект на опрема, капацитети или начин на работење 

и сопственост, раководството на Силпен СТ ДООЕЛ Кратово е должно да ги 

извести надлежните органи. 
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XVI. ИЗЈАВА 

 
 

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во 

согласност со одредбите на Законот за животна средина (Сл.весник бр.53/05) 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 : Силпен СТ ДООЕЛ Кратово Датум :   
(во името на организацијата) 

 

Име на потписникот :    Александра Величковска 
 

Позиција во организацијата : Управител  
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