4 декември, 2014 г. – Геолошкиот завод на Република Македонија го одобри
Завршниот извештај за извршените детални геолошки истражувања со пресметка на
бакарните рудни ресурси

Согласно со Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерални
ресурси при наоѓалиштето „Казандол“, склучен со Владата на Република Македонија 1,
“Sardich MC" ги заврши деталните геолошки истражувања на наоѓалиштето „Казандол“ во
2014 г. вклучувајќи ги и топографските и геодетските активности, геолошкото картирање,
истражувачките дупчења, како и литографските, физичките, хемиските и технолошките
испитувања на рудата. Делокругот на дејствата беше оценка на ресурсите и проценка на
резервите на оксидна бакарна руда.
На почетокот од 2014 г., во соработка со „Geoengineering M“ 2, "Sardich MC” изготви
проект за детални геолошки истражувања на минерални ресурси при наоѓалиштето
„Казандол“ 3 одобрен од Геолошкиот завод на Република Македонија. Спроведувањето на
овој проект заврши во мај, 2014 г.
Комплетирањето на геолошките истражувања во октомври, 2014 г. доведе до
подготовка на Завршниот извештај за детални геолошки истражувања, вклучувајќи проценка
на резервите и квалитетот на минералниот ресурс - бакар при наоѓалиштето „Казандол“. Овој
Извештај беше поднесен до Геолошкиот завод на Република Македонија, кој по неговото
ревидирање, донесе позитивен заклучок за ревизијата 4 на 4 декември, 2014 г., дека
Извештајот е во согласност со постојните законски прописи.
Главните заклучоци на Извештајот се следните: истражувачкото дупчење на
површина од 0,4 km2 беше главно изведено на мрежа од 50х50 m, со 165 дупки со вкупна
должина на дупчење од 11 229,6 m. Врз основа на изведените активности, Геолошкиот завод
на Република Македонија ги утврди резервите на оксидна бакарна руда од категориите
A+B+C1+C2 на 32 756 589 тони со просечена содржина на бакар од 0,221%, која изнесува 72
490 тони метален бакар.
Врз основа на заклучокот од Геолошкиот завод, “Sardich MC” ги доби правата,
гарантирани од Законот за минерални суровини 5, за поднесување на барање до Владата на
Република Македонија за одобрување на концесија на компанијата за експлоатација на
минерални ресурси при наоѓалиштето „Казандол“, Општина Валандово.

Договор за концесија за детални геолошки истражувања на минерални ресурси – бакар, злато и сребро при
локалитетот „Казадол“, општини Валандово, Богданци и Дојран.
2 „Geoengineering M“, лиценцирана македонска компанија со огромно искуство во геолошки, хидрогеолошки
активности и детални геолошки и хидрогеолошки истражувања на различен вид на минерални ресурси.
3 Заклучoк од Комисијата за професионална оцена (ревизија) за ревизијата на геолошката документација, број
08-165/6 од 15 декември, 2014 г.
4 Заклучoк од Комисијата за професионална оцена (ревизија) за ревизијата на геолошката документација, број
08-562/9 од 4 декември, 2014 г.
5 Закон за минерални суровини (Службен весник на Република Македонија, 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014,
166/2014, 129/2015, 39/2016 и 53/2016).
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