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На 9 јули нашата компанија беше дел
од секцијата за последни новости на
насловната страна на светски познатиот
рударски магазин Mining Journal.
Статијата каде што е опишан проектот,
е насловена како “Роза помеѓу трње” и
презентира информации за сегашната
фаза на проектот, идните планови, развојот
и потребниот капитал.
За најава и пристап до целосната статија,
посетете го следниот линк.

Деловен прием во Торонто
На 7 јули Македонија 2025 организираше прием за
воспоставување деловни контакти во Торонто со цел
да ги обедини Македонците од дијаспората заедно кон
идејата за помош на Македонија за да стане посилна и
подобра нација. Тоа беше четврти настан од ваков вид
во организација на Македонија 2025 во Канада, каде што
беа реализирани многу разговори и споделени различни
новoсти.
Главната цел на овој настан беше да се подигне свеста
на македонската дијаспора во Канада за потребата од
одлично бизнис образование за директорите и менаџерите
во Македонија.
На настанот, Извршенот директор на Еуромакс, Стив Шарп зборуваше за неговата поддршка
на образовните програми на Македонија 2025 и зошто тој верува дека образованието ќе помогне
за подобар развој на Македонија.
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Технички извештај
Во текот на изминатиот месец продолжија геотехничките дупчења во зоната на хидројаловиштето
(долината на Штучка река). Закажано е и тестирањето на материјалот од површинскиот коп што ќе се
користи за изградба на предложениот насип низводно во долината. Тестирањето на материјалот за
градежните работи е направено во локална лабораторија.
Направени се и снимања на теренот на трасата на транспортната лента, зоната на флотациската
постројка, трасата на пристапниот пат, инфраструктурата на рудникот, главниот безбедносен пристап,
како и почетната брана за хидројаловиштето.
Продолжија средбите со МЕПСО (Македонски електропреносен систем оператор) и поднесено е
барањето за поврзување на мрежата.
На крајот од месецот врвното извршно раководство беше покането да учествува на разгледување
на топилницата Аурубис (Aurubis) во Пирдоп. Посетата беше од исклучителна важност поради фактот
што поврзаноста на Еуромакс со Аурубис претставува составен дел од развојот на проектот „Иловица“.
Во фазата на производство концентратот на бакар/злато произведен во Иловица ќе се транспортира
за обработка во Пирдоп. Се работи за долгорочен договор за преземање за чии услови се преговара
во моментов. Топилницата Аурубиус во Пирдор е географски најсоодветната топилница до која би
се испраќал концентратот. Дополнително, извршувањето на долгорочниот договор за преземање со
Аурубис овозможува Еуромакс да се квалификува за Германскиот гарантен фонд за отворен кредит
(UFK – Garantien für Ungebundene Finanzkredite) кој ќе го поддржува финансирањето на проектот.

Животна средина и социјални аспекти

Во почетокот на месец јули се одржaa консултации со претставниците на селата Иловица, Штука,
Секирник, Турново и Сушица поврзани со културното наследство на општините. Овие консултации
беа спроведени од страна на нашите соработници од Голдер Асошиејтс, претставници на Еуромакс
и локални консултанти.
Целта на консултациите со претставниците на месните заедници беше да се добијат повеќе
информации за историјата на селата, за културолошките знаменитости, фестивали, природни
феномени кои имаат значење за обичаите, историски настани кои се случиле во близина на
селата, традицијата и слично. Во соработка со музејот на Струмица, беше спроведено и основно
археолошко истражување.
Редовниот мониторинг продолжи и во текот на јуни/јули (површински и подземни води, квалитет
на воздухот, екологија и биодиверзитет). Распоредот на мониторингот беше зајакнат со цел
да се вклучи собирањето податоци за поддршка на инженерскиот дел од конечната студија за
изводливост и подготовката на СОВЖССА (Студија за оцена на влијанието врз животната средина
и социјалните аспекти). Во тек е одредување на заштитени видови во рамките на локалната и
пошироката регионална област на проучување што се врши од страна на локални консултанти во
соработка со Голдер.
Тимот на Голдер Асошиејтс ја посети проектната локација во неколку прилики и спроведе
истражувања на основната состојба во следниве области: оцена на влијанието врз пределот
и визуелните аспекти, бучава, археологија и културно наследство, геоморфологија и почви.
Струмичкиот музеј и Универзитетот “Гоце Делчев” добија задача да направат дополнителни
истражувања за поддршка на овие активности.
Активностите за вториот круг на вклучување на чинителите во проектот се во тек.
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