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I. Информация за контакт с възложителя:
Информацията относно преценяване на необходимостта от оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „Елаците - Мед” АД за
„Първична преработка на медно – порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците”,
Софийска област до 2031 г.” е структурирана съгласно изискванията на Наредба за условията
и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн.ДВ, бр. 25 от
2003 г., посл. изм. ДВ. бр.94 от 30 от 2012 г.).
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице,
седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице
 Възложител: “Елаците - Мед” АД;
 Седалище: с. Мирково, област Софийска;
 Изпълнителен директор: инж. Добри Цветков;
 Данъчен номер: 1237002764;
 БУЛСТАТ: 122016037;
 Съдебна регистрация: ф. дело № 4788/91 на Софийски окръжен съд
 ЕККАТЕ 03842
2. Пълен пощенски адрес
2086, с. Мирково, област Софийска
3. Телефон, факс и e-mail
тел: 02/923 77 12;
факс: 02/923 78 67;
office@ellatzite-med.com
4. Лице за контакти
инж. Александър Григоров, директор на дирекция „Околна среда и води”,
тел. 02/923 77 68.

II. Характеристики на инвестиционното предложение:
Настоящето инвестиционно предложение е разработено на база предвижданията на
„Цялостен работен проект за добив и първична преработка на медно – порфирни
златосъдържащи руди от находище „Елаците” до 2031 г.”, разработен съгласно изискванията
на Допълнително споразумение № 6 към Договора за предоставяне на концесия за подземни
природни богатства – медно - порфирни златосъдържащи руди, чрез добив от находище
„Елаците”, Софийска област, сключен между министъра на промишлеността и „Елаците Мед” ЕАД на 15 ноември 1999 г.
1. Резюме на предложението
Целите, които се поставят с настоящето инвестиционно предложение, са както следва:
“ЕЛАЦИТЕ - МЕД” АД
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- осигуряване първичната преработка на 190 млн.т руда на територията на
Обогатителен комплекс при обезпечаване на необходимите дейности за гарантиране на това;
- осигуряване депонирането на генерираните минни отпадъци от преработката на
рудата на територията на Обогатителен комплекс при спазване на приложимите нормативни
изисквания за депониране на минни отпадъци в границите на отредената концесионна площ.
С Допълнително споразумение № 6 от 05 март 2013 г., сключено на основание
Решение № 924 на Министерския съвет от 09 ноември 2012 г. и чл. 46 от Договора за
концесия, определената с Допълнително споразумение № 4 концесионна площ (възлизаща на
11 199,5 дка и невключваща площта на находището в размер на 1 220 дка), е изменена, като
е определена нова такава, обособена в два контура:
- контур на концесионна площ, в която е разположен Рудничен комплекс „Елаците”,
с размер на площта 8 185, 3 дка (в землищата на гр. Етрополе, общ. Етрополе и с. Челопеч,
общ. Челопеч), включващ площта на находище „Елаците” с размер 1 220 дка и допълнителна
площ, необходима за осъществяване на дейностите по концесията извън добива;
- контур на концесионна площ, в която е разположен Обогатителен комплекс, с
размер на площта 8 331,4 дка (в землищата на с. Чавдар, общ. Чавдар, с. Мирково, общ.
Мирково, с. Бенковски, общ. Мирково и с. Петрич, общ. Златица).
За периода на концесионния срок (до 13.08.2031 г.), рудник „Елаците” ще се
отработва по „Контур 31”, в който са изчислени 190 млн. т запаси.
Находище „Елаците” се отработва по открит начин с ясно изразена височинна и
дълбочинна част на рудника, като е приета технология на поетапно отработване.
Подготовката на добитата руда за флотация, извършвана на територията на
Обогатителен комплекс, е класическа – трошене на взривената рудна маса в три стадия до
едрина 15÷0 мм и смилане в топкови мелници с централно разтоварване.
Първият стадии на трошене (едро трошене) е реализиран на площадката на Рудничния
комплекс в Корпус едро трошене № 1 и Корпус едро трошене № 3.
Транспортирането на добитата руда от открит склад № 1 (на територията на Рудничен
комплекс) до открит склад № 2 на площадката на Обогатителния комплекс се осъществява с
магистрална гуменотранспортна лента (МГТЛ) с обща дължина 6700 м, която е разположена
в тунел. Производителността на МГТЛ е около 2800 т/час при работа с четири питателя.
Реализираната схема на средно трошене на площадката на Обогатителен комплекс, е
организирана в четири потока и включва предварително пресяване, трошене на надситовия
продукт в конусни трошачки и контролно пресяване на натрошения продукт.
Схемата на ситно трошене се осъществява в девет потока. Монтирани са конусни и
валцови трошачки.
Реализираната схема на смилане е едностадийна с контролна класификация на пулпа
от мелниците в хидроциклон. Преливът от хидроциклона е готов продукт за флотация, а
пясъците се връщат за досмилане в мелницата. Монтирани са 11 бр. мелнични агрегата.
Медната флотация е открито - циклова с досмилане на пенния продукт от основна
флотация и пречистване в три или четири пречистни операции. Обезводняването е
реализирано в сгъстители и вакуум филтри.
Молибденовата флотация функционира от 2009 г. На селекция постъпва колективният
концентрат 28 м3/ч, когато съдържанието на молибден е над 0,200 %.
Молибденовата флотация работи по следната схема: агитация на колективния концентрат;
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основна молибденова флотация; две пречистни флотации; сгъстяване на пенния продукт от
втората пречистна флотация; седем пречистни флотации, филтрация на концентрата и
изсушаване в електрическа сушилня.
Обогатителният комплекс в периода на концесионния договор ще работи с годишен
капацитет до 13 млн.т при среднодневна производителност 34 000÷38 500 т.
За оборотното водоснабдяване на Обогатителния комплекс ще се използва вода от
двете утаечни езера на хвостохранилище „Бенковски 2”.
Отпадъка от обогатяването ще се депонира в хвостохранилище „Бенковски 2”,
функциониращо от 1998 г.
При положение, че считано от 01.01.2013 г. в хвостохранилището следва да се
осигурят обеми за депониране на 190 млн. т, съоръжението ще бъде запълнено до кота 720 м.
Електрозахранването на Обогатителен комплекс се осъществява чрез далекопровод
„Мургана” и далекопровод „Гълъбец”. Вътрешната мрежа е изградена на 6 kV.
На територията на Обогатителен комплекс „Елаците” съществуват сгради и
съоръжения, собственост на дружеството по Акт за собственост № 97 от 05.08.1999 г., чрез
които се осъществяват функции за реализиране, администриране и обслужване дейностите
на миннодобивния и обогатителен комплекс.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Инвестиционното предложение е свързано с продължаване основата дейност на
„Елаците-Мед” АД в изпълнение на задълженията на дружеството по Договора за концесия
за добив на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците”.
В рудника за периода на концесионния договор ще се добият 190 000 хил.т руда. Тя
ще се добива от хоризонти 1485 до 820 и е със средно съдържание на мед 0,350%, на
гранодиорити – 92,05% и на шисти – 7,95%.
Рудата ще бъде преработвана в Обогатителен комплекс, който в периода на концесионния
договор ще работи с годишен капацитет до 13 млн.т при среднодневна производителност
34 000 ÷ 38 500 т.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план
дейности
Както беше посочено по-горе инвестиционното предложение е свързано с
продължаване основата дейност на „Елаците-Мед” АД в изпълнение на задълженията на
дружеството по Концесионния договор за добив на медно-порфирни златосъдържащи руди
от находище „Елаците”.
Предстои да бъдат разработени подробни устройствени планове за имотите, попадащи
в концесионната площ, предоставена на „Елаците-Мед” АД с Решение № 924 от 9.11.2012 г.
на МС на Република България, с цел устройствено планиране на територията на концесията в
процедурите по ЗГ, ЗОЗЗ и ЗООС за промяна на предназначението ѝ с оглед бъдещото ѝ
ползване и реализиране на:
- Цялостен работен проект за добив и първична преработка на медно-порфирни
златосъдържащи руди от находище „Елаците”, Софийска област до 2031 г.;
- Програма за опазване и възстановяване на околната среда в района на находище
„Елаците” (разработена съгласно чл. 8 (2), т.11 от Договора за концесия);
“ЕЛАЦИТЕ - МЕД” АД
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- План за управление на минните отпадъци, разработен в съответствие със Закона за
подземни богатства и Наредба за специфичните изисквания за управление на минните
отпадъци.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи
В настоящето инвестиционното предложение няма други разгледани алтернативи.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството
Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в предоставените на „Елаците Мед” АД концесионни площи (Решение № 924 на МС от 9.11.2012г.).
Общата площ на засегнатите имоти (в землищата на с. Чавдар, общ. Чавдар, с.
Мирково, общ. Мирково, с. Бенковски, общ. Мирково и с. Петрич, общ. Златица) възлиза на
8 331, 4 дка.
В приложение към инвестиционното предложение са представени схема и
координатен регистър на концесионната площ на контур „Обогатителен комплекс „Елаците”.
Съгласно предвижданията на разработения „Цялостен работен проект за добив и
първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците” до
2031 г.”, за срока на Договора за концесия не се планират промени в технологичните схеми
на цех „Средно и ситно трошене” и цех „Мелнично-флотационен” (включващ „Мелнично
отделение”, „Флотационно отделение” и „Отделение за обезводняване”, в т.ч. молибденова
флотация). Единствено ще се наложи ремонт на съществуващите технологични възли и
