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“Би сакал да го 
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Балкански центар за 
рударски експерти “

Во насока на постојано 
информирање на сите наши 
партнери се одржаа две средби со 
градоначалникот на Босилово, Љупчо 
Колев и градоначалникот на Ново 
Село, Блажо Велков. На средбите 
присуствуваа и главниот извршен 
директор на Еуромакс, Стив Шарп и 
други претставници од компанијата, 
како и директорот на јавното 
претпријатие „Огражден“. 

На состанокот во општина 
Босилово, градоначалникот и 
другите претставници на општината 
беа информирани за тековните и 
идни активностите од страна на 
Еуромакс. Една од главните теми на 
состанокот беше истражувањето во 
кое беа вклучени жителите на селата 
Иловица и Штука.  Податоците од 
ова истражување ќе бидат значајни 
во подготовката на документацијата 
што ја предвидува македонското 
законодавство, за развој на проекти 
од ваков вид. 

Исто така, состанок за проектот 
за развој на рудникот за бакар и 
злато, беше одржан и во општината 
Ново Село, на кој претставниците 
на Еуромакс ги информираа 
градоначалникот на општината, 
Блажо Велков и општинската 
администрација за сите активности 
што се преземени досега и ќе бидат 
преземени во иднина, а ги запознаа и 
со тимот кој работи на проектот. Исто 
така на состанокот беа разменети 
повеќе мислења со цел да се изработи 
што поквалитетна студија.

Дополнително, за што поголема 
вклученост на населението, тимот на 
Golder Associates и претставниците на 
Euromax во одржаа повеќе средби со 
различни групи на граѓани засегнати 
од овој проект.
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1Еуромакс во медиумите

Македонско злато и бакар

Тимот на Еуромакс активно работи на подготовка на сите развојни 
фази на проектот за отворање на рудник за бакар и злато во атарот 
на селата Иловица и Штука, општина Босилово. 

Изминативе неколку месеци, нашите активности беа насочени 
кон спроведување на важни истражувања поврзани со натамошен 
развој на проектот, согласно македонските закони и во соработка со 
надлежните институции на национално и локално ниво.

На проектот и на студијата за животната средина покрај странски 
работат и домашни експерти, кои добро ги познаваат состојбите на 
локално ниво. Имајќи предвид дека за нас од исклучително значење 
се сите вклучени страни, а особени вие почитувани жители, сакаме 
постојано да сте информирани и вклучени за сите наши активности. 

Целта е јасна - овој голем проект ќе донесе значајни придобивки 
пред сẻ за вас, но и пошироко, за Република Македонија. Токму затоа 
вашиот придонес и сите ваши предлози и сугестии се од огромно 
значење за нас.

Преку овој информатор, редовно ќе ве информираме за сите наши 
активности, а вашите предлози се добредојдени и можете да ги 
упатите до нас преку Инфо центарот во с. Иловица.  

www.euromaxresources.com

http://euromaxresources.com/
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СОВЖССА

Вклучување на 
партнерите во проектот 
„Иловица“ 

Презентација на 
проектот за Иловица

пред општина
Ново Село

Студија за оценка на влијанието 
врз животната средина и 

социјалните аспекти (СОВЖССА)

Студијата за оценката на влијанието 
врз животната средина и социјалните 
аспекти е важен документ, кој ќе ги даде 
идните насоки за натамошен развој 
на проектот за изградба на рудникот 
за бакар и злато во Иловица и Штука. 

Оваа Студија, чија изработка е во 
согласност со македонските закони, е 
неопходна за почеток на изградбата 
и работат на рудникот и точно ќе ги 
определи мерките што ќе се преземат за 
проектот да работи во склад со животната 
средина и потребите на заедницата.

На изработката на Студијата работи 
Golder Associates кои се светски признати 
експерти за истражувања поврзани 
со животната средина и социјалните 
аспекти, a нашите партнери Schlumberger 
Water Services ќе спроведат стручна 
анализа за влијанието врз површинската, 
подземната вода и геохемијата. 

Овие податоци ќе бидат вклучени во 
инженерските студии за снабдување 
и управување со водите, што ќе ги 
работат македонските инженери 
во соработка со стручни партнери.

