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На Ваш изх. № 11514-7223/ 12.11.2020 г.

Относно: Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение „Изменение на инвестиционно предложение за добив и първична преработка на
медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците“, Софийска област до 2031
година“
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,
С настоящото, на основание чл. 6, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната среда, внасяме писмено искане по образец
съгласно приложение № 6 от наредбата, към което е приложена подробно разработена
информация за горецитираното инвестиционно предложение на дружеството по утвърдената
форма и съдържание в приложение № 2 към наредбата.
Прилагаме и платежно нареждане за внесена такса в размер на 500 лв., съгласно чл. 1,
ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.
Приложение: съгласно текста (в един екземпляр на хартиен и на електронен носител)

С УВАЖЕНИЕ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

ЕИК 122016037

—

Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от
12.04.2019 г.)

ДО
Г-ЖА ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ
БУЛ. „ЦАР БОРИС ПГ № 136
1618, ГР. СОФИЯ

ИСКАНЕ
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС)

От: „Елаците-Мед" АД, 2086, с. Мирково, област Софийска, тел.: 02/923 77 12
Пълен пощенски адрес: 2086, с. Мирково, област Софийска
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 02/923 77 12, office@ellatzite-med.com
Изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Драгомир Драганов
Лице за контакти: инж. Александър Григоров, директор дирекция „Околна среда и
води", тел.: 02/923 77 68; 0888 777 950

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение за
добив и първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от
находище „Елаците“, Софийска област до 2031 г.“
Прилагам:
1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда - един екземпляр на хартиен
носител и един екземпляр на електронен носител.

2. Платежно нареждане от 16.11.2020 г. за внесена такса в размер на 500 лв., съгласно
чл.1, ал.5, т.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.
□ Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения
адрес на електронна поща.
1 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга
на посочения от мен адрес на електронна поща.
Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Приложение № 2 към чл. 6
(Изм. ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. ДВ,
бр. 3 от 2018 г., изм. ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

ИНФОРМАЦИЯ
за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение
„Изменение на инвестиционно предложение за добив и първична преработка на
медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците“, Софийска област до
2031 г.“
I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище:
„Елаците-Мед” АД, с. Мирково, област Софийска
2. Пълен пощенски адрес:
2086, с. Мирково, община Мирково, област Софийска, „Елаците-Мед” АД
3. Телефон, факс и e-mail: 02/923 77 12, office@ellatzite-med.com
4. Лице за контакти: инж. Александър Григоров, директор дирекция „Околна
среда и води”, тел.: 02/923 77 68; моб.: 0888 777 950
II. Резюме на инвестиционното предложение:
1. Характеристики на инвестиционното предложение:
Настоящото инвестиционно предложение (ИП) е разработено на база изменение на
Цялостен работен проект (ИЦРП) за добив и първична преработка на медно-порфирни
златосъдържащи руди от находище „Елаците“, Софийска област до 2031 г.
Изменението на ЦРП е във връзка с осигуряване предотвратяване на възможността
за възникване на деформационни процеси във високите части на рудник „Елаците“,
изградени от скални разновидности със занижени якостни свойства. Необходимостта от
изменението се доказа посредством анализ на новопостъпила информация от геотехнически
сондажи, извършен с нови, мощни двумерни и тримерни софтуерни продукти, чрез които са
направени стабилитетни преизчисления в различните сектори на рудника към края на
експлоатацията му, съгласно утвърдения и в процес на изпълнение ЦРП за добив и първична
преработка до 2031 г.
Получените от преизчисленията резултати показват, че в южния, югоизточния и
източния борд на рудника, към крайно проектно положение и към част от междинните
проектни положения през годините, състоянието на бордовете ще е близко до граничното
равновесие, т.е. устойчивостта на рудника ще е с много нисък запас от сигурност. Тази
констатация даде основание за препроектиране развитието на рудника, целящо осигуряване
на неговата устойчивост, чрез промяна конструкцията на стъпалата и ъглите на бордовете
му.
Генералните бордови ъгли в южния, източния, югоизточния и югозападния борд са
понижени в ИЦРП спрямо ЦРП, както следва: изток и югоизток (блок-1) - от 44,5° на 42,3°,

или понижение с 2,2°; югоизток (блок-4) - от 41,2° на 40,0°, или понижение с 1,2°; юг (блок3) - от 42,0° на 39,3°, или понижение с 2,7°; и югозапад (блок-3) - 40,6° на 40,2, или
понижение с 0,4°.
С тази превантивна мярка се осигурява значително подобряване на безопасността
при извършване на минните работи в дълбочина до кота 820 т, при незначителна корекция
на крайния технически контур на рудника.
С оглед намаляване количеството на минния отпадък от добива за депониране в
съоръжението за съхранение на минни отпадъци (т. нар. „Западно насипище“), който е с
киселинно продуциращи свойства, е разгледана и оценена възможността за рентабилна
преработка на част от извънбалансовите руди, които би следвало да бъдат депонирани на
насипищата.
Така количеството на рудата за добив и преработка се увеличава общо с 28,5 млн. t,
от които балансови руди 11,9 млн. t и извънбалансови руди със съдържание на мед под
бортовото съдържание - 16,6 млн. t, като всички дейности са съобразени с контура на
концесионната площ, контура на находището, контура на съоръжението за минни отпадъци
(насипища при Рудододобивен комплекс), контура на площта, одобрена с горепосочените
решения по ОВОС и действащите в момента подробни устройствени планове.
Посочените данни са прогнозни и въз основа на изчисления, направени по метода
на геоложките блокове и състояние на минните работи към 01.01.2020 г.
При развитие на минните работи и регистриране на прирасти от руди, същите ще
бъдат подадени за преработка с цел оптимално оползотворяване на изчерпаемия природен
ресурс.

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност,
обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост
При реализацията на ИП ще бъдат иззети и натоварени 142,1 млн. т3 минна маса (с
46,3 млн. т3 повече спрямо първоначалните предвиждания), като от тях 80,0 млн. ш3 са
откривка (с 34,7 млн. т3 повече) и 149,5 млн. t руда (с 28,5 млн. t повече).
Обемът на депонираните минни отпадъци на насипищата към 01.01.2020 г. е 263,4
млн. ш3, като до края на концесията общото количество на депонираните минни отпадъци
ще възлиза на 343,4 млн. ш3, или за периода 01.01.2020 г. до 13.08.2031 г. ще бъдат
депонирани 80,0 млн. ш3, от които 34,7 млн. ш3 вследствие на изменението на ЦРП.
Рудата ще бъде преработвана в Обогатителния комплекс, като при оптимално
натоварване на наличните производствени мощности, годишно ще бъдат преработвани от
7,4 до 16 млн. t руда.
Запазва се експлоатацията на хвостохранилище „Бенковски 2“ в две секции - „Ай
дере“ и „Сулуджа дере“, като същото ще бъде запълнено до к. 727 ш.
До края на концесионния срок в хвостохранилището ще има възможност да бъдат
депонирани до 175 млн. t отпадъци в рамките на утвърдените концесионни площи.
За реализацията на ИП, ще бъде необходимо да се изградят нови хидротехнически
съоръжения, а именно: долна стена над стара дренажна помпена станция (СДПС) с кота
корона 575 ш и прилежаща дренажна система, както и надграждане на новата долна стена
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на секция „Сулуджа дере“ на хвостохранилище „Бенковски 2“. Надграждането на
съществуващата опорна стена в секция „Сулуджа дере“ ще се осъществи от к. 560 до к. 570
гп, в т.ч. изграждане на дренажна система.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения
Инвестиционното предложение е свързано с осъществяваната основна дейност на
дружеството - добив и първична преработка на медни руди, като същото предвижда:
- Оптимално извличане на ресурсите при добива им от земните недра и на
съдържащите се в тях полезни компоненти при първичната им преработка;
- Прилагане на технологии, ограничаващи отрицателното влияние върху земните
недра и околната среда;
- Спазване на общоевропейските изисквания за депониране и съхраняване на минни
отпадъци;
- Възстановяване на околната среда чрез планиране на действия по консервация на
обекти и рекултивация (включително и поетапна) на засегнатите земи.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и
експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие
За периода на концесионния договор, считано от 01.01.2020 г. ще бъдат добити и
преработени 149,5 млн. t руда, като Обогатителният комплекс ще работи с годишен
капацитет до 16 млн. t руда.
Водопотреблението за нуждите на дружеството ще бъде от съществуващи
водовземни съоръжения, като същото е уредено със съответните разрешителни документи
за промишлено и питейно-битово водоснабдяване.
Ще се използват също така и избистрени води от утаечните езера на
хвостохранилището, които се включват в оборотния цикъл на водопогребление на
Обогатителен комплекс.
За срока на концесията за нуждите на дружеството ще продължат да се използват
следните ресурси:
- ел. енергия;
- дизелово гориво и автомобилен бензин;
- горива за отоплителни цели (компресиран природен газ и газьол за промишлени и
комунални цели).
По време на реализация на ИП, при изграждане на хидротехническите съоръжения,
описани в II. 1.а), ще се използва и скален материал от кариера за добив на доломити от
находище „Миал“.

г) генериране на отпадъци
отпадъчни води

-

видове, количества и начин на третиране, и

По време на експлоатацията не се очаква да бъдат образувани нови видове отпадъци
извън номенклатурата на генерираните такива и към настоящия момент. Не се очаква също
така и промяна в сега възприетия начин на третиране на отпадъците.
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Генерираните минни отпадъци ще бъдат депонирани на експлоатираните към
момента съоръжения за тяхното съхранение - насипища при Рудодобивен комплекс и
хвостохранилище „Бенковски 2“.
Откривката ще бъде депонирана единствено на западното насипище, в границите
на отредената концесионна площ, като развитието им ще бъде единствено със задигане във
височина.
Обемите откривка, които допълнително ще бъдат депонирани във връзка с
предвижданията на ИП възлизат приблизително на 34,7 млн. ш3.
Отпадъкът от обогатяването (хвост) ще бъде депониран в хвостохранилище
„Бенковски 2“, в границите на съгласуваната концесионна площ, като същото ще бъде
запълнено до к. 727 m. С това надграждане се осигуряват и резерви, като могат да бъдат
депонирани до около 54 млн. ш3 хвост.
Водите от дренажната система на новата опорна стена над СДПС
хвостохранилище „Бенковски 2“ ще постъпват за управление в съществуващата ДПС.

