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1Корпоративна одговорност

Македонско злато и бакар

Назначување на заменик претседател, раководител на 
проект и изградба

28 август 2015 година – Еуромакс Ресоурцес го објави назначувањето на Алан Бејкер за 
заменик претседател, раководител на проект и изградба на проектот „Иловица“ во Македонија.

За Алан Бејкер 
Алан има повеќе од 35 годишно докажано искуство во рударскиот сектор и во успешно управување со 
проекти и нивна изградба. Тој ќе ја преземе одговорноста за создавање и водење на теренскиот тим на 
Еуромакс кој ќе биде подготвен за изградба на проектот „Иловица“. Претходно работел како раководител на 
проект на наоѓалиштето за злато „Санта Роса“ во Колумбија за „Ред Игл Мајнинг“ (Red Eagle Mining) каде што 
бил одговорен за студијата за изводливост на проектот и за завршните дозволи и текот на финансирањето 
на проектот. 
Алан претходно бил одговорен за:
• Управување со проектот „Сертеж“ (Certej) во Романија за „Јуропиaн 

Голдфилдс“ (European Goldfields Ltd), подоцна корпорација 
„Елдорадо Голд“ (Eldorado Gold Corp), каде што помогнал за 
напредок на проектот низ фазите на изводливост, основно 
инженерство и финансирање; 

• Изградба на постројката за лужење, вклучувајќи ја и постројката 
за подготовка на минерални суровини, рудникот и придружната 
инфраструктура на рудникот „Коплер“ (Copler) во Источна Турција 
за „Анатолиа Минералс“ (Anatolia Minerals); 

• Управување со проектирањето и изградбата на рудникот за 
злато и бакар со површински коп „Варваринскоје“ (Varvarinskoye), 
постројката за подготовка на минерални суровини и придружната 
инфраструктура во Казахстан за „Јуропиан Минералс“ (European 
Minerals); 

• Надзор при обновувањето на кругот за лужење на постројката 
„Бондаје“ (Bondaye) во рудникот „Богосо“ (Bogoso) во Гана, за 
„Голден Стар Рисорсис“ (Golden Star Resources); 

Стив Шарп, Претседател и генерален извршен директор, го истакна следното во 
однос на назначувањето:
„Многу добро го познаваме Алан уште од нашите заеднички денови во Јуропиан Голдфилдс и неговата 
стручност во изработка на проекти, според наше мислење, е незаменлива. Вклучувањето на Алан неколку 
месеци пред објавувањето на конечната студија за изводливост на проектот „Иловица“ ќе му овозможи нему 
и на неговиот тим да ја постави неопходната основа за да нè подготви за полесен премин од конечната 
студија за изводливост/деталното проектирање директно кон изградба, која е предвидено да започне во 
четвртиот квартал на 2016 година.”

• Координација на проект и изградба со годишен буџет до 100 милиони американски долари, за „Ашанти 
Голдфилдс“ (Ashanti Goldfields); 

• Нa почетокот на својата кариера Алан работел во Обединетото Кралство, Јужна Африка и Замбија на 
различни рударски проекти.
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Технички извештај
Мерењето ЛАЈДАР (Light 

Detection And Ranging - LiDAR) 
започна на почетокот на август. 
За таа цел беа ангажирани 
полициски хеликоптер и данска 
компанија специјализирана во 
таа област. ЛАЈДАР e технологија 
на далечинско примање на 
информации за оддалечени 
објекти и се користи за добивање 
податоци за топографијата на 
подрачјето. Општините Босилово 
и Ново Село беа претходно 
известени за мерењето. Во 
договор со Градоначалникот на 
Босилово, локалното фудбалсно 
игралиште во Секирник беше 
искористено како простор за 
слетување на хеликоптерот за  

мерење. Истражувањето беше 
успешно завршено во средината 
на август и конечните резултати 
се очекуваат во почетокот на 
септември. 

Во август тим на Еуромакс ги 
посети канцелариите на „Ејмек 
Фостер Уилер“ (Amec Foster 
Wheeler - AFW) во Јоханесбург, 
Јужна Африка. Напредокот на 
проектирањето на постојката 
и планот за спроведување на 
проектот беа дискутирани со 
инженерите од AFW. 

На 25 и 26 август во 
Нотингам, Велика Британија, 
се одржа почетна работилница 
за оценката на влијанието 
на проектот „Иловица“ врз  

животната средина и социјалните 
аспекти. На оваа работилница 
беа присутни претставници 
од Голдер, Шламберже Уотер 
Сервисис и Еуромакс Ресоурцес. 
Беа идентификувани клучните 
лица од Голдер и Шламберже 
за анализа на ефекти и оценка 
на влијанијата. Беше детално 
разговарано за повеќе теми, 
како што се идентификувањето и 
чувствителноста на примателите, 
безбедноста на снабдувањето 
со вода, размислувањата на 
чинителите, анализата на 
влијанијата, кумулативните 
влијанија и плановите за 
управување.

Основна студија за животната средина и социјалните аспекти
Како дел од студиите за животната средина и социјалните аспекти, во текот на последната недела од 

август беше спроведен првиот дел од истражувањето на сообраќајот. Тридневното истражување беше 
изведено на четири локации: Турново, Иловица/Штука, Секирник и Ново Село. 

Во истражувањето беа вклучени 16 студенти од Универзитетот „Гоце Делчев“ – Машински факултет, 
Оддел за логистика, организација и транспорт. По завршувањето на дневните истражувања, беше 
спроведено и едно ноќно истражување на сообраќајот од страна на техничарите за животна средина 
на Еуромакс. Истражувањето на сообраќајот беше целосно координирано од страна на асистент од 
Универзитетот „Гоце Делчев“, а поддржано од тимот за животна средина на Еуромакс. Вториот дел од 
истражувањето на сообраќајот е закажано за третата недела од септември.
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Посета од страна на аналитичари
Во текот на месец август ни беше задоволство да бидеме 

домаќини на посетата на претставници од Ројал Голд, како 
и аналитичари од шест интернационални банки.

Овој месец, Кралската банка за трговија на Канада 
(Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)) ги објавија 
нивните истражувачки белешки за стратегијата и 
моменталната фаза на Еуромакс Ресоурцес.
Ни беше задоволство што Мирабо (Mirabaud) истотака 
објавија ажуриран преглед за Еуромакс.