оборудване, в т.ч. поетапната им подмяна.
Респективно не се предвижда и промяна в годишния капацитет на Обогатителния
комплекс, като същият за периода на концесионния договор ще работи с годишен капацитет
до 13 млн.т руда.
Съгласно предвижданията на Проекта е необходимо да се осигурят обеми за
депониране на приблизително 78 млн. т минен отпадък (хвост) или считано от 01.01.2013 г. в
хвостохранилището следва да се осигурят обеми за депониране на 190 млн. т, което означава,
че хидротехническото съоръжение ще бъде запълнено до кота 720 м.
Приетата технология за развитие на хвостохранилище „Бенковски 2” е надграждане
на хидротехническото съоръжение във височина до к. 720 м, като терените около
хвостохранилището ще се използват основно за съпътстваща инфраструктура
(експлоатационни пътища, отводнителни канавки и колектори за дъждовни води, изграждане
на пречиствателно съоръжение за дренажни води и др.).
За сведение при условията на инвестиционното предложение за „Увеличаване на
експлоатационния живот на хвостохранилище „Бенковски 2”, чрез усвояване на
допълнителни обеми към въздушните откоси на хвостови стени „Сулуджа дере” и „Ай дере”,
допуснато да се осъществи с Решение № 02-04/2009 г. по ОВОС на РИОСВ-София,
съоръжението ще бъде надградено до кота 702 м.
Имотите, които допълнително ще се усвоят за хвостохранилището възлизат общо на
2 160 дка (413, 9 дка в землището на с. Чавдар, 179, 535 в землището на с. Петрич и 1567, 522
дка в землището на с. Бенковски).
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6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет
Подготовката на рудата за флотация е класическа – трошене на взривената рудна маса
в три стадия до едрина 15÷0 мм (добив на клас +15 мм – 5%) и смилане в топкови мелници с
централно разтоварване.
Реализираната схема на средно трошене на площадката на Обогатителен комплекс, е
организирана в четири потока и включва предварително пресяване, трошене на надситовия
продукт в конусни трошачки и контролно пресяване на натрошения продукт.
Схемата на ситно трошене се осъществява в девет потока. Монтирани са конусни и
валцови трошачки.
Реализираната схема на смилане е едностадийна с контролна класификация на пулпа
от мелниците в хидроциклон. Преливът от хидроциклона е готов продукт за флотация, а
пясъците се връщат за досмилане в мелницата. Монтирани са 11 бр. мелнични агрегата.
Медната флотация е открито - циклова с досмилане на пенния продукт от основна
флотация и пречистване в три или четири пречистни операции. Първа пречистна операция
има контролна флотация, от която излиза краен отпадък.
Обезводняването е реализирано в сгъстители с периферно задвижване и барабанни
вакуум филтри.
Молибденовата флотация функционира от 2009 г. На селекция постъпва колективният
концентрат 28 м3/ч, когато съдържанието на молибден е над 0,200 %.
Молибденовата флотация работи по следната схема: агитация на колективния концентрат;
основна молибденова флотация; две пречистни флотации; сгъстяване на пенния продукт от
втората пречистна флотация; седем пречистни флотации, филтрация на концентрата и
изсушаване в електрическа сушилня.
През годините на експлоатация на комплекса са извършени иновации в цех „Средно и
ситно трошене” (ССТ), мелнично, молибденово и отделение за обезводняване.
Флотационните машини са от пуска на Обогатителния комплекс.
Обогатителният комплекс в периода на концесионния договор ще работи при
среднодневна производителност 34 000÷38 500 т руда.
За оборотното водоснабдяване на Обогатителния комплекс ще се използва вода от
двете утаечни езера на хвостохранилище „Бенковски 2”.
Отпадъка от обогатяването ще се депонира в хвостохранилище „Бенковски 2”,
функциониращо от 1998 г.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
Транспортният достъп е осигурен чрез съществуващи транспортни връзки, като
предвид развитието на хвостохранилището е необходимо изграждането на нов
експлоатационен път „Запад”.
Обслужващият път ще бъде изграден в секция „Ай дере” на хвостохранилището, като
трасето му ще започва от преградна дига „Ай дере” на кота 702 м, след това се изкачва по
контура на „Бенковски 2” (кота 720 м) до кота 724,00 м и продължава до сухия откос на
секцията. Общата дължина на пътя ще възлиза на 2032 м.
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8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите
на закриване, възстановяване и последващо използване
Съгласно предвижданията на разработения „Цялостен работен проект за добив и
първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците” до
2031 г.”, за срока на Договора за концесия не се планират промени в технологичните схеми
на цех „Средно и ситно трошене” и цех „Мелнично-флотационен” (включващ „Мелнично
отделение”, „Флотационно отделение” и „Отделение за обезводняване”, в т.ч. молибденова
флотация). Единствено ще се наложи ремонт на съществуващите технологични възли и
оборудване, в т.ч. поетапната им подмяна.
Респективно не се предвижда и промяна в годишния капацитет на Обогатителния
комплекс, като същият за периода на концесионния договор ще работи с годишен капацитет
до 13 млн.т руда.
Съгласно предвижданията на Проекта е необходимо да се осигурят обеми за
депониране на приблизително 78 млн. т минен отпадък (хвост) или считано от 01.01.2013 г. в
хвостохранилището следва да се осигурят обеми за депониране на 190 млн. т, което означава,
че хидротехническото съоръжение ще бъде запълнено до кота 720 м.
Предвижда се изграждането на нова преградна дига и изграждане на нов
експлоатационен път „Запад”.
Преградната дига, която ще отдели секция „Сулуджа дере” на хвостохранилище
„Бенковски 2” от хвостохранилище „Бенковски 1”, ще бъде от каменно-насипен тип с
вертикално глинено ядро. Котата на билото е 722 м - два метра над кота водно ниво в
езерото. Максималната височина на дигата ще бъде 19,2 м. Широчината на билото ще бъде 8
м, предвид използването му като служебен път. По въздушния откос е предвидено
затревяване.
Новият обслужващ път ще бъде изграден в секция „Ай дере” на хвостохранилището.
Трасето на пътя започва от преградна дига „Ай дере” на кота 702 м, след това се изкачва по
контура на „Бенковски 2” (кота 720 м) до кота 724,00 м и продължава до сухия откос на
секцията. Общата дължина на пътя ще възлиза на 2032 м.
По отношение на хидротранспортната система се предвижда подмяна на тръбите по
съществуващата стоманена нитка на хидротранспортната система (западната) с
абразивоустойчиви такива.
За оборотно водоснабдяване на обогатителната фабрика, ще бъде използвана вода от
двете езера на хвостохранилището, както е и в момента. Конфигурацията на двете секции
„Сулуджа дере” и „Ай дере” след кота 700 м (2021 г.), налага изместване на езерата в двете
секции. В „Сулуджа дере” това изместване е по-малко, като съществуващата плаваща
помпена станция (ППС) се измества в западна посока и ползва същия водопровод, както и
сега, но с включване на по-висока кота.
Изместването в „Ай дере” ще бъде значително. Съществуващата помпена станция се
измества с около 500 м в посока на юг към основната дига на хвостохранилището.
Тръбопроводът се удължава с 1000 м, като новият тръбопровод се включва в стария в района
на подстанцията. Новият участък ще се прокара по новоизграден обслужващ път на кота 724
м - в петата на откоса. Тъй като дължината на тръбопровода значително се увеличава, се
налага изграждането на нова водна кула за ППС 2 – „Ай дере”. Водната кула ще
представлява тръбна конструкция на бетонов фундамент, аналогична на съществуващата в
момента.
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При бъдещето развитие на хвостохранилище „Бенковски 2” не се предвижда
изграждане на нови дренажни колектори, които да увеличат значително притока на
дренажни води към дренажната помпена станция.
Приетата технология за развитие на хвостохранилище „Бенковски 2” е надграждане
на хидротехническото съоръжение във височина до к. 720 м, като терените около
хвостохранилището ще се използват основно за съпътстваща инфраструктура
(експлоатационни пътища, отводнителни канавки и колектори за дъждовни води, изграждане
на пречиствателно съоръжение за дренажни води и др.).
Възложителят предвижда изграждането на пречиствателно съоръжение за дренажни
води, което ще функционира и след експлоатационния срок на дружеството.
След приключване експлоатацията на хвостохранилището същото ще бъде
технически и биологически рекултивирано в съответствие с предвижданията на разработения
проект за рекултивация.
9. Предлагани методи за строителство
Както беше посочено в т. 8 по-горе, съгласно предвижданията на разработения
„Цялостен работен проект за добив и първична преработка на медно-порфирни
златосъдържащи руди от находище „Елаците” до 2031 г.”, за срока на Договора за концесия
не се планират промени в технологичните схеми на цех „Средно и ситно трошене” и цех
„Мелнично-флотационен” (включващ „Мелнично отделение”, „Флотационно отделение” и
„Отделение за обезводняване”, в т.ч. молибденова флотация). Единствено ще се наложи
ремонт на съществуващите технологични възли и оборудване, в т.ч. поетапната им подмяна.
Не се предвижда и промяна в годишния капацитет на Обогатителния комплекс, като
същият за периода на концесионния договор ще работи с годишен капацитет до 13 млн.т
руда.
Съгласно предвижданията на Проекта е необходимо да се осигурят обеми за
депониране на приблизително 78 млн. т минен отпадък (хвост) или считано от 01.01.2013 г. в
хвостохранилището следва да се осигурят обеми за депониране на 190 млн. т, което означава,
че хидротехническото съоръжение ще бъде запълнено до кота 720 м.
Технологичната схема, реализирана на територията на Обогатителен комплекс е
следната:
-