на

От реализацията на ИП не се очаква формиране на нови потоци отпадъчни води.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда
Инвестиционното предложение не планира промени в технологичните схеми на
работа на Рудодобивен и Обогатителен комплекс. В тази връзка, в резултат от реализацията
му, не се очаква утежняващо въздействие върху компонентите на околната среда и
факторите, въздействащи върху тях, спрямо сега съществуващото.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното
предложение
Рудодобивен комплекс към „Елаците-Мед“ АД не се класифицира като
предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, което е потвърдено с
писмо изх. № 388/17.01.2019 г. на РИОСВ-София.
Взривна фабрика към Рудодобивен комплекс е класифицирана като предприятие
и/или съоръжение с висок рисков потенциал. Класификацията е валидирана от министъра
на околната среда и водите с писмо изх. № 26-00-313/17.02.2016 г. С Решение №174А1/2017г. на Изпълнителния директор на ИАОС е одобрен актуализираният доклад за
безопасност.
Класификацията на Обогатителен комплекс, като предприятие и/или съоръжение с
нисък рисков потенциал, е валидирана от министъра на околната среда и водите с писмо
изх. №УК-49/24.08.2017 г.
Реализацията на ИП няма да доведе до промяна във вида и количествата на
съхраняваните и използвани опасни химични вещества и смеси на територията на
дружеството. Респективно, няма да настъпи промяна в идентифицираните опасности от
възникване на големи аварии, детайлно разгледани и оценени в посочения Доклад за
безопасност и потвърдения Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии
(писмо изх. № ДППГА № 2359/16.04.2018 г. на РИОСВ-София).
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ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху
факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните
разпоредби на Закона за здравето
Реализацията на ИП не въздейства върху факторите на жизнената среда, посочени
в § 1, т. 12 от ДР на Закона за здравето, респ. не съществуват такива рискове.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за
временни дейности по време на строителството
Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в предоставените на
дружеството концесионни площи (Решение № 924 на МС от 09.11.2012 г.).
В приложение към ИП са представени схема и координатен регистър на
концесионната площ.
3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет,
включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от
приложение № 3 към ЗООС
Съгласно предвижданията на разработения ЦРП за добив и преработка на меднопорфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците“, Софийска област до 2031 г. и
неговото изменение, не се планират промени в технологичните схеми на работа на
Рудодобивен и Обогатителен комплекс.
Находище “Елаците” се отработва по открит способ, при което се изземват
определени количества руда и откривка, като по този начин се оформя рудничното
пространство.
На всяко работно стъпало фронтът на минните работи се премества хоризонтално,
при което се освобождава място за разкриване и подготовка на по-долу лежащия хоризонт.
Така се оформя работната зона (динамичен контур) на рудника. Работната зона се движи в
дълбочина, като обхваща нови обеми руда и откривка. В процеса на експлоатация на
рудника, ъгълът на работната зона изменя своите стойности, като максималните стойности
са лимитирани от минималните ширини на работните площадки. Рудника в момента се
отработва с работен ъгъл на борда 42 - 46° по различните профили.
Основните технологични процеси в рудника са:
- пробивни работи, обслужващи добива;
- пробивни работи свързани с оконтуряване на бортовете;
- взривни работи;
- багерни работи;
- транспорт на минната маса;
- насипни работи;
- натрошаването на рудата;
* транспорт на натрошената руда до ОК „Елаците“;
- пътностроителни и спомагателни работи.
Технологията за насипване на минния отпадък (откривка) на насипищата е
съществуващата за рудника. За складирането на минния отпадък се използват външни
насипища. Те са многоетажни, булдозерен тип.
С това изменение, считано от 01.01.2020 г. до 2031 г. ще бъдат иззети и натоварени
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142,1 млн. m3 минна маса (с 46,3 млн. ш3 повече), като от тях 80,0 млн. ш3 са откривка (с
34,7 млн. т3 повече) и 149,5 млн. t руда (с 28,5 млн. t повече).
Обемът на депонираните минни отпадъци на насипищата към 01.01.2020 г. е 263,4
млн. ш3, като до края на концесията общото количество на депонираните минни отпадъци
ще възлиза на 343,4 млн. ш3, или за периода 01.01.2020 г. до 13.08.2031 г. ще бъдат
депонирани 80,0 млн. ш3, от които 34,7 млн. т3 вследствие на изменението на работния
проект.
Рудата ще бъде преработвана в Обогатителен комплекс, като при оптимално
натоварване на наличните производствени мощности годишно ще бъдат преработвани от
7,4 до 16 млн. t руда.
Основните технологични процеси в Обогатителен комплекс са:
- средно трошене на рудата - организирано в 4 потока;
- ситно трошене на рудата - организирано в 9 потока;
- смилане на рудата в 12 бр. мелнични агрегата;
- медна флотация - съществуващата схема на флотация е открито-циклова, с
основна без контролна флотация с досмилане на пенния продукт от основна флотация и
последователно пречистване в три или четири пречистни операции, като първа пречистна
флотация има контролна флотация, от която излиза краен отпадък. При тази схема
извличането се формира в основна флотация, а качеството в пречистните операции;
- молибденова флотация - не функционира;
- обезводняване на медния концентрат - включва сгъстяване на крайния
технологичен концентрат в четири броя 30-метрови сгъстители с периферно задвижване и
самотечно източване на сгъстения пулп и подаването му за филтрация в барабанни вакуумфилтри и вертикална филтър преса; обезводненият меден концентрат с влага 8-5- 12 % се
разтоварва гравитачно и се складира в закрит склад за концентрат, откъдето с грайферен
кран се товари на автосамосвали за експедиция.
- оборотно водоснабдяване - за оборотно водоснабдяване на Обогатителния
комплекс се използва вода от двете езера на хвостохранилище „Бенковски 2”;
- депониране на отпадъка от обогатяването - осъществява се посредством
хидроциклониране на хвоста и извършване на директен намив в определени участъци от
хвостохранилището.
Запазва се експлоатацията на хвостохранилището в две секции - „Ай дере“ и
„Сулуджа дере“, като същото ще бъде запълнено до к. 727 ш.
До края на концесионния срок в хвостохранилището ще има възможност да бъдат
депонирани до 175 млн. t отпадъци в рамките на утвърдените концесионни площи.
За реализацията на ИП, ще бъде необходимо да се изградят нови хидротехнически
съоръжения, а именно: долна стена над СДПС с кота корона 575 m и прилежаща дренажна
система, както и надграждане на новата долна стена на секция „Сулуджа дере“ на
хвостохранилище „Бенковски 2“. Надграждането на съществуващата опорна стена в секция
„Сулуджа дере“ ще се осъществи от к. 560 до к. 570 т, в т.ч. изграждане на дренажна
система.
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Рудодобивен комплекс не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с
нисък или висок рисков потенциал, което е потвърдено с писмо изх. № 388/17.01.2019 г. на
РИОСВ-София.
Опасни вещества на територията на РК са налични в прилежащите към комплекса
топлосилов цех, пречиствателна станция, бензиностанция и складови стопанства (склад
№1,3,22, 2 и 8, склад ГСМ).
Основна дейност на „Складовите стопанства” е приемане, съхраняване и раздаване
на материали и резервни части за основните и спомагателни цехове в дружеството. В
„Складовите стопанства” се съхраняват химични вещества и смеси, някои от които с опасни
свойства. Списъкът на съхраняваните опасни вещества и смеси и информация за техните
количества са представени в таблица по-долу. Отчетени са и наличните на площадката
опасни отпадъци.
Към тях се включват предимно складове и цехове, които осигуряват нормалното
функциониране на основното производство, подсигуряващо го с електроенергия,
топлоенергия, гориво-смазочни материали (ГСМ), химични вещества и смеси в течно,
газообразно и твърдо състояние, резервни части и консумативи за оборудването и резервно
оборудване.
В процеса на реализиране на рудодобива се използват разнообразни спомагателни
материали - газьол, бензин, масла и др. Характерно за суровините и материалите,
използвани при рудодобива е, че количествените им характеристики са променливи в
отделните периоди и години. На площадката са разположени и следните обекти на
складовото стопанство:
- Открит склад за бутилкови групи с компресиран природен газ (основно гориво за
нуждите на Топлосилов цех);
- Резервоарно стопанство с два броя открити резервоара с пропан - бутан всеки по
25 ш3 (за отоплителни нужди на цех РМЦ);
- Природен газ - за нуждите на Топлосилов цех, разположен в бутилкови групи;
максималното количество на площадката е 6 t;
- Газьол в две надземни цистерни по 50 000 1 (обваловани; за нуждите на
Топлосилов цех);
- Склад за ГСМ - в него се съхраняват в подземни цистерни бензин (2 бр. х 10 ш3),
дизелово гориво (6 бр. х 50 ш3) и масла;
- Склад на взривната фабрика - взривна фабрика е класифицирана като предприятие
и/или съоръжение с висок рисков потенциал. Класификацията е валидирана от министъра
на околната среда и водите с писмо изх. № 26-00-313/17.02.2016 г. С Решение №174А1/2017г. на Изпълнителния директор на ИАОС е одобрен актуализирания доклад за
безопасност;
- Складове за гуми и за резервни части на автосамосвали и склад за резервни части
на съоръженията.
На територията на комплекса се използват и съхраняват различни компресирани
газове в бутилки (газови цилиндри), като например кислород, азот, хелий, пропан - бутан,
газови смеси (старгон), необходими за технологичния процес на добива на полезни
изкопаеми. Има изграден специализиран склад за съхранение на ацетилен, съобразен с
всички изисквания на нормативната уредба.
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Опасните отпадъци, които отпадат от дейността на РК са отпадъци от хидравлични
и смазочни масла, утайки от маслоуловители, опаковки съдържащи опасни вещества и
маслени филтри, които се предават на лицензирани лица.
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ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА на площадката на Рудодобивен комплекс към „Елаците-Мед” АД, гр. Етрополе
Категория/и на опасност
съгласно Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за
Химично

CAS №

ЕС №

наименование

класифицирането,
етикетирането и
опаковането на вещества и
смеси (CLP) (OB, L 353/1 от
31 декември 2008 г.)1