Еден од основните принципи на 
Еуромакс е вклучување на сите партнери 
во развојот на проектот „Иловица“, 
што ќе даде значаен придонес и во 
изработката на Студијата за оценка на 
влијанието врз животната средина и 
социјалните аспекти. 

Учеството на локалното население во 
изработката на Студијата е од големо 
значење за проектот и Еуромакс ја 
поздравува подготвеноста и желбата 
на населението да даде свој проднес 
во оваа значајна фаза од развојот на 
проектот. Податоците од истражувањето 
ќе бидат вклучени во различни фази на 
проектот. 

Во насока на навремено и правилно 
информирање на сите наши партнери, 
Еуромакс оствари низа средби на 
национално и локално ниво. Со 
развојот и активностите на проектот 
преку директна средба запознаен е и 
премиерот на Р. Македонија Никола 
Груевски, а преку директни средби 
информирани се и Министерството за 
економија и Министерството за животна 
средина и просторно планирање. 

Продолжуваме со отворени средби 
и состаноци со сите наши партнери, 
а за сите новини навремено ќе 
информираме и во иднина.  Имајќи 
предвид дека реонот на селата Иловица 
и Штука се најзасегнати од овој проект, 
ние и понатаму ќе продолжиме да 
информираме на различни начини за 
сите активности што ќе ги преземеме. 

Придобивките од овој проект преку 
развој, нови вработувања, инвестиции 
и целосно економско раздвижување ќе 
бидат највидливи токму во овој регион, 
но и во општините Босилово и Ново 
село. Исто така придобивки ќе има и 
поширокиот регион. 

И во следниот период ќе продолжиме 
со вклучување на сите инволвирани 
страни како што се: владини сектори, 
Здружение на земјоделци, оддел за 
шумарство, сопственици на земјишта, 
здравствени услуги, Младински Совет, 
религиозни организации, образовниот 
сектор.  

Резултатите од нашите активности 
ќе бидат навремено објавени и јавно 
достапни за сите заинтересирани 
страни. 

Директното вклучување на жителите 
на Иловица и Штука во изработката на 
Студијата за влијанието на животната 
средина и социјалните аспекти се 
одвива во неколку фази. Првата е веќе 
завршена, а втората фаза од процесот 
на изработката на Студијата ќе се одвива 
во септември 2015 кога ќе се поднесе 
извештајот за резултатите од студијата 
за првиот период.

Третата фаза ќе обезбеди можност да 
се објаснат резултатите од основните 
студии и проценката на влијанието врз 
околината.  

 
Социо-економско 

истражување

Во насока на што подобро вклопување 
на идниот рудник за бакар и злато со 
потребите на локалното население, 
во изработката на Студијата Еуромакс 
Ресурсис спроведе и социо-економско 
истражување. 

Целта на ова истражување, што се 
спроведе од 30. март до 3. април 2015, 
беше да се добие информација за 
демографскиот и земјоделскиот профил 
на жителите на Иловица и Штука. 
Истражувањето го спроведоа студенти 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, 
насока „Земјоделие“, од кампусот во 
Струмица. 

info@euromaxresources.co.uk

info@euromaxresources.co.uk

Информативен центар 
Иловица 220а

Општина Босилово

www.euromax-ilovitza.mk

http://euromax-ilovitza.mk/
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Основната разлика е во проактивниот, превентивен пристап што го имаме при дизајнирање на самиот рудник и предвидување 
на ефектите од неговото функционирање врз локалната заедница и пошироко. 

Конкретно, тоа е и целта на деталните истражувања и студии што се прават во овој период. Тие ќе ни дадат прецизна 
слика за локалната средина и потребите на заедницата, со што ќе бидеме во можност да ги предвидиме можните негативни 
влијанија и навремено да преземеме мерки за да ги избегнеме. И во текот на работењето на рудникот, Еуромакс ќе продолжи 
континуирано да ги следи еколошките параметри со цел да се осигура дека тие се наоѓаат во дозволените граници утврдени 
со закон. 

Се разбира, самиот рудник ќе ја промени локалната средина. На пример, ќе има промена на пределот на ридот над Иловица, 
но и во развојот на локалната инфраструктура. Сепак, очекуваме студиите за влијанието врз животната средина и социјалните 
аспекти да ги предвидат сите можни влијанија и да ни помогнат да ги идентификуваме мерките што треба да се преземат со 

Како рудникот „Иловица“ ќе се разликува од другите рудници во Македонија во поглед на 
влијанието врз средината?

