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1Корпоративна одговорност

Македонско злато и бакар

Наши последни активности
Инвестициски конференции 
 Претседателот и главен извршен директор Стив Шарп и главниот финансиски директор 
Варшан Гокул ја претставуваа Еуромакс на следните важни инвестициски конференции кои се 
одржаа во септември:

• Конференција за скапоцени метали - Бивер Крик, Колорадо (16-18 септември 2015 
година)

• Форум за злато 2015 - Денвер, Колорадо (20-23 септември 2015 година)
 

Работилница за градење капацитети за принципи за животна средина, 
здравје и безбедност и социјални аспекти 

 Претставници на Еуромакс присуствуваа на работилница за градење капацитети за 
принципи за животна средина, здравје и безбедност и социјални аспекти која се одржа во Скопје 
(31 август – 4 септември). Работилницата беше во организација на Европската банка за обнова 
и развој (ЕБОР), Манки Форест (Monkey Forest) и Регионалниот центар за животна средина за 
Централна и Источна Европа (РЕЦ) и беше реализирана од страна на обучувачи со долгогодишно 
искуство во проекти финансирани од страна на ЕБОР, Меѓународната финансиска корпорација и 
други заемодавачи.

 Работилницата имаше за цел да го зајакне професионалниот капацитет на консултантите 
во земјата, насочувајќи се кон принципите за животна средина, здравје и социјални аспекти, 
процедурите и барањата на ЕБОР.
 Претседателот и главен извршен директор Стив Шарп им се обрати на учесниците 
на работилницата. Го претстави проектот „Иловица“, додавајќи дека проектот се развива во 
согласност со највисоките меѓународни стандарди и барањата за изведба на ЕБОР, а кои во 
целост соодветствуваат на националните регулативи.

 На последниот ден од работилницата, Еуромакс ги презентираше истражувањата за 
постојните услови на животната средина и социјалните аспекти за проектот „Иловица“ и се 
дискутираше за искуството на компанијата поврзано со барањата за изведба на ЕБОР.

Овие инвестициски конференции го обединија 
високото раководство на светските водечки компании 
за истражување, развој и производство и светските 
водечки раководители за финансии и инвестиции, 
институционални инвеститори и аналитичари на 
капитал во акции.

http://www.wsw.com/webcast/dgf15/eox.v/
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Истражување на постојните услови 
на животната средина и социјалните 
аспекти

 Како дел од активностите од вториот 
циклус на вклучување на чинителите, се одржаа 
голем број на средби со клучни чинители. 

 На 14 септември претставници на 
Еуромакс и Голдер Асоушиејтс (Golder 
Associates) одржаа средба со претставници 
на Министерството за животна средина и 
просторно планирање и Министерството за 
економија во канцеларијата на Еуромакс во 
Скопје. Резултатите од истражувањето на 
постојните услови на животната средина и 
социјалните аспекти беа презентирани пред 
претставниците на министерствата и беа 
разгледани идните проектни активности. Со 
претставниците на Министерството за животна 
средина и просторно планирање се разговараше 
и за следните чекори во развојот на студијата 
за оцена на влијанието врз животната средина 
и социјалните аспекти за проектот „Иловица“.

 На 15 септември претставници на 
Еуромакс и Голдер Асоушиејтс имаа одделни 
средби со општините Босилово и Ново Село и 
ги презентираа резултатите од истражувањето 
на постојните услови на животната средина 
и социјалните аспекти. По средбите со 
претставниците на општините, Патрик Форвард, 
главен оперативен директор на Еуромакс, 
даде кратка изјава за локалните медиуми. 
Мислењата и прашањата покренати за време на 
средбите со претставниците на министерствата 
и општините беа внимателно евидентирани и 
ќе бидатразгледани при развојот на студијата 
за оцена на влијанието врз животната средина 
и социјалните аспекти.  Одделни состаноци 
беа одржани и со клучни локални чинители, 
како што се Шумско стопанство „Беласица“, 

Музеј Струмица и Водостопанство „Струмичко 
Поле“. Се разговараше и за фазите на развој 
на проектот „Иловица“, со идентификување на 
идните чекори за соработка кои дополнително 
ќе се развиваат.  

 Проектот и резултатите од истражувањето 
на постојните услови на животната средина и 
социјалните аспекти беа претставени и пред 
локалните заедници за време на отворените 
денови кои се одржаа на 16 и 17 септември во 
училишните спортски сали во Иловица/Штука и 
Ново Село. На настаните на отворени денови 
сите локални чинители имаа можност директно 
да разговараат во врска со сите прашања 
и проблеми со национални и меѓународни 
стручни лица како: „Биомастер“, Универзитетот 
„Гоце Делчев“, Голдер Асоушиејтс, Шламберже 
Уотер Сервисис, како и со раководството 
на Еуромакс. Главните теми за разговор беа 
поврзани со истражувањата на постојните 
услови на животната средина и социјалните 
аспекти, вработувањата, идните активности 
и временската рамка за подготовка на 
документите кои треба да бидат одобрени од 
страна на македонските надлежни институции 
и меѓународните заемодавачи.