Проектен
Класификация

капацитет на

съгласно
приложение № 3

технологично

Налично

Физична

то

към чл. 103, ал. 1
ЗООС2

съоръжение
(съоръжения)
(в тонове) 3

количество
(в тонове)4

форма на
веществото5

Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС

Ацетилен

74-86-2

200-816-9

Flam.Gas 1, Н220; Press Gas,
Н280;
Експ. (EUH006)

Поименно изброено
в част 2 - т.19;
В част 1 - Р2 Запалими
газове,
Категория 1 или 2

0,02

0,02

Безцветен газ

0,3

0,17

Безцветен газ

25,4

20,4

Втечнена
безцветна

Поименно изброено
в част 2 - т. 25;
Кислород

7782-44-7

231-956-9

Ох. Gas 1, Н270; Press Gas,
H280;

В част 1 - Р4 Оксидиращи газове
Категория 1
Поименно изброено
в част 2 - т. 18;

Пропан - бутан

68512-91-4

270-681-9

Flam.Gas 1, H220; Press Gas,
H280; Muta IB, H340; Care.IB,
H350

В част 1 - Р2 Запалими
газове,
Категория 1 или 2

газова смес

Категория/и на опасност
съгласно Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за
Химично

CAS №

ЕС №

класифицирането,
етикетирането и

наименование

опаковането на вещества и
смеси (CLP) (OB, L 353/1 от
31 декември 2008 г.)1

Проектен
Класификация

капацитет на

съгласно
приложение № 3

технологично

към чл. 103, ал. 1
ЗООС2

съоръжение
(съоръжения)
(в тонове)3

то

Налично

Физична

количество
(в тонове)4

форма на
веществото5

Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС
Поименно изброено
в част 2, т. 34 в) нефтопродукти
и

68334-30-5

269-822-7

Дизелово гориво
67-56-1

200-659-6

Flam. Liq.3, Н226, Acute Tox. 4,
H332, Skin Irrit.2, H315, Asp.
Tox.l, H304, Carc.2, H351, STOT
RE.2, H373, Aquatic Chronic 2,
H411

алтернативни
горива;

Слабо

В част 1 Р5вЗапалими течности,
кат.З,
Е2-

Опасни

водната
Категория 2

249,75

155

18

7

жълтеникава
течност

за

среда.

Поименно изброено
в част 2 - т.34. (а);

Автомобилен
бензин

86290-81-5

289-220-8

Flam. Liq. 1, H224; Skin Irrit. 2,
H315; Asp. Tox. 1, H304; Repr.
2, H361fd; Muta. IB, H340; Care.
IB, H350; STOT SE 3, H336;
Aquatic Chronic 2, H411

В част 1 - Р5а запалими течности,
Категория 2 или 3.
Е2

-

опасни

за

Прозрачна до
жълтеникава
течност

водната
среда
в
категория хронична
опасност, Категория
2
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Категория/и на опасност
съгласно Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за
Химично

CAS №

ЕС №

наименование

класифицирането,
етикетирането и
опаковането на вещества и
смеси (CLP) (OB, L 353/1 от
31 декември 2008 г.)1

Проектен
Класификация

капацитет на

съгласно
приложение № 3

технологично

Налично

Физична

то

към чл. 103, ал. 1
ЗООС2

съоръжение
(съоръжения)
(в тонове)3

количество
(в тонове)4

форма на
веществото5

Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС
Поименно изброено
в част 2 - т.34. (в);

Газьол съд. на сяра
0.001%-за

68334-30-5

269-822-7

отопление

Flam. Liq. 3 Н226; Acute Tox. 4
H332; Skin Irrit. 2, H315; Asp.
Tox. 1, H304; Care. 2, H351,
STOT RE. 2 H373; Aquatic
Chronic 2, H411

В част 1 - Р5в запалими течности,
Категория 2 или 3.
Е2

-

опасни

85

5,56

Червена
течност

за

водната
среда
в
категория хронична
опасност, Категория
2
Поименно изброено
в част 2, т. 18

Природен газ

8006-14-2

232-343-9

Flam.Gas 1,H220

В част 1 — Р2 Запалими газове,
Категория 1 или 2
В част 1

Водороден
пероксид

7722-84-1

231-765-0

6

2

Газ под
налягане

- Р8

категория
на
Ox. Liq. 1, Acute Tox. 4 (*), Acute
опасност
Tox. 4(*), Skin Corr. 1A, H271,
оксидиращи
H332, H302, H314
течности и твърди
вещества

0,15

0,133

Течност
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Категория/и на опасност
съгласно Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за
Химично

CAS №

ЕС №

класифицирането,
етикетирането и

наименование

опаковането на вещества и
смеси (CLP) (OB, L 353/1 от
31 декември 2008 г.)'

Проектен
Класификация

капацитет на

съгласно
приложение № 3

технологично

Налично

Физична

то

към чл. 103, ал. 1
ЗООС2

съоръжение
(съоръжения)
(в тонове)3

количество
(в тонове)4

форма на
веществото5

Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС
В част 1 - Е2 Добавка “Mobull
TDA”

ProAuto GO 5 80W140 LS

смес

смес

смес

смес

Н411 - Токсичен за водните
организми, с дълготраен ефект

Н411 - Токсичен за водните

В част 1

организми, с дълготраен
ефект; НЗ17 - Може да причини

опасни за водната
среда в категория
хронична опасност.
Категория 2;

алергична кожна реакция.

Зимна течност за
чистачки Prista®
концентрат

смес

смес

опасни за водната
среда в категория
хронична опасност,
Категория 2;

Н225: Силно запалими
течност и пари

2

0,7

течност

- Е2 15,17

10

течност

0,793

0,793

течност

В част 1 - Р5в запалими течности,
Категория 2 или 3.
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ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ на площадката на Рудодобивен комплекс на „Елаците - Мед” АД, гр. Етрополе

Химично
наименование

CAS №

ЕС №

Категория/и на опасност
съгласно Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за
класифицирането,
етикетирането и
опаковането на вещества
и смеси (CLP) (OB, L 353/1
от 31 декември 2008 г.)1

Проектен
Класификация
съгласно
приложение № 3
към чл. 103, ал. 1
ЗООС2

капацитет на
технологично
то
съоръжение
(съоръжения)
(в тонове) 3

Налично
количество
(в тонове)4

Физична
форма на
веществото5

Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС
В част 1 - Р8
Опаковки,
съдържащи опасни
вещества
Отпадъчни масла
(хидравлични и
смазочни)
(отпадъкскод 13
01 10* и 13 02 08*)
Утайки от
маслоуловители
(отпадък с код 13
05 03*)
Маслени филтри
(отпадък с код 16
01 07*)

Ох. Sol 3, Н272, Eye.Dam./Irrit
2, Н319

Skin Sense, H317;
Chronic 2, H411;

Aquatic

категория
на
опасност
оксидиращи
течности и твърди
вещества
В част 1 - Е2 опасни за водната
среда в категория
хронична опасност,
Категория 2
В част 1 - Е2 -

Skin Irrit. 2 H315; Aquatic
Chronic 2, H411

опасни за водната
среда в категория
хронична опасност,
Категория 2
В част 1 - Е2 -

Acute Tox. 4, H302; Skin Sense,
H317; Aquatic Chronic 2, H411

опасни за водната
среда в категория
хронична опасност,
Категория 2

0,06

0,06

15

15

0,91

0,73

0,9

0,7
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ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ОТПАДЪЦИ на площадката на Взривна фабрика „Елаците”

Химично

CAS №

ЕС №

Категория/и на опасност
съгласно Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за
класифицирането,
етикетирането и опаковането
на вещества и смеси (CLP)
(OB, L 353/1 от 31 декември
2008 г.)

наименование

Класификация
съгласно
приложение № 3
към чл. 103, ал. 1
ЗООС

Проектен
капацитет на
технологичнот
о съоръжение
(съоръжения)
(в тонове)

Налично
количество (в
тонове)

Физична
форма на
веществото

Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС
Поименно

Амониев нитрат

Порьозен амониев

6484-52-2

6484-52-2

229-347-8

229-347-8

нитрат

Натриев нитрат

Патронитрани
взривни
смеси
(Елацит 710,720)

Емулсионни смеси
в

насипно

7631-99-4

231-554-3

6484-52-2
68476-34-6

229-347-8
270-676-1

6484-52-2
68334-30-5

229-347-8
269-822-7

изброено

Оксидиращо твърдо вещество,
категория 3 (Н 272)
Сериозно дразнене на очите,
категория 2 (Н 319)

опасно вещество в
част 2, т. 2 ;
В част 1 - Р8-

Оксидиращо твърдо
вещество,
категория 3 (Н 272)
Сериозно дразнене на очите,
категория 2 (Н 319)

опасно вещество в
част 2, т. 3;
В част 1 - Р8-

Оксидиращо твърдо
вещество,
категория 3 (Н 272)
Сериозно дразнене на очите,
категория 2 (Н 319)
Експлозив подклас 1.1
(Н201: Експлозив; опасност от
масова експлозия)
Сериозно дразнене на очите,
категория 2 (Н 319)
Оксидиращо вещество, категория 3
(Н 272)
Оксидиращо вещество категория 2
(Н272)

Бяло
500

500

500

500

25

25

категория на опасност
оксидиращи течности
и твърди вещества
Поименно
изброено

Бяло

категория на опасност
оксидиращи течности
и твърди вещества
В Част 1- Р8
категория на опасност
оксидиращи течности
и твърди вещества
В

Част

1

-

част

1

-

гранулирано
вещество

Безцветни
или
бели
кристали

Р8 -

категория на опасност
оксидиращи течности
и твърди вещества,
Р1а - експлозиви
В

гранулирано
вещество

Р8

категория на опасност

30

30

50

50

Хомогенна
вискозна маса

Нехомогенна
лепкава

i

състояние (Елацит
1100, 3400)

Анфо Е

Тринитротолуен

Електрически
детонатор

Неелектрически
детонатор “Exel”

Опаковки,
съдържащи опасни
вещества

10377-60-3

6484-52-2
7631-99-4
10377-60-3

118-96-7

13424-46-9
78-11-5
7778-74-7
7440-67-7

1314-41-6
78-11-5
121-82-4

233-826-7

229-347-8
231-554-3
233-826-7

204-289-6

236-542-1
201-084-3
231-912-9
231-176-9

215-235-6
201-084-3
204-500-1

Сериозно дразнене на очите,
категория 2 (Н 319)
Експлозив подклас 1.5 (Н205: може

