
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение

От: „Елаците - Мед" АД, 2086, с. Мирково, област Софийска, тел.: 02/923 7112 

Пълен пощенски адрес: 2086, с. Мирково, област Софийска

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 02/923 77 12, 02/923 78 67, 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 ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че „Елаците - Мед“ АД има следното инвестиционно предложение:

„Повишаване стабилитета на оградната дига в секция „Ай дере” и безопасната 
експлоатация на хвостохранилище „Бенковски 2” чрез изграждане на опорна пясъчна 
призма от хидроциклонирани пясъци“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Хвостохранилище „Бенковски 2“ е съоръжение за съхранение на минни отпадъци към 
Обогатителен комплекс на „Елаците - Мед” АД.

Хвостохранилището е проектирано в периода 1994-1995 г., а строителството на 
съоръжението стартира в средата на 1996 г. То е двусекционно, като западната секция (Ай 
дере) започва да се експлоатира през 1998 г., а източната (Сулуджа дере) през 1999 г.

Хидротехническото съоръжение е разположено до рекултивираното 
хвостохранилище „Бенковски 1“ и заема площ около 3 000 dka, като обхваща двете главни 
дерета - „Ай дере” и „Сулуджа дере” от к. 520 m до к. 680 ш.

Въз основа на изготвени технически проекти (през 2007 г. - за секция „Сулуджа дере” 
и 2008 г. - за „Ай дере”) стартира реконструкцията на „Бенковски 2“ и разширение на 
хидротехническото съоръжение чрез изтегляне на долните преградни стени към р. 
„Тополница“ и повишаване на крайната кота на запълване до к. 700 ш.

През 2017 г. влиза в сила работен проект за надграждане на хидротехническото 
съоръжение до к. 720 ш.
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Инвестиционното предложение има за цел да гарантира общата устойчивост на 
оградна дига в секция „Ай дере“, като се предвижда изграждане на опорна пясъчна призма 
от хидроциклонирани пясъци.

Опорната пясъчна призма ще бъде разположена в дерето под оградна дига „Ай дере“ 
на хвостохранилище „Бенковски 2“ и ще опира върху част от хвостохранилище „Бенковски 
1“

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 
необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи 
дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова 
техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); 
предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на 
взрив:

С цел повишаване стабилитета на оградна дига в секция „Ай дере“, хвостохранилище 
„Бенковски 2“ и безопасната експлоатация на хвостохранилището се предвижда изграждане 
на опорна пясъчна призма от хидроциклонирани пясъци.

Опорната пясъчна призма се изгражда чрез разделяне пулпа на фракции посредством 
хидроциклони. По - едрата фракция се хидроциклонира към въздушния откос, изграждайки 
трапецовиден профил, а по - дребната фракция (слива) се намива към плажната ивица посока 
утаечното езеро.

Опорната пясъчна призма ще бъде разположена в дерето (наречено по-долу „Улама“) 
под оградна дига „Ай дере“ на хвостохранилище „Бенковски 2“ и ще опира върху част от 
хвостохранилище „Бенковски 1“.

В най-ниската част на въздушния откос ще се изгради долна опорна стена „Улама“.

Опорната стена ще бъде изградена като каменно-насипна с филтърни зони за 
осигуряване на филтрация на водата от хвоста без изнасяне на самия хвост.

Водният откос на опорната стена е с постоянен наклон - 1:1.70 , а въздушната страна 
на стената е оформена без берми, като сухият откос е с наклон - 1:1,70.

Фундирането на централната филтърна зона е предвидено да се извърши върху 
изпълнена и набрала якост стоманобетонова плоча, чиято ширина дъно е 4,00 m и дебелина 
0,80т при откоси т=1.00.

Противофилтрационните мероприятия в основата се състоят в изграждането на 
инжекционна завеса в левия скат (по конвенционален способ) и противофилтрационна 
завеса в десния скат (по технология Jet Grouting). В котлована е предвидено изпълнение на 
комбинирана инжекционна завеса (конвенционална и Jet Grouting).

Двустранно на централната филтърна зона от пясък са предвидени преходни зони с 
дебелина 100 cm изпълнени от сипица и дребен чакъл. Тези зони ще осъществяват плавното 
спрягане на централните филтърни зони с каменния насип на основното тяло. Преходните 
зони ще се изпълняват заедно с основния насип. Зърнометричният състав на преходните 
зони е определен със съответните изчисления.