Средно трошене:

Реализираната схема на средно трошене включва: предварително пресяване надситовият продукт постъпва на трошене в конусни трошачки, контролно пресяване на
натрошения продукт.
Подситовите продукти от предварително и контролно пресяване са готов продукт за
смилане. Надситовият продукт от контролно пресяване постъпва на ситно трошене с
контролно пресяване. Подситовият продукт е готов за смилане, а надситовият се връща за
претрошаване.
Средно трошене е организирано в четири потока. Всеки поток включва:

захранвачи – 6 броя за дозиране на рудата. Те са различна конструкция:
лентови, лодков, вибрационен и секторен.


Основно се работи с лентовите дозатори с инсталирана мощност 18 квт и
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честотно регулиране на оборотите на двигателите.

лентов транспортьор ССТ 1÷4 с ширина на платното 1600 мм и честотно
регулиране на оборотите на двигателя. Монтирани са лентова везна и метал детектор
TEKTRONIX, който работи в режим на аварийно спиране на лентата. Честотните регулатори
на лентовите захранвачи и транспортьора са свързани с натоварването на трошачката. По
този начин се постига работа на трошачката под залив.

вибрационно сито DU23-2,8х5,0(5,9)2D с две пресевни повърхности с
инсталирана мощност 37 квт, монтирано на виброгасяща рама.

конусна трошачка KUBRIA 210x35 на I÷III поток и 2100М на IV поток с
инсталирана мощност 400 квт. Разтоварващият отвор се поддържа в границите 20÷25 мм и
мощност 220÷250 квт. Всяка трошачка има собствена маслена станция с три помпени
агрегати: зъбна помпа за подаване на трансмисионно масло MEROPA 150 за смазване на
втулката; радиално-бутална помпа за хидравлично масло RANDO 46 за поддържане и
регулиране на подвижния конус; зъбна помпа за подаване на твърда смазка във втулката на
траверсата.

вибрационно сито DU23-2,8х5,0(5,9)2D с две пресевни повърхности и
инсталирана мощност 37 квт.

лентов транспортьор ССТ5 за транспортиране на подситовите продукти до
събирателната лента МБ-1 с ширина на платното 1600 мм, инсталирана мощност 55 квт и
скорост около 2,0 м/сек.