оксидиращи течности
и твърди вещества,
Р1а - експлозиви

да предизвика масова експлозия
при пожар)
Оксидиращо твърдо вещество,
категория 2 (Н 272)
Сериозно дразнене на очите,
категория 2 (Н 319)
Експлозив подклас 1.5 (Н205: може

В

да предизвика масова експлозия
при пожар)
Експлозив подклас 1.1
(Н201: Експлозив; опасност от
масова експлозия)
Остра токсичност, категория 3 (Н
301, Н 311)
Токсичен към водните организми,
категория 2 (Н 411)
Може да причини увреждане на
органите при продължителна или
повтаряща се експозиция (Н 373)
Експлозив подклас 1.1
(Н201: Експлозив; опасност от
масова експлозия)
Токсичен
за
репродукцията,
категория 1А (H360DO
Опасен за водната среда, хронична
опасност, категория 3 (Н 412)
Експлозив подклас 1.1
(Н201: Експлозив; опасност
масова експлозия)

от

Оксидиращо твърдо вещество,
категория 3 (Н 272)
Сериозно дразнене на очите,
категория 2 (Н 319)

част

1

-

Р8

категория на опасност
оксидиращи течности
и твърди вещества
Р1а - експлозиви

В част

1

-

част

1-

част

1-

4

12,4

12,4

1

1

3,63

3,63

Р1а

Р1а

Част

1-

Р8

3

3

твърдо
вещество

-

-

експлозиви;
В

Бели гранули

Жълто,

експлозиви;

В

4

Р1а -

експлозиви;
Н2 - остра
токсичност, кат.З
Е2- Опасни за
водната среда, кат.2

В

емулсия, бял
до
жълтеникав
цвят

Твърдо
вещество

Твърдо
вещество

-

категория на опасност
оксидиращи течности
и твърди вещества
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На територията на Обогатителен комплекс, опасни химични вещества са налични в
прилежащите към комплекса реагентово стопанство и варова централа, складови стопанства
и лаборатории, както и места за временно съхранение на отпадъци (по отношение на
наличните на площадката опасни отпадъци).
Използвани опасни вещества и смеси, попадащи в обхвата на Приложение № 3 от
ЗООС при медна флотация:
Флотационно масло (метил изобутил карбинол) - складира се в две баки, всяка с обем
200 ш3, откъдето по самотек се подава в резервоари с обем 2 ш3 или във варели. Общото
количество на територията на предприятието е 327 t в това число и прилежащите
тръбопроводи.
Използвани опасни вещества и смеси попадащи в обхвата на Приложение № 3 от
ЗООС при молибденова селекция:
- натриев хидросулфид- действа като депресор на медните минерали; приготвя се като
10 %-ен разтвор в два резервоара, всеки с вместимост от 20 ш3, откъдето се подава до три
буферни резервоара. Оттам с помпи се транспортира до разходния резервоар в молибденово
отделение. Подава се с дозиращи помпи, като 78 % от общото количество се внася във втория
чан 33 ш3 /основна флотация/, а останалото количество се разпределя в следващите пречистни
операции. Съхранението на натриевия хидросулфид е в специално обособен склад за реагенти
с обща площ 736 ш2 и капацитет 150 t, намиращ се в непосредствена близост до стария склад
за съхранение на меден концентрат. В същия е изградена и функционира принудителна
вентилационна система, пожароизвестителна и газоизвестителна системи. Няма налични
количества на територията на предприятието, предвид факта, че молибденово отделение в
момента не функционира;
- керосин - складира се в две цистерни /16 и 32 ш3/. Предназначението му е да действа,
като събирател на молибдена, като се подава в процеса под формата на 0,5 %-на емулсия.
Запълването на резервоарите е на 90 % от обема им, като максималното количество на
площадката е 38,8 t включващо и съответните тръбопроводи.
Складови стопанства, лаборатории и други на чиято територия има опасни
химични вещества и смеси, попадащи в обхвата на приложение № 3 от ЗООС:
Към тях се включват предимно складове и цехове, които осигуряват нормалното
функциониране на основното производство, подсигуряващо го с електроенергия,
топлоенергия, гориво-смазочни материали (ГСМ), химични вещества и смеси в течно,
газообразно и твърдо състояние, резервни части и консумативи за оборудването и резервно
оборудване. Към тях се причисляват и обслужващите химическа и експрес лаборатории,
осигуряващи текущите необходими анализи на суровините, продуктите, мониторингът на
работната и околната среда и др.
За отоплителни цели на територията на Обогатителен комплекс се използва природен
газ като основно гориво, а нискосернистият мазут и газьолът за промишлени и комунални
цели се използват като резервни горива. Посочените се съхраняват на територията на
Топлосилов цех.
Мазутът се съхранява във вертикален надземен резервоар с вместимост 1 000 ш3,
снабден с парни подгревателни секции, като е изградена необходимата обваловка за поемане
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на евентуални разливи. Запълването на резервоара е 90 % от обема, при което максималното
количество мазут на площадката включително и в тръбопроводите е 820 t.
Газьолът се съхранява в цистерна с обем 5 000 1. Запълването на цистерната е 90 % от
обема й, като максималното количество на площадката включващо и тръбопроводите е 4,5 t.
Монтирани са съответните нивомери на резервоарите за следене на количеството в тях.
Природният газ се съхранява на площадка за декомпресиране на газа, на която могат
да бъдат разположени 5 бр. трейлери по 6000 Nm3. с подгряваща и регулираща станция (ПРС)
200/10 bar за осигуряване на 2000 ст. ш3 газ/h, напълно достатъчни за едновременна работа на
газифицираните котел тип КМ 12 № 2 и котел тип КМ 12 № 3.
Моторните горива (автомобилен бензин и дизелово гориво), използвани за нуждите на
комплекса, се съхраняват на територията на ведомствена бензиностанция в 2 броя подземни
резервоари при атмосферно налягане. Резервоарите са хоризонтални цилиндрични, като
запълването на същите е 90 % от обема им:
-резервоар за съхранение на автомобилен бензин - 8 915,1 1 (7 t, в това число и
съответните тръбопроводи);
- резервоар за съхранение на дизелово гориво - 23 838 1(21 1, в това число и съответните
тръбопроводи).
Монтирани са съответните нивомери, показващи в т.ч. наличието на евентуални загуби
на гориво в случай, че има такива.
На територията на комплекса се използват и съхраняват различни компресирани газове
в бутилки (газови цилиндри), като например кислород, ацетилен, пропан - бутан, газови смеси
(метан с аргон), необходими за технологичния процес на обогатяването и работата на
апаратите в химическа и експрес лаборатории.
Помещението за съхранение на техническите газове представлява тухлена сграда с
излята стоманобетонна плоча за покрив, разделена на четири отделни помещения, всяко от
които е с отделен вход. Осигурена е естествена вентилация. Отворите на естествената
вентилация са съобразени с физичните свойства на газа. В помещенията се съхраняват
поотделно пропан-бутан, кислород и метан с аргон. Ацетиленът се съхранява самостоятелно
в отделно помещение към склад „ГСМ”. Техническите газове се съхраняват в изправено
състояние, добре закрепени.
Площадки/събирателни пунктове за временно съхранение на опасни отпадъци:
В резултат от дейността, на ОК се формират отпадъчни масла, греси, утайки от
маслоуловители, опаковки съдържащи опасни вещества, маслени филтри.
Списък на опасните химични вещества използвани на територията на ОК, попадащи в
обхвата на Приложение № 3 от ЗООС, в т.ч. на образуваните опасни отпадъци, е представен
в таблиците по-долу:
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ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА на площадката на Обогатителен комплекс на „Елаците - Мед” АД, с. Мирково

Химично
наименование

CAS №

ЕС №

1

2

3

Натриев
хидросулфид

Метил
изобутил
карбинол

Керосин

Мазут

Газьол съд. на
сяра 0.001% за отопление

Категория/категории на
опасност съгласно Регламент
Проектен капацитет на
(ЕО) № 1272/2008 за
Класификация съгласно
класифицирането,
технологичното
приложение № 3 към чл.
съоръжение (съоръжения)
етикетирането и опаковането
103, ал. 1 ЗООС
(в тонове)
на вещества и смеси (CLP)
(OB, L 353/1 от 31 декември
2008 г.)
6
5
4
Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС

Налично
количество(в
тонове)4

Физични
свойства5

7

8

16721-80-5

240-7780

Acutetox. 3; Н301, Skin corr. IB;
H314, Eye damage 1; H318,
Acute aquatic 1; H400, Metal
corr. 1; H290

В част 1 - Н2-остра
токсичност;
Е1-опасни за водната среда
в
Категория
Остра
опасност, категория 1. или
Хронична
опасност,
Категория 1.

108-11-2

203-5517

Flam.Liq.3; H226, Serious eye
damage/eye imitation - cat.2;
H319, STOT SE - Cat.3; H335,

В част 1 - Р5в - запалим и
течности. Категория 2 или 3

327

81

Безцветна
течност

Flam.Liq.3; H226, Asp. Tox.l;
H304, Skin.Irrit.2; H315; STOT
SE3:H336, Aquatic Chronic2;
H411

Поименно изброено в част 2
- т.34. (б);
В част 1 — Р5в - запалими
течности. Категория 2 или 3.
Е2 - опасни за водната среда
в
категория
хронична
опасност. Категория 2

38,8

8

Прозрачна
течност

Поименно изброено в част 2
- т.34. (г);
В част 1 - Е2 - опасни за
водната среда в категория
хронична
опасност,
Категория 2

820

800

Поименно изброено в част 2
- т.34. (в);
В част 1 - Р5в - запалими
течности. Категория 2 или 3.
Е2 - опасни за водната среда
в
категория
хронична
опасност. Категория 2

4,5

4

8008-20-6

68476-33-5

68334-30-5

232-3664

270-6756

269-8227

Care. IB, H350; Repr.2, H361d;
STOT RE. 2, H373; Acute Tox.
4, H332; Aquatic Chronic 2,
H411;

Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4
H332, Skin Irrit. 2 H315, Asp.
Tox. 1 H304, Care. 2 H351,
STOT RE. 2 H373, Aquatic
Chronic 2 H411

150

0

Твърдо тяло,
прах или люспи

Кафеникавочерна течност

Червена течност
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Химично
наименование