Опорните призми от водната и въздушна страна на стената 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 Оеф = 40СН600 mm (за водния откос) и Оеф = 150^600 mm (за 
въздушния). По технологични причини хоризонталната ширина на облицовката е приета 
140ст за механизирано полагане и обработка.

Каменният насип за опорните призми ще се извърши на пластове от 0.80 т, като 
максималният размер на зърната преди уплътнението ще бъде 600 mm, а минималният 
размер ще бъде 2 mm. Централните филтърни зони достигат до кота 638.50 т, която 
всъщност е долният ръб на пътната настилка. След това се полагат пластовете от пътната 
настилка.

За отводняване на короната е предвиден напречен наклон от 2 % към водната и сухата 
страна на стената.

В котлована, където преминава канавката на хвостохранилище „Бенковски 1“ е 
предвидено изпълнение на стоманобетонов кожух, в който се полагат дренажите от дига „Ай 
Дере“ и от зоната преди стената.

Дренажните тръби е предвидено да се съберат в най-ниската точка на петата на 
стената и чрез събирателно-измервателно съоръжение да заустят в новопроектиран 
стоманобетонов басейн при помпена станция.

Проектиран е стоманобетонов кожух с дължина L=84.95m, в който е предвидено да 
се монтират всички дренажни тръби от ляв и десен скат - 5 бр. тръби HDPE DN 315, вкл. и 
тръба DN 400, чрез която се отвеждат водите от съществуващата бетонова канавка 
изпълнена в котлована и част от хвостохранилище „Бенковски 1“.

По дължина на кожуха са предвидени 5 бр. укрепителни зъби от бетон В30 , чието 
предназначение е да осигурят съоръжението срещу хлъзгане. В ос стена укрепителният зъб 
се изпълнява върху фундаментната плоча. Стоманобетоновият кожух е предвидено да се 
изпълни на 17 кампади с дължина Lk=5.00 m. Надлъжният наклон на кожуха е 1=0.0715. При 
вход дренажна батерия се изпълнява насип от едър ломен камък D>600 mm. 
Стоманобетоновият кожух се изпълнява от бетон В35 S3 (С28/35),ХС1, W1.0, F150. Същият 
се армира с мрежи 20/20 cm Ст.АЗ (В500В - БДС 9252)- N10.

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 -100 , монтирани върху пясъчна подложка от 10 cm. Дължините на скатовите канавки 
са както следва:

- Ляв скат L=76.45 m;
- Десен скат L=98.80 m.

Скатовите канавки заустват в мерителна шахта с размери L/B/H = 140/140/160 cm. 
Дебелината на стените и дъното е 20 cm. Изпълнява се от бетон В25 S3 (С20/25), ХС1, W0.6, 
F100. Същият се армира с мрежи 20/20ст Ст.АЗ (В500В - БДС 9252) - N10

Шахтата се покрива с 2 бр. капаци от рифелова ламарина с дебелина - 5=2 mm.

Запълването на дерето и изграждането на хвостова стена „Улама“ се предвижда да се 
извърши на 6 (шест) етапа. От технологична гледна точка запълването ще се извърши чрез 
хидроциклониране до кота 716 m, а последния етап от 716 m до 720 m - чрез директен намив.



По този начин допълнително ще бъдат депонирани приблизително 10 млн. ш3, от 
които около 6 млн. ш3 хидроциклониран хвост и около 4 млн. т3 слив.

Етапите до кота 716 включват изграждането на долната стена с кота било 640 и 
изграждането на дига по контура на хвостохранилище „Бенковски 1“ с кота било 702.

Оградната дига се разполага в югозападната част на територията на обекта.

Стената на оградната дига е проектирана да се изпълни като еднородна стена от 
земнонасипен тип изпълнена от песъчлива глина.

Необходимият материал за насип на стената е предвидено да се осигури чрез изкопни 
работи от площадка на възложителя.

За осигуряване на добра контактна зона между основата и насипа е предвидено 
цялостно почистване на основата със средна дълбочина 50 cm.