лентов транспортьор ПВ1 за транспортиране на надситовия продукт до бункера
на ситно трошене с помощта на система от лентови транспортьори. Монтирана е лентова
везна за определяне на количеството му.
Под конусовидно натрупаната руда на открит склад №2 са оформени четири тунела, в
които са монтирани лентовите транспортьори ССТ1÷4. На покривната плоча над всеки
транспортьор има осем отвора, от които работят шест за източване на рудата. Дозирането й
се извършва основно с лентови захранвачи с честотно регулиране на двигателите, което е
включено в управлението на потока. За обслужване на захранвачите и опъвателната станция
в тунелите са монтирани електрически телфери с товароподемност 2 т.
Режимът на работа на трошачките трябва да бъде съобразен с едрината и
количеството на глината в рудата, за да се получи максимален отсев за междинните бункери
и оптимална едрина и количество за ситно трошене. Периодично се ремонтират
неподвижните конуси и помпените агрегати на трошачките.
- Ситно трошене:
Ситно трошене се осъществява в девет потока.
Всеки поток включва:
 лентов захранвач с ширина на платното 1400 мм и честотно регулиране на
електродвигателя, което е свързано с натоварването на трошачката;
 конусна трошачка KUBRIA 210x15 на V-ти ÷ IX-ти поток; конусна трошачка
KUBRIA 2100F на X-ти и XII-ти потоци; две руски трошачки КМД2200Т на XI-ти и XIII-ти
потоци;
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 валцова трошачка и вибрационно сито, монтирани в камерата под конусната
трошачка на VI-ти поток;
 вибрационно сито DU13-2,5х5,0(5,9) и DU13-2,5х6,0(6,9) с една пресевна
повърхност с отвори 16x16 мм;
 лентов транспортьор ССТ6 с ширина на платното 1600 мм, който събира
подситовите продукти от контролните сита;
 лентов транспортьор ПВ1, който е общ за средно и ситно трошене.
Оборудването в двата стадия на трошене е свързано с лентови транспортьори за
предвижване на продуктите. Те са обединени в обща система – XV-ти поток, който включва:
 ПВ1, който изнася надситовите продукти от контролно пресяване на средно и
ситно пресяване;
 ПВ2 и 3, които са монтирани в претоварния възел за транспортиране на продукта
от ПВ1;
 ССТ7. Транспортьорът изнася циркулиращия продукт до бункерите за ситно
трошене;
 ССТ8 и 9 са лентите, които разпределят натрошената руда в бункерите на ситно
трошене. Те са мобилни и се движат по релсов път;
 МБ1 обединява подситовите продукти от контролно пресяване на средно и ситно
трошене;
 МБ2 разпределя рудата от МБ1 в междинни бункери. Тя се движи по релсов път, а
платното е реверсивно.
– Смилане:
Реализираната схема на смилане е едностадийна с контролна класификация на пулпа
от мелниците в хидроциклон. Преливът от хидроциклона е готов продукт за флотация, а
пясъците се връщат за досмилане в мелницата. Монтирани са 11 броя мелнични агрегата
(МА), които на настоящия етап преработват 12,5÷13 мил.т руда годишно. Всеки мелничен
агрегат включва:
 Лентов дозатор за захранване на мелницата с руда. Монтиран е под междинни
бункери;
 Топкова мелница с централно разтоварване. На MA № 1÷10 са мелници
МШЦ4,5х6,0 , а на MA № 11 - мелници МШЦ 3,6х5,5. Пусната е мелница за досмилане,
която смила част от пясъците на MA № 2 или MA № 3;
 Зумпф и два тракта за хидроциклон – единият в работа, а другият е в резерв.
Работният тракт на MA № 1÷10 e оборудван с хоризонтална шламова помпа GALIGER
14ʺх12ʺ, хидроциклон KREBS DS33-1619, износоустойчиви гумени шлангове с диаметър 12ʺ
и обща преливна и пясъчна кутии. На МА № 11 е монтирана помпа WARMAN 12ʺх10ʺ.
Резервният тракт е с помпа SALA 12ʺх10ʺ, циклон Ø1000 и гумени шлангове 10ʺ.
 Зърнометричен анализатор за отделяне на съдържанието на фракции +0,200 мм и
+0,080 мм. Един анализатор измерва последователно прелива на хидроциклона на три
мелнични агрегата.
В последните години е изградена информационно - управляваща система на
МА № 1÷6 за дистанционно пускане и управление на процеса „смилане“, в която са
включени зърнометричните анализатори.
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- Медна флотация:
Реализираната схема на флотацията 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.
Основната флотация е реализирана в 4 реда със 79 броя машини „DENVER”500 с общ
обем 1122 м3 и инсталирана мощност 2370 квт. По проект времето на флотация е 13 мин.
Първа пречистна операция е организирана в 8 броя машини „DENVER”500 с общ
обем 114 м3 и с инсталирана мощност 240 квт. Време на флотация – 6 мин.
Контролната флотация се извършва в 12 броя машини „DENVER”500 с общ обем 170
м и с инсталирана мощност 360 квт. Време на флотация – 12 мин.
3

Втора пречистна операция се реализира в 6 броя машини „DENVER”300 с общ обем
63 м и с инсталирана мощност 132 квт. Времето на флотация е 12 мин.
3