Како рудникот ќе влијае врз водата, воздухот и почвата?

Во оваа фаза од развојот на проектот концентрирани сме на изработката на детална студија која треба прецизно и на научна 
основа да ја утврди моменталната состојба на животната средина во пошироката околина каде ќе биде лоциран рудникот. 
Очекуваме да ги добиеме сите неопходни податоци до почетокот на 2016-та година. 

Заштитата на животната средина е од големо значење за Еуромакс и затоа, во сите фази од развојот на проектот, ќе останеме 
посветени на спречување на сите можни влијанија кои можат да ја нарушат еколошката рамнотежа.  

Конкретно, кога станува збор за водата, проектот е дизајниран како затворен систем кој не дозволува одлевање на водата од 
рудникот. Тоа ќе се одвива преку специјален систем за управување, кој вклучува формирање на таложни езера и тестирање на 
квалитетот на водата и нејзино филтрирање. 

Во врска со квалитетот на воздухот и почвата (вклучувајќи го и земјоделското земјиште), од досегашните испитувања знаеме 
дека парчињата руда кои ќе се извлечат при откопувањето не содржат тешки метали или хемикалии кои би можеле да ја 
загадуваат животната средина. Дополнително, ќе бидат преземени мерки со кои ќе се спречи ширење прашина и загадување 
на воздухот од ископот. 

info@euromax-ilovitza.mk

info@euromax-ilovitza.mk

Кои се придобивките за населението од 
вашата инвестиција?

Ние целосно ја преместивме нашата канцеларија од 
Лондон во Скопје и вработивме млади и талентирани 
Македонци за кои вложивме за обука со цел да станат 
квалификувани за водење на седиштето на нашата 
интернационална компанија во Македонија.

Тековната фаза на истражување вклучува и значајни 
договори со македонски групи, вклучувајќи ги и  
универзитетите во Скопје и Штип, геодетски компании и 
компании за еколошки истражувања. На терен, нашиот 
технички тим се прошири оваа година од 13 вработени 
на 19 вработени поради големиот интензитет на работата. 
Сите вработени на теренот се Македонци.

Ќе бидат потребни 400-500 вработени при работата со 
рудникот.

 
   Реалната придобивка за Република Македонија на национално ниво, ќе биде пораст од 2% на Бруто Домашниот Производ, 
откако рудникот ќе почне со производство во 2017 година и ќе се одржува околу 23 години. Мнозинството (98% +) од 
вработените кои ќе бидат потребни за реализација на проектот ќе бидат Македонци - ова не само што ќе значи директно 
вработување на најмалку 400 луѓе со значително поголема плата од просечната, туку и позитивен одраз во однос на 
економијата и помошните локални бизниси и компании. 

Големиот бран на вработување ке почне од есента 2016 година, откако ќе ги добиеме сите дозволи за конструкција и 
работа со рудникот. 

За време на изградбата (септември 2016) и за време на работата, потрошувачката на челик, цемент, гориво и електрична 
енергија ќе биде многу значајна и сите договори за тоа ќе бидат склучени со Македонски компании.  

На пример, се проценува дека годишно ќе се трошат околу 17 милиони литри гориво за време на работата со рудникот.

Во моментов сeуште трае фазата на планирање на 
проектот и собирање на неопходните податоци за основната 
студија. Овие активности ќе се одвиваат во текот на 2015-та 
и почетокот на 2016-та година. Во овој период, Еуромакс, во 
соработка со специјализирана компанија „Golder Associates“, 
ќе продолжи со средбите и комуникацијата со жителите и 
другите заинтересирани страни. Целта на овие состаноци 
е да се соопштат сите информации поврзани со проектот, 
да се дадат одговори на сите можни прашања поврзани со 
рудникот, како и за економските, социјалните и сите останати 
аспекти кои ќе произлезат од неговото работење.

Во септември 2015 година се очекува да бидат презентирани 
наодите од основната студија, а на почетокот на 2016 година 
се очекува да биде завршена и проценката на можното 
влијание на работата на рудникот врз животната средина. 