Истражување на постојните услови на животната средина и социјалните аспекти
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Љупчо Колев, Градоначалник 
на Oпштина Босилово, го 
истакна следното во однос на 
активностите за вклучување на 
чинителите:
„Овој проект ќе биде од огромно значење и 
за двете општини, пред сè за забрзување на 
економскиот развој. Мислам дури дека ќе 
ги надмине и границите на општината и ќе 
биде значаен и за регионот, а и за Република 
Македонија.“

 
 Сите прашања и проблеми покренати 

за време на разговорите беа соодветно 
евидентирани и ќе бидат разгледани при 
развојот на студијата за оцена на влијанието 
врз животната средина и социјалните аспекти.

 Еуромакс ќе продолжи тесно да 
соработува со чинителите на проектот и ќе 
продолжи да ги информира за развојот на 
проектот.

 Ги охрабруваме сите жители на локалните 
заедници да го посетат или да контактираат 
со Информативниот центар со цел да бидат 
постојано информирани за нашите активности.

„Ние ќе се погрижиме проектот да се подготви 
во согласност со барањата на националното 
законодавство и меѓународните стандарди. 
Меѓународно признатите компании Голдер 
Асоушиејтс и Шламберже Уотер Сервисис 
работеа на собирањето на податоци 
и следењето на постојните услови на 
животната средина и социјалните аспекти. 
Вклучувањето на чинителите, насочено 
кон евидентирање на мислењата на 
чинителите, е од суштинско значење за 
напредокот на проектот кон фазата на 
негово спроведување, со тоа обезбедувајќи 
разгледување на сите соодветни локални 
услови.“
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Истражување на постојните услови на животната средина и социјалните аспекти

Информативен центар на Еуромакс 
Ресоурцес
Иловица 220а, Општина Босилово 
 estoeva@euromaxresources.mk
rbelicheva@euromaxresources.mk
www.euromax-ilovitza.mk
+389 (0) 34 368 888
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Патрик Форвард, Главен oперативен 
директор, го истакна следното во 
однос на активностите:
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 Еуромакс ја подготви структурата за 
работа на проектот „Иловица“ која ќе се 
искористи за претворање на Студијата за 
изводливост на проектот во прифатлив формат 
и приказ, соодветни за поднесување до 
надлежните македонски институции за издавање 
на потребните одобренија и дозволи. Eуромакс 
планира да поднесе барање за издавање на 
дозвола за експлоатација до средината на 
следната година.  

 Ревидираниот главен рударски проект 
и одобрената студија за оцена на влијанието 
врз животната средина се дел од пакетот на 
документи и тимот на Еуромакс е целосно 
посветен и постојано соработува со стручни 
лица од светски ранг и македонските факултети 
и институции со цел да го испочитува рокот за 
нивно поднесување до надлежните македонските 
институции во бараниот формат.

 Во септември, квалификуваните 
компании кои беа поканети да дадат понуда 
за различни работни делови, како земјени 
и градежни работи, челични конструкции, 
машински компоненти, цевки и метални плочи и 
електрика и инсталации, ja посетиja локацијата 
на проектот „Иловица“. 
Целта на посетите беше да им се даде можност 
на компаниите подобро да ги разберат условите 
на локацијата и детално да разговараат 
за условите на тендерот. Тоа треба да им 
овозможи на понудувачите да подготват и 
достават целосни понуди за нивните соодветни 
полиња на интерес во согласност со барањата 
на Еуромакс и Ејмек Фостер Уилер (Amec Foster 
Wheeler).

Податоците од мерењето ЛАЈДАР (LiDAR 
- Light Detection And Ranging) беа пренесени во
локалниот координатен систем и се подготвени
за употреба од страна на инженерите кои го

подготвуваат пакетот за студијата за изводливост 
на проектот. 

 Вториот циклус од истражувањето на 
сообраќајот се одвиваше во третата недела од 
септември. Истражувањето беше спроведено 
на претходно одбраните четири локации во 
Турново, Иловица/Штука, Секирник и Ново 
Село. Шеснаесетте студенти од Универзитетот 
„Гоце Делчев“ - Машински факултет, Оддел 
за логистика, организација и транспорт, кои 
учествуваа во првиот циклус, беа вклучени 
и во вториот циклус на истражувањето. По 
дневното истражување, беше спроведено 
и ноќно истражување на сообраќајот од 
страна на техничарите за животна средина на 
Еуромакс. Истражувањето на сообраќајот беше 
координирано од асистент при Универзитетот 
„Гоце Делчев“, со поддршка од страна на тимот 
за животна средина на Еуромакс. Резултатите 
од двата циклуса на истражувањето беа 
доставени до Голдер Асоушиејтс за подготовка 
на извештајот за истражувањето на постојните 
услови на животната средина и социјалните 
аспекти.

Универзитетот „Гоце Делчев“ постави 
опрема за следење на квалитетот на воздухот 
за честички PM2,5/PM10 до пречистителната 
станица „Иловица“, со тоа што претходно 
беше завршено следењето на прашината со 
инструмент за следење на честички Озирис.  
Вклучувањето на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во изведувањето на времени следења е 
добро привремено решение и ќе обезбеди 
дополнителни податоци за постојните услови 
додека Еуромакс да ја набави опремата за 
следење на прашината.

Корпоративен контакт
Борче Илиоски
Помошник потпретседател за корпоративен развој 
и односи со инвеститори
bilioski@euromaxresources.mk

Локален контакт
Драги Пелтечки
Локален раководител на проект
dpeltechki@euromaxresources.mk
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