Трета пречистна операция се извършва в 4 броя машини „DENVER”300 с общ обем 36
м3 и с инсталирана мощност – 88 квт. Времето на флотация е 11,6 мин.
Четвърта пречистна флотация е в 2 броя машини „DENVER”300 с обем 18 м3 и с
инсталирана мощност 44 квт. Постигнато време на флотация – 9 мин.
Пречистната флотация, която се провежда в VII-ми ред е в 5 броя машини
„DENVER”300 с обем 44 м3 и с инсталирана мощност 110 квт.
Транспортирането на пенните и камерни продукти се извършва с вертикални помпи
„SALA” 10".
Досмилането на колективния концентрат се извършва в МШЦ 3,2х4,5 и хоризонтална
шламова помпа „WARMAN” 12"х10".
Реагентният режим е класически за обогатяване на този тип руди. В цикъла на медна
флотация реагентният режим е:
 събирател – 50 г/т руда. Използва се етилов и амилов ксантогенат;
 масло – 20 г/т руда. Пенообразувателят е метил изобутил карбинол;
 депресор за пирита – СаО с разход 500 ÷ 1000 г/т руда.
Получава се меден концентрат със съдържание на мед 20 ÷ 24% в зависимост от
потребностите на пазара.
- Обезводняване:
По проект схемата на обезводняване на медния концентрат в Обогатителен комплекс
включва: сгъстяване на крайния технологичен концентрат в един от четирите броя 30метрови сгъстители с периферно задвижване; самотечно източване на сгъстения пулп и
подаването му за филтрация в пет броя барабанни вакуум - филтри БОУ-40. Обезводненият
меден концентрат с влага 8 ÷ 12% се разтоварва гравитачно и се складира в закрит склад за
концентрат, откъдето с грайферен кран се товари на автосамосвали за експедиция.
През 2010 г. за гарантирано намаляване влагата на концентрата до 8% е монтирана и
“ЕЛАЦИТЕ - МЕД” АД
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пусната в експлоатация вертикална филтър - преса на фирма LAROX – PF 50/50 M160.
Понастоящем сгъстяването на продуктите от флотация се организира в два режима в
зависимост от това дали работи или не молибденово отделение. Вертикалната филтър - преса
работи основно, а барабаните филтри – при необходимост.
Когато не работи молибденово отделение, медният концентрат се сгъстява и постъпва
с помпи във филтърно отделение за филтрация.
При втория режим на работа медният концентрат се сгъстява и сгъстеният продукт
постъпва на селекция в молибденово отделение. Отпадъкът от молибденова флотация е
меден концентрат, който отново се сгъстява и филтрува.
- Молибденова флотация:
На селекция постъпва колективния концентрат 28 м3/ч, когато съдържанието на
молибден (Мо) е над 0,200%. Молибденово отделение работи по следната схема:
 агитация на колективния концентрат в два чана с обем 33 м3 всеки. В първия се
подава сярна киселина, а във втория – натриев хидросулфид;
 агитация на колективния концентрат в чан с обем 8,3 м3;
 основна молибденова флотация в машини WEMCO 66D – 9 броя;
 I-ва пречистна флотация в машини WEMCO 66 – 4 броя;
 II-ра пречистна флотация в машини WEMCO 66 – 2 броя;
 сгъстяване с последващо досмилане на пенния продукт на II-ра пречистна
флотация;
 III-та пречистна флотация в машини WEMCO 36 – 3 броя;
 IV-та пречистна флотация в машини WEMCO 36 – 2 броя;
 V-та пречистна флотация в машинa WEMCO 36 – 1 брой;
 VI-та пречистна флотация в машинa WEMCO 36 – 1 брой;
 VII-ма и VIII-ма пречистни операции в машини „Механобър”.
Реагентният режим в цикъла на молибденова селекция е:
 сярна киселина с разход: минимален 625 г/т, среден 1040 г/т и максимален 1785 г/т
колективен концентрат. Основното количество се подава в първия чан;
 натриев хидросулфид с разход 8÷12 кг/т концентрат. Подава се във втория чан и
във всички пречистки;
 керосин с разход 250÷300 г/т концентрат в основна флотация и при нужда в
пречистките.
- Съоръжение за съхранение на минни отпадъци - Хвостохранилище „Бенковски
2”
Хвостохранилище „Бенковски 2” функционира от 1998 г. То е разделено на два
самостоятелни участъка, предопределени от естествените релефни форми:
 участък „Ай дере” в едноименната главна гънка на терена, десен приток на река
Тополница, въведен в експлоатация през 1998 г.;
 участък „Сулуджа дере” в едноименната главна гънка на терена, въведен в
експлоатация през 1999 г.
“ЕЛАЦИТЕ - МЕД” АД
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На практика двата участъка работят независимо един от друг и може да се каже, че
самото хвостохранилище е съставено от две отделни такива. Технологията на депониране е
чрез хидроциклониране на пулпа и разделянето му на пясъци, от които се изгражда опорната
призма на хвостовата стена и остатъчен слив, насочван за утаяване в чашата на езерото.
Сепарирането на хвоста се осъществява от хидроциклоните, които чрез завихряне на
постъпващия в тях пулп отделят фракции с dср.= 0,18 mm върху въздушния откос на
хвостовата стена, като по този начин тя нараства изпреварващо във височина от плажа с 5 m,
а фините частици /dср.=0,04/ се отлагат в езерото, където се осъществява утаяване.
От 2013 г. до 2031 г. общия обем хвост, който ще се депонира в хвостохранилище
„Бенковски 2“ е около 194 млн.т. По този начин се осигуряват обеми за депониране на
190 млн.т. До 2031 г. общото количество хвост, което ще се депонира в хвостохранилище
„Бенковски 2“ ще бъде 355 млн.т.
Отпадъчният материал от обогатителната фабрика се транспортира до
хвостохранилище „Бенковски 2” чрез разреждане с вода във вид на пулп. От обогатителната
фабрика започва бетонов канал, който транспортира пулпа гравитачно до разпределителна
шахта №3 (РШ-3). След РШ-3 пулпът се транспортира по тръбопровод, разделен в два
главни участъка по дължина, които от своя страна са разделени на няколко подучастъка.
- Оборотно водоснабдяване:
За оборотно водоснабдяване на обогатителната фабрика ще бъде използвана вода от
двете езера на хвостохранилището (както е и в момента). Конфигурацията на двете секции
„Сулуджа дере“ и „Ай дере“ след кота 700,0 м (2021 година), налага изместване на езерата в
двете секции. В „Сулуджа дере“ това изместване е по - малко, ППС се измества в западна
посока и ползва същия водопровод както и сега, но с включване на по - висока кота.
Изместването в „Ай дере“ е значително. Съществуващата помпена станция се
измества с около 500,0 м в посока на юг към основната дига на хвостохранилището.
Тръбопровода се удължава с 1000,0 м като новият тръбопровод се включва в стария в района
на подстанцията. Новия участък се прокарва по новоизграден обслужващ път на кота 724,0 в петата на откоса. Тъй като дължината на тръбопровода значително се увеличава, се налага
изграждането на нова водна кула за ППС 2 – „Ай дере“.
Водната кула е тръбна конструкция на бетонов фундамент, същата както
съществуващата в момента.
- Дренажни води:
Сградата на дренажната помпена станция е изградена на кота 516,30m като е
оборудвана с три броя помпи многостъпални българско производство - тип 140МТР50.5, с
дебит Q = 140 l/s; напор H = 250 m Н2О, комплект с ел. двигател тип А400Х-4 с мощност 500
kW. Обобщените параметри на помпената станция са:
 изпомпване - от съществуващ водоем с утайник 3000 m3
 максимална кота водно ниво съществуващ водоем (НВВН) - 521,80 m;
 минимална кота водно ниво съществуващ водоем (ННВН) - 517,80 m;
Очакваните дренажни водни количества няма да надвишат 140 l/s и съществуващите
агрегати с така подбраните параметри са подходящи.
Дренажна система е построена през 1998г. като допълнително са изградени тръбни
дренажи. Тези тръбни дренажи са изградени следствие на реализиране на проекти за
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усвояване на свободните обеми на въздушния откос на хвостови стени „Сулуджа дере“ и „Ай
дере“.
При бъдещото развитие на хвостохранилище „Бенковски 2“ не се предвижда
изграждане на нови дренажни колектори, които да увеличат значително притока на
дренажни води към дренажната помпена станция.
Както вече беше посочено, приетата технология за развитие на хвостохранилище
„Бенковски 2” е съществуваща и предвижда надграждане на хидротехническото съоръжение
във височина до к. 720 м, като терените около хвостохранилището ще се използват основно
за съпътстваща инфраструктура (експлоатационни пътища, отводнителни канавки и
колектори за дъждовни води, изграждане на пречиствателно съоръжение за дренажни води и
др.).
Предвижда се изграждането на нова преградна дига и изграждане на нов
експлоатационен път „Запад”.
Преградната дига, която ще отдели секция „Сулуджа дере” на хвостохранилище
„Бенковски 2” от хвостохранилище „Бенковски 1”, ще бъде от каменно-насипен тип с
вертикално глинено ядро. Котата на билото е 722 м - два метра над кота водно ниво в
езерото. Максималната височина на дигата ще бъде 19,2 м. Широчината на билото ще бъде 8
м, предвид използването му като служебен път. По въздушния откос е предвидено
затревяване.
Новият обслужващ път ще бъде изграден в секция „Ай дере” на хвостохранилището.
Трасето на пътя започва от преградна дига „Ай дере” на кота 702 м, след това се изкачва по
контура на „Бенковски 2” (кота 720 м) до кота 724,00 м и продължава до сухия откос на
секцията. Общата дължина на пътя ще възлиза на 2032 м.
По отношение на хидротранспортната система се предвижда подмяна на тръбите по
съществуващата стоманена нитка на хидротранспортната система (западната) с
абразивоустойчиви такива.
Предвижда се изграждане на пречиствателно съоръжение за дренажни води. Същото
ще третира единствено неразтворените вещества, като ще осигури определените с писмо вх.
№ 1302/24.07.2013 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район емисионни норми за
заустване. Пречиствателното съоръжение ще функционира и след експлоатационния период
на дружеството за срок определен от компетентния орган.
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията.
За периода на концесионния договор Обогатителният комплекс ще работи с годишен
капацитет до 13 млн.т при среднодневна производителност 34 000÷38 500 т.
За оборотното водоснабдяване на Обогатителния комплекс ще се използва вода от
двете утаечни езера на хвостохранилище „Бенковски 2”.
За нуждите на Обогатителен комплекс се използват следните количества вода от
съществуващи водовземни съоръжения:
- за промишлено водоснабдяване р. Тополница – 5 000 000 м3/год.
- за питейно – битови нужди р. Воден и р. Св. Георги - 35 000 м3/год.
- за промишлено (аварийно, при нужда) водоснабдяване р. Златишка - 5 000 000
м3/год.
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Данните за разчета на водопотреблението са съгласно Разрешително № 0651/
30.05.2006 г. за водовземане от повърхностен воден обект.
За срока на концесията, за нуждите на комплекса, ще продължат да се използват
следните ресурси, източници на енергия:
- ел. енергия;
- дизелово гориво и автомобилен бензин;
- горива за отоплителни цели (газьол за промишлени и комунални цели и
нискосернист мазут).
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на
третиране
За срока на концесията 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, а именно:
- минните отпадъци ще бъдат депонирани на съществуващото съоръжение за
съхранение на минни отпадъци (хвостохранилище „Бенковски 2” към Обогатителен
комплекс) и управлявани в съответствие с одобрения План за управление на минни
отпадъци;
- всички останали отпадъци, попадащи в обхвата на Закона за управление на
отпадъците, ще бъдат предавани за оползотворяване на лицензирани лица.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните
въздействия върху околната среда
В резултат на реализацията на инвестиционното предложение не се очаква
утежняващо въздействие върху компонентите на околната среда и факторите, въздействащи
върху тях, спрямо сега съществуващото.
От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква формиране на нови
потоци отпадъчни води извън сега съществуващите.
Предвид необходимостта от пречистване на дренажните води от хвостохранилище
„Бенковски 2” в края на експлоатация на находището, ще бъде проектирано, изградено и
въведено в експлоатация пречиствателно съоръжение за дренажни води от
хидротехническото съоръжение.
За ограничаване на емисиите на вредни вещества, изпускани от неподвижни
източници са изградени следните пречиствателни съоръжения:


