ИНТЕГРИРАНИ ЕКОЛОШКИ ДОЗВОЛИ

Согласно Законот за животна средина, (Сл. весник на РМ бр.
53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11 и 123/12) целта
која треба да се постигне со воведувањето на интегрираните
еколошки дозволи е намалување на загадувањето на најмала можна
мерка, со што стандардите на квалитетот на животната средина во
Република Македонија ќе се подигнат на оние во Европската Унија и ќе
се обезбеди остварување економски
развој без деградација
на
животната средина. Сето тоа ќе придонесе интегрирано спречување
и
контрола
на
загадувањето,
односно издавање дозволи на
индустриските капацитети за емисиите коишто ги испуштаат во
животната средина.
Законот воведува два вида дозволи:
А интегрирани еколошки дозволи и
Б интегрирани еколошки дозволи.
Во зависност од областа на индустријата и капацитетот на
инсталацијата се издаваат следните дозволи :
• А интегрираните дозволи - се во надлежност на Министерството
за животна средина и просторно планирање, односно органот на
државната управа надлежен за работите од областа на животната
средина. Овие инсталации ќе треба да ги исполнат барањата за
најдобри достапни техники ( НДТ ) или ВАТ ( Best Avilaible Tehniques).
• За Б интегрираните дозволи - надлежноста е поделена помеѓу
единиците на локалната самоуправа и Министерството, односно
надлежен орган за издавање на Б интегрираните еколошки дозволи се
единиците на локална самоуправа, со исклучок на оние инсталации кои
се наоѓаат во заштитено подрачје за кои дозволата ја издава
Министерството за животна средина и просторно планирање,
односно органот на државната управа надлежен за работите од
областа на животната средина.
Имплементација на процесот на добивање на
интегрирана
еколошка
дозвола (ИЕД), односно дозвола за усогласување со
оперативен план (ДУОП), или (Inegrated Pollution Prevention and Control
- IPPC) е обврска на операторите на производните капацитети.
Општина Ресен изготви база на податоци на производните
капацитети во општината, коишто аплицираа за добивање интегрирани
еколошки дозволи .

Инсталации во Општина Ресен за Б -ДУОП

Реден
број

Име на инсталацијата

1.

ДПТУ “Леарница за
алуминиум и цинк” ДОО увозизвоз Ресен
Ул. “Димитар Влахов” бр. 6
Ресен

2.

“Свисслион – Агроплод” ДОО
Ресен
Ул. “29 -ти Ноември” бр. 6
Ресен

3.

4.

“ЦД Фруит” ДООЕЛ
с. Царев Двор

“ДЕАЛТАСК” ПТУ ЛТД Ресен
Ул. “29 - ти Ноември” бб
Ресен

Уредба (Сл. весник на
РМ бр. 89/05)
Прилог 2,
Точка 2 Производство и
преработка на метали
Потточка 2.3
Инсталации за топење,
вклучувајќи и легирање
на обоени метали,
вклучувајќи ги и
повторно добиените
производи (рафинација,
лиење ливови, итн.) со
капацитет на топење од
0,2 t/ден до 4 t/ден за
олово и кадмиум или од
2 t/ден до 20 t/ден за
сите други
Прилог 2,
Точка
6
Останати
активности
Потточка 6.3.
б)Растителни суровини,
со
капацитет
на
производство на готови
производи од 30 до 300
t/ден
(просечна
вредност на квартална
основа)
Прилог 2,
Точка 6 Останати
активности
Потточка 6.4
б) растителни суровини
со капацитет на
производство на готови
производи од 30 до 300
t/ден
Прилог 2,
Точка
6
Останати
активности,
Потточка
6.2.
Инсталации
за
претходна
обработка
(операции како што се:
миење,
белење,
мерциризирање)
или
боење на влакна или
ткаенини, со капацитет
на обработка од 1t/ден
до 10 t/ден.

Добивање
Добиена Б – ДУОП
бр. 13-786/9 од
04.06.2012 година

Во тек е постапка за
добивање Б - ДУОП

Во тек е постапка за
добивање Б - ДУОП

Во тек е постапка за
добивање Б - ДУОП