CAS №

ЕС №

1

2

3

Автомобилен
бензин

86290-81-5

Категория/категории на
опасност съгласно Регламент
(ЕО) № 1272/2008 за
Проектен капацитет на
Класификация съгласно
класифицирането,
технологичното
приложение № 3 към чл.
съоръжение (съоръжения)
етикетирането и опаковането
103, ал. 1 ЮОС
на вещества и смеси (CLP)
(в тонове)
(OB, L 353/1 от 31 декември
2008 г.)
5
6
4
Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 отЗООС

289-220-8

Flam. Liq. 1;Н224, Skin Irrit. 2;
НЗ15, Asp. Tox. 1; H304,Repr.
2; H361fd,Muta. IB; H340,Carc.
IB; H350,STOT SE 3;
H336,Aquatic Chronic 2; H411,
Flam. Liq. 2; H225, Eye Irrit. 2;
H319, Acute Tox. 4; H302,
Acute Tox. 3; H331 ,Acute Tox.
3; H311, Acute Tox. 3;
H301.STOT SE 1; H370

Дизелово
гориво

68334-30-5

269-822-7

Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4
H332, Skin Irrit. 2 H315, Asp.
Tox. 1 H304, Care. 2 H351,
STOT RE. 2 H373, Aquatic
Chronic 2 H411

Ацетилен

74-86-2

200-8169

Flam.Gas 1, H220; Press Gas,
H280;
Експ. (EUH006)

7782-44-7

231-9569

Ox. Gas 1, H270; Press Gas,
H280;

68512-91-4

270-6819

Flam.Gas 1, H220, Press Gas,
H280, Muta IB, H340, Carc.lB,
H350

7440-37-1/7482-8

231-1470/ 200812-7

Flam.Gas 1, H220, Press Gas,
H280,

Кислород

Пропан - бутан

Аргон/метан

Налично
количество(в
тонове)4

Физични
свойства5

7

8

7

6.5

Прозрачна
до
жълтеникава
течност

21

19.8

Слабо
жълтеникава
течност

0,05

0,05

Безцветен газ

0,7

0,6

Поименно изброено в част 2
-tJ4. (а);

В част 1 - Р5а - запалими
течности, Категория 2 или 3.
Е2 - опасни за водната среда
в
категория
хронична
опасност. Категория 2
Поименно изброено в част 2
- т.34. (в);
В част 1 - Р5в - запалими
течности, Категория 2 или 3.
Е2 - опасни за водната среда
в
категория
хронична
опасност. Категория 2
Поименно изброено в част 2
-Т.19;

В част 1 - Р2 - Запалими
газове. Категория 1 или 2
Поименно изброено в част 2
- т.25;
В част 1 — Р4 — Оксидиращи
газове Категория 1
Поименно изброено в част 2
-Т.18:
В част 1 — Р2 - Запалими
газове, Категория 1 или 2
В част 1 — Р2 - Запалими
газове. Категория 1 или 2

Безцветен газ

0,35

0,2

0,06

0,055

Втечнена
безцветна газова
смес
Безцветен газ
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Химично
наименование

CAS №

ЕС №

1

2

3

Природен
газ

8006-14-2

232343-9

Кагегория/категорин на
опасност съгласно Регламент
(ЕО) № 1272/2008 за
Проектен капацитет на
Класификация съгласно
класифицирането,
технологичното
приложение № 3 към чл.
съоръжение (съоръжения)
етикетирането и опаковането
103, ал. 1 ЗООС
на вещества и смеси (CLP)
(в тонове)
(OB, L 353/1 от 31 декември
2008 г.)
6
5
4
Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 ог ЗООС

Flam.Gas 1,Н220

Поименно изброено в
част 2, т. 18
В част 1 - Р2 - Запалими
газове, Категория 1 или
2

Налично
количество (в
тонове)4

Физични
свойства5

7

8

16,8

Безцветен газ,
без миризма

16,8

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ на площадката на Обогатителен комплекс на „Елаците - Мед” АД, с. Мирково
Химично
наименование

CAS №

ЕС №

Категория/и на опасност
съгласно Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за
класифицирането,

Проектен

съгласно
приложение № 3 към
чл. 103, ал. 1 ЗООС2

капацитет на
технологичното
съоръжение
(съоръжения) (в
тонове)3

В част 1 - Е2 - опасни

12

12

2,5

2,5

етикетирането и опаковането на
вещества и смеси (CLP) (OB, L
353/1 от 31 декември 2008 г.)1
Отпадъчни масла
(машинни,
хидравлични,
смазочни)
(отпадък с код 12 01
07*, 13 01 10*, 13 02
08*)
Отпадъчни греси
(отпадък с код 12 01
12*)

Skin Sense, Н317; Aquatic Chronic
2, H411

Skin Irrit. 2, H315; Eye damage 1,
H318; Aquatic Chronic 2, H411

Налично
количество(в
тонове)4

Класификация

за водната среда в
категория хронична
опасност, Категория 2

В част 1 - Е2 - опасни
за водната среда в
категория хронична
опасност, Категория 2
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Химично
наименование

CAS №

ЕС №

Категория/и на опасност
съгласно Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за
класифицирането,

Класификация

Проектен

съгласно
приложение № 3 към
чл. 103, ал. 1 ЗООС2

капацитет на
технологичното
съоръжение
(съоръжения) (в
тонове)3

В част 1 - Е2 - опасни

3

3

за водната среда в
категория хронична
опасност, Категория 2
В част 1 - Е2 - опасни

3,5

3,5

7,5

7,5

1,5

1,5

етикетирането и опаковането на
вещества и смеси (CLP) (OB, L
353/1 от 31 декември 2008 г.)1
Утайки от
маслоуловители
(отпадък с код 13 05
03*)
Утайки от мазут
(отпадък с код 13 07
01*)
Опаковки съдържащи
опасни вещества
(отпадък с код 15 01
10*)
Маслени филтри
(отпадък с код 16 01
07*)

Skin Irrit. 2 Н315; Aquatic Chronic
2, H411
Care. IB, H350; Repr.2, H361d;
STOT RE. 2, H373; Acute Tox.4,
H332; Aquatic Chronic 2, H411;
Skin corr. IB, H314; Eye damage 1,
H318; Aquatic Chronic 2, H411

Acute Tox. 4, H302; Skin Sense,
H317; Aquatic Chronic 2, H411

Налично
количество (в
тонове)4

за водната среда в
категория хронична
опасност, Категория 2
В част 1 - Е2 - опасни
за водната среда в
категория хронична
опасност, Категория 2
В част 1 - Е2 - опасни
за водната среда в
категория хронична
опасност, Категория 2
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4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
Транспортният достъп е осигурен чрез съществуващи пътни връзки, като не се
предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура в района на дружеството.
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите
на закриване, възстановяване и последващо използване
Съгласно предвижданията на разработения ЦРП за добив и преработка на меднопорфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците“, Софийска област до 2031 г. и
изменението към него, не се планират промени в технологичните схеми на работа на
Рудодобивен и Обогатителен комплекс.
Предвижда се надграждане на съществуващата опорна стена в секция „Сулуджа дере“
от к. 560 до к. 570 ш, в т.ч. изграждане на дренажна система и изграждане на нова опорна
стена с кота корона 575 ш на СДПС.
След приключване на експлоатацията на рудник „Елаците“, в края на концесията
(13.08.2031 г.), извън границите на „Изменен контур 31“ остават ресурси от медни руди,
изчислени по метода на геоложките блокове (към 01.01.2020 г.) при борт 0.100/ 0,100%, Си.
Извън границите на „Изменен контур 31“ в находище „Елаците“ остават следните
количества ресурси:
-

всичко ресурси: 387,2 млн. t;
средно съдържание на мед: 0,221 %;
детайлно оценени ресурси [211]: 138,7 млн. t;
средно съдържание на мед: 0,293 %;
предварително установени ресурси ([221]+[222]+[332]): 248,5 млн. t;
средно съдържание на мед: 0,180 %.

