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Билтен на Еуромакс  
ноември 2013 

       Добродојдовте во ноемврискиот билтен. 

Нашите билтени се објавуваат секој 

месец директно на нашата веб-

страница и до нив може да се 

пристапи преку следниот линк: 

http://www.euromaxresources.com/inv

estors/newsletters.aspx 

 

>   

Во Бугарија, членовите на Teramax 

гео-клуб креираа изложба која е 

моментално прикажана во едно од 

локалните училишта 

 

Exciting results at KMC 

 

 

>   

>   
Во Македонија, бевме присутни на 

церемонијата во локалното училиште 

за добредојде на новите ученици во 

училиштето.  

Најнови активности: 

Минатиот месец работата на терен на Иловица беше фокусирана на воспоставување на 

потребните процедури за собирање на податоците кои ќе се користат за мониторинг 

програмите за животна средина и социјални аспекти.  Воспоставени се локални работни 

тимови кои ќе работат на иницијативите за екологија, животна средина и социјални аспекти 

во наредните месеци и заедно со нашите консултанти спроведовме програми за обуки за да 

можат нашите локални тимови, првенствено геолозите и техничарите на Еуромакс, да ги 

собираат сите потребни податоци за понатаму.  Минатиот месец фокусот на работата беше на 

студиите за вода и екологија – нашите тимови беа зафатени со мониторингот на податоците 

за протокот на локалните потоци, квалитетот на водата во акумулацијата Иловица, а исто така 

успешно ги лоциравме и ги ставивме на карта сите бунари во село Иловица.  Во декември 

имаме намера да ја организираме нашата следна теренска посета за животната средина, во 

која битен дел ќе биде дополнителната обука за техничарите кои ќе бидат одговорни за 

мониторингот и собирањето на податоци за квалитетот на воздухот за понатаму. 

 

Ние сме посветени на тоа да работиме со координиран и интегриран пристап со локалните 

жители и институциите на тој начин што целосно ќе ги информираме за нашите активности во 

секоја фаза на развојот – одржавме состаноци со директорот на јавното претпријатие за 

комунални дејности и со директорот на инситутот за јавно здравје во Струмица, така што сите 

релевантни чинители се целосно информирани за работата што ја сочинуват основните 

студии. 

Како дел од нашата континуирана оптимизација за ПФС за Иловица, неодамна одржавме 

состаноци со претставници од локалните компании за снабдување со електрична енергија и 

за гориво за да можат во нашиот извештај да се интегрираат реални проценки за трошоците. 

Воспоставен е детален список за опремата за рударската механизација и за постројката за 

подготовка на минерални суровини овозможувајќи  да се направат детални проценки на 

капиталот. 
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“Мерењето околу Иловица започна со мониторинг на 

квалитетот водата и на седиментите на околните текови”  

- Драги Пелтечки – рударски инженер и специјалист за животна 

средина 

ИЛОВИЦА 

Работата на основната студија за животна 

средина  продолжува на терен. Овој 

месец нашите теренски тимови успешно 

ги лоцираа и ги ставија на карта сите 

бунари и дупчотини во селото и поставија 

процедури така што податоците за 

квалитетот на водата ќе можат редовно 

да се собираат понатаму. Програмата 

започна со собирање на примероци од 

вода од четири различни селски бунари.  

Оптимизацијата на ПФС продолжува, и 

овој месец се сретнавме со локалните 

компании за снабдување со електрична 

енергија и за гориво за да може да се 

интегрираат точните трошоци. Тетра Тек 

има направено детални листи на 

опремата за постројката за подготовка на 

минералните суровини и за рудникот која 

ќе се користи за ажурирање на 

капиталните проценки. 

Нашиот информативен центар продолжи 

да работи добро и минатиот месец околу 

20 луѓе (главно универзитетски 

квалификувани или квалификувани и на 

возраст над 30) го посетија да 

продискутираат за развојот на проектот. 

Во текот на првата половина од следната 

година се планира изградба на нова 

училишна сала и плоштад во Иловица. 

Проектот ќе биде финансиран од 

Министерството за образование и од 

Агенцијата за рурален развој. 

Еуромакс има намера да ѝ помогне на 

општината со уредување на тревните 

површини и со изградбата на тротоари 

околу новиот плоштад во селото. 

TРН 

На проектната локација спроведовме 

намалена програма за истражување со 

ограничена изработка на раскопи  за да 

се тестираат некои потенцијално 

минерализирани области на  

југозападниот дел од проектната област 

Трн. 

БАБЈАК И ЗЛАТАРИЦА 

По завршувањето на истражувачките 

активности, кои беа објавени на 11-ти  

ноември 

(http://www.euromaxresources.com/media

/news/euromax-announces-drilling-and-

trenching-results-from-babjak-

zlataritza.aspx), тимот овој месец изврши 

обновување на  10 плаформи за дупчење 

и на голем број на раскопи на проектите 

Бабјак и Златарица. 

KMЦ 

Последната дупчотина од кампањата за 

2013 година беше завршена минатиот 

месец со длабочина од  630m и беше  

со цел да се тестираат скарнови со високи 

содржини на цинк во целната област 

Меденовац  во северниот дел  

на концесијата. Сите примероци од 

дупчењето се подготвени и доставени  

до лабораторијата за тестирање и ние 

очекуваме објавување на резултатите од 

анализата до крајот на годината откако 

процесот за осигурување и контрола на 

квалитетот ќе биде завршен. 

КОРПОРАТИВНО 

По нашата неодамнешна посета на 

Самитот за скапоцени метали,  

снимката од предавањето и 

презентацијата на нашиот ГИД може  

да се види на следниот линк: 

http://www.gowebcasting.com/5044  

 

 

Контактирајте со нас 
Euromax Resources 
Петти кат, 12 Berkeley St, 
London, W1J 8DS 
E: info@euromaxresources.co.uk  
T: +44(0)20 3667 2970  
www.euromaxresources.com 
_ 
Поставете прашање на ГИД на:  
http://www.euromaxresources.com/about-us/ask-the-ceo.aspx  

Информациите содржани во овој билтен се точни, како и датумотна билтенот но можат да бидат заменети со 
подоцнежните откривања или околности. Ве молиме погледнете ја страницата за Одрекување од одговорноста на веб 
страната на Euromax за целосните услови кои  се применуваат за вашето користење на  овој билтен.  

Тимот успешно ги стави на карта сите бунари во селото 

Иловица 

Стив Шарп, претседател и ГИД презентира на Самитот за 

скапоцени метали во Цирих 

Техничарите добија обука за точно собирање на нивоата на 

протокот на вода, pH и кислородот 
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