Ширината на короната на опорната стена е предвидено да бъде 8.00 т. Откосите са 
проектирани без берми със следните параметри:

воден откос - 1:2.00 
въздушен откос - 1:2.00

С цел предпазване на въздушния откос от ерозия е предвидено същия да се затреви, 
като там се положи хумус с дебелина 20 cm.

За наблюдение на деформация на билото на стената, филтрация през тялото, основата 
на стената и скатовете, както и за визуални наблюдения е проектирана контролно- 
измерителна система.

След изграждането на долната стена и дигата на кота 702 е необходимо поставянето 
на намивни, сливни хвостопроводи и хидроциклони по билото на оградна дига „Ай дере“ и 
новоизградената дига по „Бенковски 1“. По този начин ще се осъществява запълването до 
кота 716. Сливът ще се отвежда чрез сливен тръбопровод към езерото на секция „Ай дере“. 
Предвиденото проектно разделяне на циклониран хвост спрямо слив е 40% към 60%. 
Проектният откос при крайния контур на хвостовата стена при кота 720 е приет 1:4.

Помпената станция за дренажни води ще се ситуира в западната част на секция „Ай 
дере”, непосредствено до оградна стена. Застроената площ на сградата е 91.20 т2. На кота 
нула на сградата отговаря абсолютна кота 616.20 т. Сградата на помпената станция е с 
размери 20,00 m х 4 m х 4,5 m и е оборудвана с три броя помпени агрегати - един работен, 
един резервен и един авариен.

Проектираният тръбопровод DN1020/10 започва от проектното местоположение на 
помпената станция преминава покрай съществуващата оградна дига и се включва в 
тръбопровода за оборотна вода от водната кула.

В зоната на стената на хвостохранилището се предвижда напорния тръбопровод да 
се измества поетапно във височина в съответствие с напредъка на изграждането на стената, 
както следва:

• Изместване от кота 702 (оградна дига) на кота 705
• Изместване от кота 705 на кота 710
• Изместване от кота 710 на кота 715



• Изместване от кота 715 на кота 720

По трасето е предвиден само един калник за изтакане на тръбопровода. Това 
представлява тройник 1020/1020/525 с глух фланец, който може да се демонтира при 
необходимост.

По дължина на трасето са разположени опорни блокове с цел стабилизиране на 
тръбопровода и недопускане на трайни деформации. Те се разполагат на характерни места 
и чупки на съоръжението.

В зоната на участъците за изместване е предвиден монтаж на латерални 
компенсатори. Латералните компенсатори се използват главно в тръбопроводи със смяна на 
посоката на флуида, която води повече до странични движения, отколкото до аксиални. 
Латералните компенсатори поемат движенията във всички посоки, но само в една равнина 
и до определена степен. Компенсаторите се разполагат на разстояние от 5.00 m от блоковете.

Напорният тръбопровод ще се изпълни от стоманени тръби DN 1020/10 mm.

След приключване на депонирането се налага възстановяване на околната среда, 
което става посредством техническа и биологична рекултивация. Конструктивните решения 
за извършване на техническата рекултивация на опорната пясъчна призма, може да се 
класифицират в следните мероприятия:

• Извършване на противоерозионни мероприятия по въздушния откос - 
предназначението на тези мероприятия е осигуряване на трайна устойчивост на откосите, 
чрез направа на берми (отводнители), предотвратяване проникването на природни води в 
тялото на хвостохранилището, ограничаване на проникването на замърсени води в околните 
терени. Полага се рекултивиращ пласт върху въздушния откос и плажната ивица, който се 
състои от пласт хумус с дебелина 0,30 т. Хумусният пласт е необходим също и за 
последващата биологична рекултивация.

• Изграждане на отводнителна система - целта на отводнителната система е улавяне 
на атмосферните води, отвеждането и заустването им във водоприемник. Изграждат се 
отводнителни канали (отводнители) по бермите на въздушния откос за организирано 
поемане на повърхностния отток, разполагат се колектори в петите на въздушния откос и 
съоръжения за отвеждане на повърхностните води към естествени дерета.

Площите за рекултивация на опорната пясъчна призма (хвостовата стена) са 
следните:

• 186 дка по въздушен откос;
• 276.28 дка по плажната зона до контура на секция „Ай дере“.

Основна задача на биологичната рекултивация е да се възстановят нарушените 
терени и да се подобри ландшафта.