Трябва да се отбележи, че извън проектните граници на рудник „Елаците“ - „Изменен
контур 31“, ресурсите от медна руда не са изяснени докрай. Те ще се допроучат по време на
експлоатацията на рудника. Счита се, че при днешната конюнктура на пазара, има известен
потенциал за отработването на рудника и след края на настоящата концесия.
Направената оценка за оставащите запаси и възможността за изземването им,
предопределя необходимостта от консервация на само част от сградния фонд и съоръжения.
Всички останали сгради и съоръжения за които не се предвижда консервация или
ликвидация, ще се използват според настоящото си предназначение (например:
административно - битово обслужване, ремонтни/сервизни дейности, производство на
взривни смеси, складови стопанства, енергийно стопанство, пречистване на отпадъчни води
и др.), след провеждане на съответните съгласувателни процедури с компетентните органи.
Не се предвиждат дейности по ликвидация на пътни връзки, електро-преносна
инфраструктура, ВиК мрежа и др. поради посочената по - горе възможност за предоставяне
на нова концесия за добив на оставащите в находището руди след 2031 год.
Не се предвижда освобождаване на части от концесионна площ и дейности по
рекултивация на нарушени терени извън обхвата на съоръженията за минни отпадъци по
време на минните работи до 2031 г.
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6. Предлагани методи за строителство
Както вече беше посочено, не се планират промени в технологичните схеми на работа
на Рудодобивен и Обогатителен комплекс.
Откривката ще бъде депонирана единствено на западното насипище, в границите на
отредената концесионна площ, като развитието им ще бъде единствено със задигане във
височина.
Запазва се експлоатацията на хвостохранилище „Бенковски 2“ в две секции - „Ай
дере“ и „Сулуджа дере“, като същото ще бъде запълнено до к. 727 т.
За реализацията на ИП, ще бъде необходимо да се изградят нови хидротехнически
съоръжения, а именно: долна стена над СДПС с кота корона 575 m и прилежаща дренажна
система, както и надграждане на новата долна стена на секция „Сулуджа дере“ на
хвостохранилище „Бенковски 2“. Надграждането на съществуващата опорна стена в секция
„Сулуджа дере“ ще се осъществи от к. 560 до к. 570 т, в т.ч. изграждане на дренажна
система.
Съществуващата опорна стена е изградена като каменно-насипна със следните
основни параметри:
- Тип на стената - каменно-насипна;
- Височина на стената - 52,00 т;
- Коефициент на воден откос - 1:1,75;
- Коефициент на въздушен откос - 1:1,60 /от корона до берма на кота 535/;
- Коефициент на въздушен откос - 1:1,65 /от берма на кота 535 до кота терен/;
- Ширина на короната - 7,00 т;
- Глинено ядро - от кота 510,70 до кота 557,50;
- Ширина на ядрото в основата - 15,40 ш;
- Ширина на корона ядро - 3,00 т;
- Откос на ядрото - 1: 0,13;
- Ширина на филтъра зад ядрото - 1,50 т.
Проектният типов напречен профил на опорната стена е със следната геометрия на
въздушния откос:
- От кота терен до кота 505,78 m - изгражда се опорна призма от едър ломен камък
Def=300 mm с откос 1:1,55;
- От кота 505.78 до кота 540.00 - насип от ломен камък с откос 1:1,55;
- Берма на кота 540.00 m с ширина 300 cm;
- От кота 540.00 до кота 570.00 - насип от ломен камък с откос 1:1,55.
За да се гарантира сигурността на опорната стена е предвиден затежнителен
контранасип от ломен камък.
След полагането на контранасипа от ломен камък, цялата повърхнина на въздушния
откос се покрива с хумусен пласт с h = 20 cm от кота корона 570.00 m до терен.
В зоната на надграждането на короната е предвидено да се изгради водоплътна връзка
между глиненото ядро и въздушния откос с оглед предотвратяване навлизането на
филтрирала вода над глиненото ядро.
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За тази водоплътна връзка е предвиден монтаж на PVC Tefond HP фолио върху
геотекстил 500 g/m2 и пясъчна подложка - 20 cm и сипица 30 cm.
Избраният материал е фолио TEFOND-HP с дебелина 3.00 mm. Геомембраната
TEFOND-HP представлява усилена HDPE мембрана с битумизиран самозалепващ
уплътнител и пъпки с височина 8.5 mm.
Предвидено е мембраната да се полага по дължина на откоса върху геотекстил 500
g/m2, положен върху уплътнена пясъчна подложка от 20 cm.
Насипът от ломен камък по въздушна страна на опорната стена се изпълнява от
каменен насип с посочената зърнометрия, добит от кариера „Миал“.
Пълната ширина на короната е определена на 6,00 т, като същата ще се ползва за
експлоатационен път.
За отвеждане на уловените филтрирали води са проектирани два броя дренажи с
дренажни тръби HDPE DN315, които ще осигурят дрениране на насипа само за надградената
част на стената. Предвидено е и изграждане на обща шахта за мерене на филтрацията от
всеки дренажен хоризонт.
Двата дренажа се разполагат с едностранен наклон I = 0,2 % към десния скат, където
се включват в дренажен колектор от HDPE тръби DN450, по който дрениралите води се
отвеждат към СДПС.
Дренажите са оформени, като по цялата повърхност е положен геотекстил 150 g/m2,
върху който се полагат пласт чакъл с дебелина 20 cm, дренажната тръба и отгоре се насипва
останалия пласт чакъл.
Дренажите отвеждат филтриралата вода към двукамерна мерителна шахта
разположена зад стената, като същата е снабдена с триъгълникови преливници за мерене на
филтрацията от съответния дренажен хоризонт.
Предвидената нова опорна стена над СДПС е с кота корона 575 т.
Проектният откос при крайния контур на хвостовата стена при кота 575 m е приет 1:4.
Опорната стена ще бъде изградена като каменно-насипна с филтърни зони за
осигуряване на филтрация на водата от хвоста без изнасяне на самия хвост.
Опорната стена е проектирана със следната геометрия:
о
о
о
о
о

Воден откос на опорната стена - постоянен наклон -1:1,70;
Въздушен откос със две берми, както следва:
От корона 575.00 до берма 559.38 - постоянен наклон - 1:1,60;
Берма на кота 559.38 с ширина - 3,00 т;
От берма 559.38 до берма 543.75 - постоянен наклон -1:1,60;
Берма на кота 543.75 с ширина - 3.00 т;
От берма 543.75 до пета - постоянен наклон -1:1,60.

Опорните призми от водната и въздушна страна на опорната стена се изпълняват от
каменен насип с посочената зърнометрия, добит от кариера „Миал“.
Двата откоса /водният и въздушният/ на опорната стена са облицовани с подбран едър
камък с размери De<}> = 400-^600 mm /за водния откос/ и Оеф = 150+-600 mm /за въздушния
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откос/. По технологични причини хоризонталната ширина на облицовката е приета 140 cm
за механизирано полагане и обработка.
На въздушния откос е предвидено да се изпълни и полагане на хумус - 20 cm с оглед
затревяване на откоса.
Фундирането на централната филтърна зона е предвидено да се извърши върху
изпълнена и набрала якост стоманобетонова плоча, чиято ширина дъно е 5.60 m и дебелина
0.80 m при вертикални откоси.
Фундаментната плоча се изпълнява по цялата дължина на надлъжния профил на
стената. Същата се изпълнява на кампади със средна дължина от 600 cm. Водоплътността на
фугите между кампадите се осъществява с монтаж на waterstop лента D32.
Противофилтрационните мероприятия в основата се състоят в изграждането на
инжекционна завеса по конвенционален способ, след като е изпълнена фундаментната плоча
и същата е набрала 90 % от нормативната якост.
В котлована, където преминава дренажният колектор DN315, е предвидено
изпълнение на стоманобетонов кожух.
Дренажният колектор се изпълнява след изпълнение на инжекционната завеса и
преминава под петното на стената и зауства в мерителна шахта, разположена до стария
стоманобетонов басейн при старата помпена станция.
Пълната ширина на короната е определена на 8.00 т. Следва да се отбележи че
короната ще се ползва за експлоатационен път.
Дренажната система представлява съвкупност от линейни тръбни дренажи и клонове
към тях, разположени под опорната пясъчна призма от хидроциклонирани пясъци.
Предвидено е дренажните тръби да се насочат към най-ниската точка на терена. Там
дренажите преминават в дренажен колектор от плътна тръба, който се полага в
стоманобетонен кожух. Посредством стоманобетонният кожух, дренажът преминава под
опорната стена и зауства в колектора на дренажна помпена станция.
Линейните тръбни дренажи и клонове към тях са вкопани, полагат се в траншеен
изкоп и се покриват с дренажен филтър. Дренажният филтър се изпълнява на пластове от
несвързан материал.
На дренажния колектор след напускането на петното на опорната стена е предвидено
да се изгради измервателно съоръжение за мерене на дрениралите води - мерителна шахта
при старата помпена станция.
За улавяне на филтриралите води през стената са проектирани скатови канавки - 2 бр.
/по ляв и десен скат/. Същите се изпълняват от готови стоманобетонови тела - СТБ улей ЕО-1-ЮО, монтирани върху пясъчна подложка от 10 cm.
Дължините на скатовите канавки, са както следва:
> Ляв скат L = 110,00 т;
> Десен скат L = 130,00 т.
Скатовите канавки заустват в стоманобетонова мерителна шахта с размери L/B/H =
140/140/160 cm. Дебелината на стените и дъното е 20 cm. Оттам водата се насочва към
стоманобетоновия резервоар на старата помпена станция по тръбопровод DN315.
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7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Инвестиционното предложение е във връзка с осигуряване предотвратяване на
възможността за възникване на деформационни процеси във високите части на рудник
„Елаците“, с което значително се подобрява безопасността при извършване на минните
работи в дълбочина до кота 820 ш, при незначителна корекция на крайния технически контур
на рудника.
Допълнително, с оглед намаляване количеството на минния отпадък от добива за
депониране в съоръжението за съхранение на минни отпадъци (т. нар. „Западно насипище“),
който е с киселинно продуциращи свойства, ще се осигури възможност за рентабилна
преработка на част от извънбалансовите руди, които би следвало да бъдат депонирани на
насипищата.
В тази връзка, ИП има пряко отношение към ефективното използване на изчерпаемите
природни ресурси (предвид възможността за преработка на бедни руди) и намаляване
количеството на генерираните минни отпадъци, депонирани на насипищата.
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното
предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните
характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната
екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита,
и отстоянията до тях
Към информацията са приложени:
• схема и координатен регистър на концесионната площ;
• ситуация - надграждане на нова долна стена „Сулуджа дере“;
• ситуация - нова долна стена над СДПС.
В близост до Рудодобивен и Обогатителен комплекс няма обекти, подлежащи на
специфична здравна защита (напр. жилищни, здравни, учебни, детски или обществени
сгради, терени за отдих и спорт и др. аналогични). Най-близко разположените населени
места (гр. Етрополе и с. Мирково) отстоят съответно на около 14 и 2 km.
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на
инвестиционното предложение
Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в границите
предоставената концесионна площ, върху имоти със сменено предназначение.

на

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени
зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична
мрежа
В околностите на Рудодобивен комплекс, но на разстояние над 5 km по въздушна
линия има четири защитени природни територии. Техният статут на опазване отговаря на
изискванията за категориите „Защитена местност” и „Природна забележителност”. Това са:
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- Защитена местност „Бачище”, площ 223,6 ha. Обявена е със Заповед на Комитета по
опазване на природната среда (КОПС) № 753/1981 г., ДВ бр. 74/1981 г., като защитена
природна територия заради характерния ландшафт и красива природа;
- Защитена местност „Великата”, площ 132,7 ha. Обявена със Заповед на КОПС №
754/1981 г. ДВ бр. 85/1981 г. Съхранява стари, почти чисти съобщества от бяла бреза (Betula
alba);
-Природна забележителност „Грохотака”, площ 118,5 ha. Обявена със Заповед на
КОПС № 750/1981 г., ДВ бр. 73/1981 г. За запазване на смесени и чисти съобщества от бук
(Fagus silvatica) и стари чисти гори от смърч (Picea abies);
-Природна забележителност „Кози дол”, площ 193,8 ha. Обявена със Заповед на
КОПС № 751/1981 г., ДВ бр. 73/1981 г. За съхраняване на съобщества от вековна букова гора.
Най-близко разположените защитени зони са: BG 0001043 „Етрополе-Байлово” и BG
0001493 „Централен Балкан - буфер”.
Горепосочените няма да бъдат засегнати от ИП.
В района на Обогатителен комплекс, най-близко разположените защитени зони са:
- Защитена зона BG0001493 „Централен Балкан - буфер” за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за
биологичното разнообразие, приета от Министерски съвет с Решение № 802/04.12.2007 г.;
- Защитена зона BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици, определена
по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, приета от Министерски съвет
с Решение № 802/04.12.2007 г.;
- Защитена зона BG0001389 „Средна гора” за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното
разнообразие, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г.
В района на хвостохранилище „Бенковски-2“, най-близко разположените защитени
природни територии са:
- Природна забележителност “Сакарджа”. Отстои на около 11 km по въздушна линия
от хвостохранилище “Бенковски 1”. В Държавния регистър е записана под № 42;
- Природна забележителност “Братия”. Намира се около едноименния връх в Средна
гора. Отстои на около 12 km по въздушна линия от хвостохранилище “Бенковски 2” . В
Държавния регистър е записана под № 43;
- Природна забележителност “Казаните”. Отстои на около 5 km по въздушна линия от
хвостохранилище “Бенковски 2”. В Държавния регистър е записана под № 207.
Горепосочените няма да бъдат засегнати от ИП.
Инвестиционното предложение на засяга санитарно-охранителни зони за питейнобитово водоснабдяване на населени места.
Инвестиционното предложение не засяга територии за опазване обектите на
културното наследство. Няма исторически, археологически и архитектурни паметници.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив
на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно
строителство)
Инвестиционното предложение е свързано с осъществяваната основна дейност на
дружеството - добив и първична преработка на медни руди.