2 броя електрофилтри - ЕФ № 1 (запад) и ЕФ № 2 (изток) към цех „ССТ”;



ръкавен филтър след трошачка „КИТ 600” в цех „Мелнично - флотационен”;

 ръкавен филтър с импулсно продухване тип SEMJET-I-2x54/4500 за подаване на
запрашения въздух от технологичните пресипки в претоварен възел към цех „ССТ”.
За предотвратяване замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици,
генерирани от ветровата ерозия от плажа и стената на хвостохранилище „Бенковски 2”, е
изградена оросителна инсталация за принудително овлажняване на сухите площи на
хвостохранилището.
Линейната инфраструктура на територията на Обогатителен комплекс е асфалтирана
или бетонирана, което значително ограничава неорганизираните прахови емисии. При сухо и
“ЕЛАЦИТЕ - МЕД” АД

17

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
ветровито време се извършва оросяване на линейната инфраструктура.
Химичните вещества и смеси, ползвани на територията на комплекса, се съхраняват в
съответствие с установените към тях специфични изисквания.
Генерираните отпадъци се съхраняват и управляват в съответствие с приложимите
към тях изисквания.
Измерените нива на шум в околна среда, генерирани от извършваните дейности на
площадката, са под установените гранични стойности на показателите за шум в околна
среда.
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение
В границите на предоставената концесионна площ попадат и ще бъдат изпълнени
инвестиционни проекти на дружеството, предмет на Програмата за опазване и
възстановяване на околната среда в района на находище „Елаците”, а именно изграждане на
пречиствателна станция за дренажни води от хвостохранилище „Бенковски 2” и комплексна
площадка за временно съхранение на отпадъци. За изграждането на последната е налично
становище на компетентния орган. Ще бъдат реализирани също така и дейностите съгласно
съгласувания от Министерство на икономиката и енергетиката План за управление на
минните отпадъци.
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното
предложение
Предстои да бъдат разработени подробни устройствени планове за имотите, попадащи
в концесионната площ, предоставена на „Елаците-Мед” АД с Решение № 924 от 9.11.2012 г.
на МС на Република България, с цел устройствено планиране на територията на концесията в
процедурите по ЗГ, ЗОЗЗ и ЗООС за промяна на предназначението ѝ с оглед бъдещото ѝ
ползване и реализиране на предвижданията на Цялостния работен проект до 2031 г.
Проектите за изпълнение на описаните по-горе инвестиционни намерения подлежат
на съгласуване със съответните компетентните органи по смисъла на Закона за устройство на
територията.
За периода на Договора на концесия ще бъдат продължени сроковете на действие на
издадените разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчните води от
рекултивираното хвостохранилище „Бенковски 1”, за ползване на води за питейно-битови и
промишлени нужди.
Необходимо е да бъде издадено разрешително по реда на Закона за водите за
заустване на пречистените отпадъчни води от предвиденото за изграждане съоръжение за
дренажни води.
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда
Съдържанието на вредни вещества в атмосферния въздух в района на Обогатителен
комплекс на „Елаците-Мед” АД се определя от въздействието на емисиите, изпускани от
обекти и дейности с неподвижни източници на емисии – производствени и горивни
инсталации.
Организирани източници на емисии на територията на ОК, са както следва:
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 цех „Средно и ситно трошене” – 2 броя изпускащи устройства към 2 броя
електрофилтри;
 „Топлосилов цех” (ТСЦ) – 1 бр. изпускащо устройство към парни котли на
гориво газьол за промишлени и комунални цели;


изпускащо устройство след ръкавен филтър към претоварен възел в цех „ССТ”;