В резултат може да се очаква:
• стабилизиране на терена, ограничаване на ерозионни процеси и прахово 

замърсяване;
• оптимизиране на водния режим върху тези повърхности:
• обогатяване с органична маса и хранителни вещества на положените геоложки и 

почвено-геоложки материали, подобряване на физичните и физикомеханичните им свойства 
и състав, превръщайки ги в по-благоприятна почвена среда.



3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, 
необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 
специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение 
по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение е свързано с гарантиране общата устойчивост на 
оградна дига в секция „Ай дере“ и осигуряване безопасната експлоатация на 
хвостохранилище „Бенковски 2“, като се предвижда изграждане на опорна пясъчна призма 
от хидроциклонирани пясъци.

4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват 
засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни 
проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или 
засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи 
на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, 
очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща 
пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на хвостохранилище 
„Бенковски 2“ на Обогатителен комплекс на „Елаците - Мед” АД, в границите на 
предоставената концесионна площ. Хвостохранилището отстои на 80 км ог София и е 
разположено между с. Бенковски и с. Чавдар.

В района на инвестиционното предложение, най - близко разположените защитени 
зони по Натура 2000 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.З 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 
№661/16.10.07 г.

Горепосочените няма да бъдат засегнати от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение не засяга територии за опазване обектите на 
културното наследство. Няма исторически, археологически и архитектурни паметници.

Инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие.

Транспортният достъп до обекта на инвестиционното предложение е осигурен чрез 
съществуващи транспортни връзки.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез 
обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване 
на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи 
съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на реализация на инвестиционното намерение ще се използват следните 
ресурси:

■ електроенергия;
■ вода;
■ медно - порфирни златосъдържащи руди.

Водовземането за питейно - битово и промишлено водоснабдяване на дружеството е 
осигурено от съществуващи водовземни съоръжения при съобразяване с установените 
лимити по издадените разрешителни за водоползване.

За нуждите на Обогатителен комплекс (промишлени и битови) 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 - 78 840 м3/год.

Данните за разчета на водопотреблението са съгласно следните разрешителни : 
документи: Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 0012/25.04.2018г. 
на община Пирдоп (за промишлено водоснабдяване); Разрешително за водовземане от 
повърхностен воден обект № 31110030/13.03.2018 г. на Басейнова дирекция
Източнобеломорски район (за питейно - битово водоснабдяване).



Използват се също така и избистрени води от утаечните езера на хвостохранилището, 
които се включват в оборотния цикъл на водопотребление на Обогатителен комплекс.

Количествата на ползваните ресурси се запазват предвид запазването на сегашната 
производителност на комплекса.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. 
приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очакват. 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, която непрекъснато се разширява.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 
третиране:

При изграждането на съоръженията ще се генерират основно битови и строителни 
отпадъци, които ще се третират по сегашния ред - битовите отпадъци ще бъдат събирани в 
контейнер и извозвани от общинска фирма Мирково, а строителните отпадъци ще бъдат 
извозвани на специализирано депо.

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, 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.

9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 
промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна 
станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна 
система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

От реализацията на инвестиционното предложение се очаква да бъдат генерирани 
дренажни води, които ще заустват в басейна на новопредвидената помпена станция, 
оразмерена за 30 1/sec, откъдето ще постъпват в тръбопровода за оборотни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката 
на предприятието/съоръжението:



(в случаите по чл. 996 ЗООС се представя информация за вида и количеството на 
опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно 
приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване 
на последствията от тях)

Хвостохранилище „Бенковски 2“ е съоръжение за съхранение на минни отпадъци, в 
което се депонират неопасни неинертни минни отпадъци по смисъла на Закона за 
подземните богатства.

На територията на съоръжението не е предвидено да се извършват дейности по 
химическа и термична преработка и свързаното с тези операции съхранение, които включват 
опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС.

С оглед на това, съоръжението за съхранение на минни отпадъци - хвостохранилище 
„Бенковски 2“ попада в изключенията, съгласно чл. 103, ал. 8, т. 8 от ЗООС и разпоредбите 
на глава седма, раздел I на ЗООС не са приложими за него. Последното е потвърдено с писмо 
на РИОСВ - София изх. № 26-00-906/09.05.2016 г.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 
реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Прилагам:

1. Обща ситуация на инвестиционното предложение.
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