27

12. Необходимост
предложение

от други

разрешителни,

свързани

с

инвестиционното

Няма необходимост от допълнителни разрешителни, издадени на основание
нормативната уредба по околна среда и води, и различни от тези, по които осъществява
дейността си „Елаците-мед” АД.
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да
окаже
отрицателно
въздействие
върху
нестабилните
екологични
характеристики на географските райони, поради което тези характеристики
трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:
1. съществуващо и одобрено земеползване;
2. мочурища, крайречни области, речни устия;
3. крайбрежни зони и морска околна среда;
4. планински и горски райони;
5. защитени със закон територии;
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на
здравна защита.
Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на Рудодобивен и
Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед“ АД, в границите на предоставената концесионна
площ, в имоти със сменено предназначение.
Местоположението на ИГ1 и неговият характер не оказват въздействие върху
земеползването, мочурища, крайречни области, речни устия, крайбрежни зони и морска
околна среда, планински и горски райони, защитени със закон територии, елементи от НЕМ,
ландшафта и обекти с историческа, културна или археологическа стойност и територии
и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната
среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната
среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи,
културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата,
биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии
Най-близко разположените населени места от площадките на Рудодобивен и
Обогатителен комплекс (гр. Етрополе и с. Мирково) отстоят съответно на около 14 и 2 km.
От реализацията на ИП не се очаква вредно въздействие върху най-близките населени
места.
Реализацията на ИП е свързано с разходи за придобиване на дълготрайни материални
активи с екологично и производствено предназначение.
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Инвестиционното предложение няма въздействие върху културното наследство.
Замърсяването с прахови частици от използваната механизация по време на
строителството ще бъде с кратковременен характер и ограничено в рамките на строителната
площадка.
Реализацията на ИП не предполага промяна в източниците на емисии и свързаните с
тях емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.
От реализацията на ИП не се очаква негативно въздействие върху водите и почвите в
района.
Реализацията на ИП е свързано с дейности по проучване и ползване на земните недра.
Естественият ландшафт е ликвидиран и заменен от техногенен такъв.
Инвестиционното предложение, не би довело до ново негативно въздействие върху
климата, биологичното разнообразие и неговите елементи.
В близост до площадката на ИП няма защитени територии.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична
включително на разположените в близост до инвестиционното предложение

мрежа,

Не се очаква отрицателно въздействие върху елементи от Националната екологична
мрежа.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия
Естеството на инвестиционното предложение и прилаганите мерки не предполагат
наличие на риск от големи аварии и/или бедствия.
„Елаците-Мед” АД работи по утвърдени аварийни планове, норми и програми,
изготвени, съгласно българското законодателство по здравословни и безопасни условия на
труд и опазване на околната среда.
Рудодобивен комплекс не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък
или висок рисков потенциал, което е потвърдено с писмо изх. № 388/17.01.2019 г. на РИОСВСофия.
Взривна фабрика към Рудодобивен комплекс е класифицирана като предприятие и/или
съоръжение с висок рисков потенциал. Класификацията е валидирана от министъра на
околната среда и водите с писмо изх. № 26-00-313/17.02.2016 г. С Решение №174-А1/2017г.
на Изпълнителния директор на ИАОС е одобрен актуализираният доклад за безопасност.
Класификацията на Обогатителен комплекс, като предприятие и/или съоръжение с
нисък рисков потенциал, е валидирана от министъра на околната среда и водите с писмо изх.
№ УК-49/24.08.2017 г.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и
отрицателно)
Дейността по добив и първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди
е съществуваща.
Инвестиционното предложение е във връзка с осигуряване предотвратяване на
възможността за възникване на деформационни процеси във високите части на рудник
„Елаците“, с което значително се подобрява безопасността при извършване на минните
работи в дълбочина до кота 820 ш.
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В този смисъл въздействието на ИП ще бъде дълготрайно, в рамките на срока на
предоставената концесия, но няма да доведе до отрицателни последици.
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато
население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на
населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.)
Обхватът на въздействие на ИП е локален.
Той ще бъде вътре в прилежащите граници на Рудодобивен и Обогатителен комплекс.
Няма да има засегнато население.
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието
Не се очаква допълнително негативно въздействие върху околната среда.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на
въздействието
Не се очаква допълнително негативно въздействие върху околната среда.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения
Инвестиционното предложение няма комбинирани въздействия с други ИГ1 в района.
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията
Характерът на ИП не предполага различно въздействие върху околната среда от сега
съществуващото, като са прилагат всички идентифицирани мерки за намаляване на
отрицателното въздействие.
10. Трансграничен характер на въздействието
Инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие.
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,
свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на
предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и
човешкото здраве.
Инвестиционното предложение представлява дейност по добив и първична преработка
на медно-порфирни златосъдържащи руди, извършвана понастоящем. Като такава, същата
включва прилагането на всички идентифицирани до момента мерки, свързани с
предотвратяване и намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и
човешкото здраве.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение
Възложителят е информирал засегнатата общественост, като е обявил ИП в национален
ежедневник и на интернет сайта си.
До момента не е проявен интерес към ИП.
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Приложение № 9

Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Елаците", контур „Рудничен комплекс „Елаците", координатна
система 1970 година
№т\

|

X(m)

Y(m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
—42n

z

0

52

Y(m)
№ т.|
X(mj
|
fp „Рудничен комплекс „Елаците"
4608775.26
8556771.69
49
4611776.96
4608355.72
8556327.85
50
4611667.44
4608444.25
8555898.29
51
4611578.73
4608583.79
8555802.84
52
4611545.69
4608865.50
8555871.97
53
4611449.76
4608975.65
8555675.37
54
4611439.75
4608836.54
8555555.99
55
4611470.50
4608831.40
56
4611562.55
8555234.41
4609273.23
8554823.58
57
4611629.66
4609806.06
58
4611731.00
8554350.12
4609912.46
8554383.94
59
4611921.75
4610183.18
8554421.89
60
4611916.70
4610332.98
8554533.36
61
4611630.12
4610395.61
8554693.14
62
4611570.32
4610390.42
63
8554856.40
4611486.30
4610451.07
8554856.51
64
4611484.26
4610851.66
65
8555438.34
4611433.28
4610987.23
8555651.64
66
4611426.47
4611755.72
67
4611441.79
8556103.55
4611724.49
68
8556109.25
4611308.65
4611678.84
8556090.34
69
4611112.39
4611621.09
8556129.78
70
4611111.27
4611423.68
8556089.02
71
4611072.76
4611340.34
72
4611071.45
8556124.11
4611186.33
73
4611164.71
8556379.95
4611180.95
4611067.06
8556466.47
74
4611313.41
8556443.25
75
4611011.69
4611469.78
76
4610755.45
8556344.30
4611551.28
8556365.10
77
4610796.19
4611574.53
8556408.83
78
4610763.84
4611639.77
8556397.38
79
4610633.02
4611637.40
8556372.11
80
4610594.45
4611645.30
8556370.88
81
4610543.56
4611649.83
8556390.20
82
4610493.37
4611652.06
8556394.24
83
4610335.20
4611732.47
8556379.35
84
4610080.23
4611752.63
8556358.54
85
4609851.82
4611755.95
8556361.23
86
4609830.73
4611757.27
8556372.34
87
4609686.43
4611916.50
8556345.23
88
4609534.58
4611946.44
89
4609342.75
8556289.59
4611944.03
8556329.52
90
4609125.93

8556381.37
8556402.29
8556419.05
8556484.75
8556567.71
8556635.10
8556693.00
8556699.90
8556775.72
8556848.00
8556981.79
8557047.85
8557040.79
8557163.74
8557456.04
8557500.30
8557519.96
8557651.58
8557795.89
8557747.38
8557963.70
8558014.59
8558030.81
8557986.61
8557879.12
8557840.88
8558022.98
8557953.71
8558059.47
8558100.85
8558181.78
8558274.64
8558322.01
8558314.37
8558225.41
8558088.02
8557859.05
8557837.90
8557952.07
8558011.69
8558006.89
8557610.38

43
N? т.
44
45
46
47
48

4611928.95
X(m)
4611915.50
4611887.01
4611878.53
4611907.43
4611836.05

8556354.22
Y(m)
8556363.95
8556402.23
8556394.86
8556357.98
8556371.55

91
№ т.
92
93
94
95
96

4609042.17
X(m)
4608962.03
4608879.73
4608800.95
4608694.27
4608651.37

8557395.08
Y(m)
8557260.94
8557187.61
8557130.75
8556980.87
8556878.17
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Приложение № 10

Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Елаците", контур на „Обогатителен комплекс „Елаците", координатна
система 1970 година

№ т.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

)