 изпускащо устройство след ръкавен филтър към трошачка „КИТ 600” в цех
„МФЦ”.
До 2031 г. година не се предвижда въвеждането на нови неподвижни източници на
емисии на вредни вещества.
Моторните превозни средства са подвижни източници на емисии от двигателите с
вътрешно горене. Качествения състав на емисиите е функция на състава на използваните
бензинови, дизелови и газови горива.
Количеството на емитираните вредни вещества е функция на количеството изгорено
гориво, вида и техническото състояние на МПС и/или строителна механизация и т.н.
Вредните вещества попадат във въздуха на височината на ауспусите и се
разпространяват с различна скорост в зависимост от техния вид и атмосферните условия.
Като мярка за намаляване на това замърсяване се прилага поддържане на
автомобилите в добро техническо състояние и редовно провеждане на годишните
технически прегледи с цел оптимален разход на гориво.
Неорганизирани източници на емисии са:


Открит склад № 2 – при изсипване на рудата на открития склад;

 Цех „Средно и ситно трошене” – при нарушена капсуловка на машините и/ или
транспортните ленти, претоварни станции;
 Хвостохранилище „Бенковски 2” - замърсяване на атмосферния въздух с прахови
частици, генерирани главно от ветрова ерозия от плажа и стената на хвостохранилището.
Проявява се при наличие на умерен и силен западен вятър, в периода от м. март до
септември всяка година, като през останалите месеци то е незначително.
За предотвратяване на уноса на прахови частици от
хвостохранилището функционира модерна оросителна инсталация.

сухите

площи

на

В района на Обогатителен комплекс на „Елаците – Мед” АД няма естествени
природни източници, които да са емитери на вредни вещества в атмосферния въздух.
В резултат от продължаване на експлоатацията на ОК „Елаците“ не се очаква
повишаване съдържанието на прах в атмосферния въздух в сравнение със съществуващото
състояние.
Предвиждат се текущи ремонти за предотвратяване и ограничаване на праховите
емисии.
Съгласно Разрешително № 33130013/12.04.2011г. за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти на Басейнова дирекция Източнобеломорски район, се заустват
само филтрационни води от хвостохранилище “Бенковски 1” в р. Малка река, с. Бенковски.
Повърхностните води в района на ОК не са засегнати от дейността на предприятието.
От производствената дейност не се заустват отпадъчни води.
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16. Риск от инциденти.
Обогатителен комплекс на „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.
За нуждите на Обогатителен комплекс дружеството има разработена политика за
предотвратяване на големи аварии и система за управление на мерките за безопасност.

III. Местоположение на инвестиционното предложение
1. 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
В Приложение № 1 към информацията е представена Схема и координатен регистър
на концесионната площ на контур „Обогатителен комплекс „Елаците”.
В Приложение № 2 е представен опорен план, с нанесени граници на населените
места и защитените зони.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката
или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани
ползватели на земи.
Предстои да бъдат разработени подробни устройствени планове за имотите, попадащи
в концесионната площ, предоставена на „Елаците-Мед” АД с Решение № 924 от 9.11.2012 г.
на МС на Република България, с цел устройствено планиране на територията на концесията в
процедурите по ЗГ, ЗОЗЗ и ЗООС за промяна на предназначението ѝ с оглед бъдещото ѝ
ползване и реализиране на предвижданията на Цялостния работен проект до 2031 г.
Не се предвиждат други ползватели.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове
Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в предоставените на
„Елаците - Мед” АД концесионни площи.
За засегнатите към настоящия момент имоти са налични ПУП-ПЗ, касаещи
територията на концесията по РМС № 138 от 05.03.2009г. за увеличаване на
експлоатационния живот на хвостохранилище „Бенковски-2” чрез усвояване на
допълнителни обеми към въздушния откос на хвостови стени „Сулджа дере” и „Ай дере”.
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени
зони, санитарно - охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална
екологична мрежа
В района на Обогатителен комплекс „Елаците”, най - близко разположените защитени
зони са:
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 Защитена зона BG0001493 „Централен Балкан - буфер” за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна;
 Защитена зона BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици;
 Защитена зона BG0001389 „Средна гора” за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна.
В района на хвостохранилище „Бенковски 2” се намират:
 Природна забележителност “Сакарджа”. Отстои на около 11 км 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 км по въздушна линия от хвостохранилище “Бенковски 2” .
В Държавния регистър е записана под № 43;
 Природна забележителност “Казаните”. Отстои на около 5 км по въздушна линия
от хвостохранилище “Бенковски 2”. В Държавния регистър е записана под № 207.
В непосредствена близост до обекта – предмет на инвестиционното предложение няма
учредени санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово
водоснабдяване и водоизточници на минерални води.
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси
Доколкото инвестиционното предложение е свързано с продължаване на извършвана
и в настоящия момент дейност, за срока на експлоатация не се очаква промяна в качеството и
регенеративните способности на природните ресурси в района на реализация на
инвестиционното предложение.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение
Дейността е съществуваща, като местоположението ѝ предопределено. В тази връзка
не се разглежда друга алтернатива за местоположение.

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание
на възможните въздействия вследствие на реализацията на
инвестиционното предложение):
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните
активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта,
природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите
елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата,
както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси,
различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни
източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани
организми.
1.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве
Обогатителният комплекс на “Елаците - Мед” АД е разположен в западната част на
Златишко – Пирдопската котловина, като отстои на около 2000 м в североизточна посока от
най - близкото населено място – с. Мирково.
От реализацията на инвестиционното предложение не може да се очаква вредно
въздействие върху най-близките населени места.
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Емисиите от дейността на комплекса са многократно под установените норми, което
предполага отсъствието на риск за здравето на населението в близко населените места.
1.2. Въздействие върху земеползването
Предстои да бъдат разработени подробни устройствени планове за имотите, попадащи
в концесионната площ, предоставена на „Елаците - Мед” АД с Решение № 924 от 9.11.2012
г. на МС на Република България, с цел устройствено планиране на територията на концесията
в процедурите по ЗГ, ЗОЗЗ и ЗООС за промяна на предназначението ѝ с оглед бъдещото ѝ
ползване и реализиране на предвижданията на Цялостния работен проект до 2031 г.
1.3. Въздействие върху материалните активи
Реализацията на инвестиционното предложение е свързано с разходи за придобиване
на дълготрайни материални активи, в т.ч. и с екологично предназначение
1.4. Въздействие върху атмосферния въздух
Не се очаква отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух
предвид естеството и количеството на емитираните замърсители от дейността на
Обогатителен комплекс.
Емисиите на замърсители от организирани източници са многократно под
установените норми.
Влиянието на емисиите на прах от дейността на хвостохранилище „Бенковски 2” е с
локален характер, ограничено единствено в района на производствената площадка, което се
доказва от извършвания мониторинг на нивата на обща прах и фини прахови частици в
близките населени места (с. Бенковски и с. Чавдар).
1.5. Въздействие върху водите
Основен водоприемник за района на Обогатителен комплекс е р. Тополница, която
преминава от юг - югоизток покрай хвостохранилище “Бенковски 2”. Извършваният
мониторинг на качеството на водите преди и след хвостохранилището показват, че
съоръжението не оказва влияние върху качеството на водите на р. Тополница.
1.6. Въздействие върху почвата
Извършените изследвания за установяване на замърсяванията на почвите са показали
че определените стойности на рН на почвите от различните пунктове за пробонабиране са в
границите от 5,14 до 7,47, с преобладаване на стойности, характеризиращи показателя рН
като неутрален. Това обяснява и сравнително ниската миграционна способност на тежки
метали от почвата към растенията, в сравнение с подобни процеси в постоянни тревни
площи от други части на страната, където преобладават киселите стойности на рН.
По отношение съдържанието на тежки метали, резултатите показват, че поради
специфичните климато - ландшафтни особености на района, както и поради относителната
безвредност на прилаганата обогатителна технология от „Елаците-Мед” АД, община
Мирково е пощадена от значимо почвено замърсяване с тежки метали и металоиди.
Болшинството резултати са в рамките на пределно допустимите норми (ПДН), изисквани от
Наредба № 3/2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ
бр.71/2008г.) и определени в зависимост от активната реакция на почвата.
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Следва да се отбележи, че сравняването на резултатите за замърсяване на почвите с
тежки метали с резултати от минали проучвания доказва настоящо стабилизиране и даже
намаляване на степента на замърсяване в изследвания район, включително и около
действащото хвостохранилище.
1.7. Въздействие върху земните недра
В резултат на извършените строителни дейности по изграждането на съществуващото
хвостохранилище „Бенковски 2” и прилежащите съоръжения, геоложката среда в района е
претърпяла вече промяна.
Въздействието върху земните недра в резултат от дейността на хвостохранилище
„Бенковски 2” се определя в следните направления:
 изкопни работи за извършване фундирането на двете хвостови стени на Сулуджа
дере и Ай дере, както и на предвидените защитни бетонови стени;


изземване на земни маси от съответните заливаеми терени;

 изкопни работи във връзка с прокарване и изграждане на съответни дренажни
системи, помпени станции с прилежащите им съоръжения, транспортни пътища;
 насипищни работи, свързани с изграждането на прилежащите съоръжения и
временно депониране на иззетите земни маси на временни депа, извън обхвата на
хвостохранилището. На практика това въздействие ще се отрази единствено върху локалната
дебелина на покривния хоризонт, особено в зоните на депата, чиито височини се предвижда
да достигнат 35 – 40 m.
Бъдещите дейности, включват два основни начина на въздействие върху геоложката
среда: формиране на различни по дълбочина (в зависимост от конструктивните решения за
фундиране) изкопи в геоложката основа и увеличаване дебелината на покривния пласт в
резултат от насипване на иззетите при реализацията на инвестиционното предложение земни
маси. Изкопите не застрашават съществуващите съоръжения, пътищата и съседните
земеделски земи, поради достатъчната отдалеченост на същите.
1.8. Въздействие върху ландшафта
Инвестиционното предложение няма да доведе до промяната на ландшафта на
територията на Обогатителен комплекс. Нарушен ще бъде ландшафта при експлоатацията на
хвостохранилище „Бенковски 2”. Основните ландшафтни компоненти, които ще бъдат
засегнати са растителността и почвите, в резултат на отнемането на почвения пласт. На
терените, където ще се извършва строителство на диги и допълнителна инфраструктура
(експлоатационни пътища, отводнителни канавки, колектори за дъждовни води,
пречиствателна станция за дренажни води и др.) ще бъде засегнат и повърхностния
геоложки пласт в резултат на изкопите. Въздействието върху естествения горски и пасищен
ландшафти в границите на съответните съоръжения е пряко. Естественият ландшафт е
ликвидиран и заменен от техногенен антропогенен.
От изключително и решаващо значение през строителния период е изземване, освен
на маломощния хумусен пласт (той може да е и под 0,10 m), но и почвено - геоложките
материали в дълбочина, благодарение на които ще се извършва бъдещата рекултивация на
хвостохранилище „Бенковски 2”.
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1.9. Въздействие върху природните обекти
В района на Обогатителен комплекс на “Елаците - Мед” АД няма природни обекти,
които биха попаднали под въздействието на инвестиционното предложение.
1.1.0. Въздействие върху минералното разнообразие
Реализацията на инвестиционното предложение е свързано с добива на медни руди от
находище “Елаците”.
1.11. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи
С построяването на хвостохранилище “Бенковски 2” биологичното разнообразие в
района е нарушено. Инвестиционното предложение не би довело до ново негативно
въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи, както на територията на
хвостохранилище „Бенковски 2”, така и на територията на Обогатителен комплекс на
„Елаците – Мед” АД.
1.12. Въздействие върху защитените територии на единични и групови
паметници на културата
В близост до обекта няма защитени територии на единични и групови паметници на
културата.
1.13. Въздействие на различните видове отпадъци и техните местонахождения
За срока на концесията 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.
Инвестиционното намерение е свързано с управление на минни отпадъци, получени
от първичната преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците”
(с код по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците 01 03 06 – отпадък от
обогатяване на медно - порфирни руди (хвост), за което „Елаците - Мед” АД имат утвърден
План и издадено Разрешително за управление на минните отпадъци.
1.14. Въздействие на рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиация
Дейностите по преработка на рудата предизвикват вибрации и шум.
Шумът и вибрациите са само на територията на комплекса и отговарят на
допустимите норми за шум и вибрации в околната среда.
Експресна лаборатория към дружеството извършва анализи посредством апаратура
работеща с радиоизотопи, с цел установяване на текущите съдържания на полезните
компоненти в руда, отпадък, камерни продукти.
Лабораторията е категоризирана и лицензирана за работа в среда на йонизиращи
лъчения.
Провежданите изследвания на радиологичния фон в района на предприятието сочат,
че производствената дейност на ОК „Елаците - Мед” АД не води до изменение на
радиационните показатели на околната среда.
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2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,
включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение
Не се очаква отрицателно въздействие върху елементите от Националната екологична
мрежа.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно,
средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)
Инвестиционното предложение представлява продължение на сега осъществявана
дейност по преработка на руди. В този смисъл въздействието му ще бъде дълготрайно, но
няма да доведе до отрицателни последици.
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени
места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
Инвестиционното предложение не попада в населено място и обхвата на
въздействието няма да бъде променен. Той ще бъде вътре в прилежащите граници на
Обогатителния комплекс. Няма да има засегнато население.
5. Вероятност на поява на въздействието
Не се очаква допълнително негативно въздействие върху околната среда.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието
Не се очаква допълнително негативно въздействие върху околната среда.
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,
свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните
отрицателни въздействия върху околната среда
Очаква се въздействията върху компонентите на околната среда в резултат на
реализацията на другите дейности, свързани с инвестиционното предложение, описани в
раздел ІІ, т.13 да са положителни и дълготрайни.
В този смисъл, не е необходимо да се включват в инвестиционното предложение
мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните
отрицателни въздействия върху околната среда.
8. Трансграничен характер на въздействията
Инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие.

-

Приложениe:
Схема и координатен регистър на концесионната площ на контур „Обогатителен
комплекс „Елаците”;
Опорен план, с нанесени граници на населените места и защитените зони.
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