37
38
39
40
41
42
43

V' /

44

Контур „Обогатителен комплекс „Елаците"
№ Т.
Y(m)
X(m)
45
4598214.82
4598798.70
8556977.94
46
4598601.88
8556943.75
4598548.96
4598645.03
8557028.20
47
4599076.41
4598679.41
8557194.89
48
4599437.97
4598690.89
8557324.19
49
4599636.61
50
4598662.08
8557418.27
4599747.67
4598523.52
51
4599810.39
8557592.98
4598513.50
8557604.70
52
4600055.39
4598084.18
8557913.22
53
4600088.92
4597777.55
4600148.85
54
8558025.81
4597330.13
8558108.13
55
4600165.29
4597200.54
8558124.63
56
4600211.03
57
4596918.03
8558169.14
4600245.10
4596716.68
8558205.20
58
4600299.59
4596392.95
8558077.05
59
4600350.62
4596327.97
8558024.81
60
4600391.27
4596254.47
8557916.48
61
4600405.05
4596040.47
8557730.49
62
4600560.24
4595979.26
63
4600648.70
8557741.34
4595977.01
64
8557647.26
4600708.55
4595933.98
8557528.05
65
4600798.65
66
4595897.85
4601280.16
8557467.49
67
4601509.24
4595788.21
8557382.42
4601680.35
4595692.84
8557233.47
68
4595675.11
8557025.59
69
4601690.73
4595794.18
8556892.36
70
4601909.75
4595743.06
71
8556662.20
4601927.57
4595632.08
8556470.93
72
4602200.47
4595663.27
8556226.04
73
4602340.85
4596095.68
74
4602388.53
8556007.10
75
4596183.19
8556010.29
4602478.99
4596567.49
8555824.18
76
4602580.17
4596657.88
8555876.29
77
4602730.19
78
4596762.54
8555712.92
4602778.69
4596811.33
8555668.31
79
4602802.63
4596960.75
8555736.20
80
4602891.98
4597119.96
8555584.99
81
4603157.47
4597347.13
8555774.70
82
4603260.98
4597583.57
8555806.13
83
4603272.88
4597723.35
8555772.31
84
4603278.70
4597936.43
8555603.13
85
4603378.82
4597962.16
8555579.85
86
4603513.25
4597986.77
8555588.80
87
4603522.48
4598049.51
8555689.71
88
4603680.01

X(m)

Y(m)
8555930.90
8555881.07
8555641.40
8555447.24
8555425.74
8555489.05
8555542.57
8555839.34
8555845.79
8555847.56
8555858.02
8555899.33
8555910.53
8555907.10
8555923.39
8555927.18
8555928.47
8555906.44
8555863.77
8555845.52
8555823.38
8555694.18
8555698.88
8555708.47
8555709.95
8555785.03
8555790.18
8555800.44
8555803.62
8555799.99
8555776.52
8555828.74
8555786.67
8555814.50
8555862.22
8555880.99
8555823.13
8555739.41
8555633.63
8555626.56
8555635.26
8555655.25
8555652.47
8555503.74

№ т.
8S
9С
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
V 137
\ V )138

X(m)
4603721.97
4603732.32
4603683.14
4603682.69
4603765.64
4603794.69
4603774.64
4603798.44
4603845.14
4603868.69
4603900.03
4603924.44
4603920.82
4603914.26
4603999.69
4604080.26
4604100.51
4604120.64
4604135.32
4604185.76
4604214.26
4604229.19
4604243.57
4604265.76
4604282.44
4604327.39
4604448.98
4604459.80
4604501.65
4604651.25
4604682.55
4604768.07
4604803.07
4604591.07
4604427.51
4604355.44
4604291.39
4604261.69
4604054.69
4604105.64
4604159.57
4604196.01
4604202.14
4604260.19
4604267.57
4604205.76
4604200.39
4604232.57
4604271.89
4604414.64

Y(m)
8555480.79
8555434.81
8555435.19
8555385.00
8555384.81
8555332.56
8555318.94
8555284.44
8555316.50
8555277.94
8555256.14
8555253.19
8555229.38
8555187.75
8555175.38
8555162.44
8555166.00
8555035.50
8555037.75
8555094.00
8555069.06
8555076.94
8555069.75
8555026.06
8555027.50
8555038.81
8555055.94
8555028.51
8555054.89
8555027.24
8555136.85
8555132.50
8555124.69
8555316.64
8555227.75
8555108.13
8555070.44
8555099.88
8555260.13
8555328.63
8555288.50
8555289.69
8555254.31
8555211.13
8555251.88
8555302.63
8555414.31
8555415.88
8555473.63
8555488.75

N9 т.
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

X(m)
4604469.69
4604528.69
4604511.69
4604527.94
4604500.76
4604472.64
4604444.01
4604417.32
4604289.94
4604249.51

159
160
161
162

4604239.14
4604200.14
4604233.94
4604253.26
4604219.39
4604197.44
4604111.32
4604046.32
4604039.89
4604013.51
4604005.14
4603989.44
4603977.69
4603967.64

163
164
165

4603897.64
4603885.32
4603883.44

166
167
168
169
170
171
172
173

4603856.07
4603856.19
4603817.14
4603793.01
4603755.44
4603743.76
4603736.19
4603647.76
4603610.39

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

4603561.76
4603501.07
4603502.69
4603580.82
4603596.57
4603610.82
4603723.14
4603736.39
4603724.62
4603687.13
4603528.66
4603514.14
4603376.96
4603284.25

_... Y(m)
8555458.13
8555498.69
8555554.63
8555601.88
8555648.50
8555648.50
8555558.63
8555549.38
8555560.63
8555603.31
8555516.19
8555563.50
8555620.31
8555637.38
8555676.44
8555657.28
8555799.00
8555908.13
8555928.81
8556017.25
8556037.94
8556045.19
8556044.06
8556032.06
8555792.94
8555769.94
8555905.69
8555905.31
8555996.06
8555993.00
8555991.13
8555988.19
8555920.94
8555786.00
8555784.63
8555848.13
8555809.69
8555742.38
8555719.88
8555795.63
8555795.69
8555788.63
8555617.25
8555517.75
8555493.02
8555513.52
8555663.15
8555667.51
8555647.12
8555635.95

№ т.
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
• 208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
,—v 237
\ 238

X(m)
4603272.41
4603162.81
4602892.03
4602794.50
4602769.59
4602728.59
4602578.61
4602478.02
4602391.86
4602340.93
4602200.42
4601925.94
4601906.14
4601685.26
4601508.78
4601281.62
4600801.63
4600711.73
4600653.08
4600563.77
4600424.72
4600382.47
4600338.61
4600294.61
4600212.51
4600180.53
4600166.22
4600121.25
4600104.21
4600074.70
4599990.83
4599982.46
4599959.23
4599915.24
4599903.72
4599883.20
4599859.34
4599808.77
4599722.29
4599690.81
4599659.71
4599639.68
4599463.63
4599434.01
4599420.94
4599385.60
4599272.83
4599213.80
4599147.50
4599099.69

Y(m)
8555745.59
8555834.25
8555893.26
8555872.78
8555823.11
8555799.59
8555841.64
8555788.59
8555811.51
8555815.64
8555812.45
8555802.20
8555796.47
8555720.76
8555710.88
8555706.21
8555835.00
8555857.10
8555874.98
8555918.0$
8555937.79
8555959.15
8555962.86
8555957.71
8555990.00
8556023.74
8556053.13
8556216.20
8556248.29
8556266.32
8556301.35
8556305.26
8556348.67
8556532.03
8556561.67
8556600.28
8556620.39
8556648.82
8556770.40
8556793.48
8556804.61
8556801.95
8556737.10
8556743.59
8556853.63
8556872.76
8556898.22
8556899.43
8556896.19
8556878.41

№ т.
239
240
241

Х(т)
4599055.16
4598973.22
4598843.70

Y(m)
8556883.16
8556915.67
8556977.73

Вписан контур, изключен от
концесионната площ
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

4600110.03
4600095.15
4600079.74
4599920.37
4600053.36
4600087.97
4600144.79
4600157.99
4600203.75
4600244.53
4600299.18
4600346.90
4600391.26
4600342.53
4600292.23
4600206.18
4600170.41
4600154.79

8556211.74
8556239.76
8556010.90
8555951.24
8555851.17
8555857.83
8555859.20
8555867.60
8555908.93
8555922.59
8555919.15
8555934.87
8555941.26
8555950.48
8555945.91
8555979.64
8556017.27
8556049.48

/
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Схема на концесионната плет, на
оьогатителен комплекс Елаиите
М 1'25 000, с данни за>
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Ьлекгронно Ьанкиране ДСК Директ от Банка ДСК

Преводно нареждане (плащане от/към бюджета)
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------Този документ служи само за информационни цели.

•

^
Чуждестранно лице
по смисъла на
Валутния закон
BIC на банката на
получателя/
Beneficiary Bank BIC
SOMBBGSF

Платете на - име на получателя / Beneficiary Name
РИОСВ СОФИЯ
IBAN на получателя / Beneficiary IBAN
BG77SOM В91303137026501
При банка - име на банката на получателя / Bank Name
ОБЩИНСКА БАНКА

Вид плащане*“ /
Payment Type

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от/към бюджета

Валута /
Сума / Amount
Currency
500,00
BG N

PAYMENT ORDER for Budget Payment

Основание за плащане / Details of Payment
Такса за "Изм.на инвест.предлож.за
Още пояснения / Additional Details
добив и прераб.медни руди "до 2031г
Номер на документа, по който се
плаща/Number of Document
11514-7223

Вид док.* /Type
9
Период, за който се плаща /
Period of Payment
От дата / From Date

Дата на
документа/Date
12.11.2020

До дата /То Date

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите
имена на физическото лице/Obligated Person - Legal Entity or Individual
ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД
БУЛСТАТ на задълженото лице /
BULSTAT
122016037

ЕГН на задълженото
лице / Personal
Number

Чуждестранно лице
по смисъла на
Валутния закон

ЛНЧ на задълженото
лице / Personal ID

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице /
Customer
ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД
на банката на
наредителя/
Customer Bank BIC
STSABGSF

на наредителя / Ordering Customer IBAN
BG85STSA93001525852501

BIC

IBAN

Платежна система / Payment System
БИСЕРА

Такси“ /
Taxes

Вид плащане“* /
Payment Type
2

‘Вид документ:
1 - декларация
2 - ревизионен акт
3 - наказ.
постановление
4 - авансова вноска

“Такси:
5 - парт. номер на
1 - за сметка на
имот
наредителя
6 - постановление за 2-споделени
(стандарт за
принудително
местни преводи)
събиране
3 - за получателя
9-други

‘“Вид плащане попълва се
за сметки на
администратори
на приходи и на
Централния
бюджет
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